Press Release
อิมแพ็ ค โกรท รีท ประกาศรายได้รวม
เกิน 2,000 ล้านบาท 3 ปี ติดต่อก ัน

นางสาววันเพ็ ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู ้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ผู ้จัดการ
กองทรั ส ต์ข องทรั ส ต์เ พื่อ การลงทุ น ในอสั ง หาริม ทรั พ ย์อ ม
ิ แพ็ ค โกรท (IMPACT GROWTH
REIT) ผู ้นาด ้านการให ้บริก ารสถานทีจ
่ ัด ประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆแบบครบวงจร
ิ้ สุด 31 มีนาคม 2563 ว่ากองทรัสต์ฯ มี
เปิ ดเผยถึงผลการดาเนินงานประจาปี 2562/2563 สน
รายได ้รวมมากกว่า 2,000 ล ้านบาทเป็ นปี ที่ 3 ติด ต่อ กัน โดยในปี 2562/2563 มี ร ายได ้รวม
ิ ทรัพ ย์สท
2,294.8 ล ้านบาท ลดลง 150.1 ล ้านบาท หรือลดลง 6.2% และการเพิม
่ ขึน
้ ในสน
ุ ธิ
จากการดาเนินงาน 1,237.8 ล ้านบาท ลดลง 70.8 ล ้านบาท หรือ ลดลง 6.1% ในขณะทีอ
่ ัตรา
ิ ทรัพย์สท
กาไรขัน
้ ต ้นและอัตราการเพิม
่ ขึน
้ ในสน
ุ ธิจากการดาเนินงานอยูท
่ ี่ 88.6% และ 53.9%
้ น
ตามลาดับ และมีอัตราการใชพื
้ ทีเ่ ฉลีย
่ รวมที่ 46.0% และอัตราค่าเชา่ พืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ ที่ 77.2 บาท
ต่อตารางเมตร
โดยมี 2 เหตุการณ์สาคัญในปี 2562/2563 คือ กองทรัสต์ฯ ได ้รับความไว ้วางใจและ
ี น ซัมมิท ครัง้ ที่ 35 ซงึ่ ได ้รับคา
ได ้รับเลือกให ้เป็ นสถานทีจ
่ ัดงานประชุมระดับนานาชาติ อาเซย
ื่ ชมเป็ นอย่างมากจากเจ ้าภาพผู ้จั ด งานและผู ้เข ้าร่วมประชุม จากนานาชาติ และ การแพร่
ชน
ื้ ไวรัสโควิด-19 ซงึ่ เป็ นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
ระบาดของเชอ
ตัง้ แต่ต ้นปี 2563 ซงึ่ กองทรัสต์ฯได ้ให ้ความร่วมมือป้ องกันการแพร่ระบาดอย่างจริงจัง โดยการ
ิ ค ้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ตัง้ แต่วน
ปิ ดศูนย์แสดงสน
ั ที่ 22 มีนาคม 2563

จ่ายปันผล 0.75 บาท
จากผลประกอบการข า้ งต ้น คณะกรรมการบริษั ทฯ อนุ มั ต ิจ่ า ยเงิน ปั นผลส าหรั บ ปี
2562/2563 ที่ 0.75 บาทต่อหน่วย
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IMPACT Growth REIT announced a total revenue over of Baht 2,000 million for 3
consecutive years.
Miss Wanphen Mungphiensakul, Managing Director of RMI Company Limited as the
REIT manager of IMPACT Growth REIT, MICE business leader, revealed the operating results
of the year 2019/2020 ended March 31st, 2020 that IMPACT Growth REIT has a total revenue
of over Baht 2,000 million for 3 consecutive years. The year 2019/2020, the REIT has the total
revenue of Baht 2,294.8 million, decreased Baht 150.1 million or decreased 6.2% compared with
the previous year, and an increase in net assets from operations of Baht 1,237.8 million,
decreased Baht 70.8 million or decreased 6.1% compared with the previous year. Whereas a
gross profit margin and a margin of an increase in net assets from operations are 88.6% and
53.9%, respectively, as well as the average occupancy rate is 46.0% and the average rental
rate is Baht 77.2.
There are 2 important events in the year 2019/2020 which are the REIT has been
entrusted and chosen as the venue for hosting the latest international conference, the 35th
ASEAN Summit which was had numerous compliments from organizers and international
attendees and a COVID-19 outbreak, which is a dangerous communicable disease according to
the announcement of the Ministry of Public Health, is in the early of 2020, in which the REIT
has seriously cooperated to prevent the outbreak through the temporary closure of the IMPACT
Exhibition and Convention Center Muang Thong Thani since March 22, 2020.
Dividend payment of baht 0.75
As the above operating results, the Board of Directors have approved the dividend
payment for the year 2019/2020 at 0.75 Baht/unit.
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