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IMPACT Growth REIT showed a 7.3% dividend yield 

Reported revenue over 506 million baht in the second quarter of its 2015 fiscal year. 

IMPACT Growth REIT showed a strong performance amid the economic slowdown with a 

52% occupancy rate in the second quarter of its 2015 fiscal year starting on April 1. It 

recorded 506.2 million baht revenue and 267.3 million baht net profit and is ready to pay 

interim dividend at 0.18 baht per unit, representing the dividend payout at 97% of the net 

profit. Its dividend yield since inception was 7.3%, exceeding the target of 6.6%. 

Miss Wanphen Mungpiensakul, managing director of RMI Co, Ltd. the REIT Manager of 

IMPACT Growth Real Estate Investment Trust (IMPACT Growth REIT), said the trust  continued to 

produce a good and healthy performance. During the July-September period, it posted a net profit 

of 267.3 million baht on revenue totaling 506.2 million baht and had a 53% net profit margin. 

The company’s board of directors approved an interim dividend payment on the second 

quarter performance of its 2015 fiscal year at 0.18 baht per unit or the dividend payout at 97% of 

total net profit. The total dividend payment will be 266.8 million baht and the payment to 

unitholders is due on Dec 14, 2015. 



 

During the second quarter, IMPACT Growth REIT contributed service income of 500.3 

million baht from   providing of convention and exhibition space from 4 buildings which  the highest 

revenue-generating and the space utilization building is IMPACT Exhibition Center Hall 1-8, which 

saw a 68% occupancy rate during the July-September period, up 20% year-on-year. This resulted 

in the occupancy rate for four buildings including IMPACT Exhibition Center, IMPACT Forum, 

IMPACT Arena and IMPACT Challenger stand at 52%, a 10% rise from the same period last year. 

For the six-month period of its 2015 fiscal year, the REIT generated revenue at 1,004.5 

million baht and posted a net profit of 533.4 million baht. The 2H'2015/2016 occupancy rate is 

51%.   

“IMPACT Growth REIT announced the fourth dividend payment since the trust fund 

establishment and its dividend payment to unitholders has been higher than its projection so far. 

The four dividend payment will total 0.775 baht per unit, representing the dividend yield at 7.3%, 

higher than the target of 6.6%. For the business in the second half during October, 2015-March 

2016, it is expected that the occupancy rate will improve than the first half as there will be more 

events such as Baan Lae Suan Fair, the 32nd Motor Expo (Thailand International Motor Expo 

2015), and Bangkok International Motor Show,” Miss Wanphen said. 

     

#  #  #  # 

For more information please contact :  

Investor Relations Department , RMI Co., Ltd as the REIT Manager of IMPACT Growth REIT                          

Tel: 02-833-5589  

email : enquiry@rmicompany.co.th 

www.impactgrowthreit.com  
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อิมแพค็ โกรท รีท โชวยิ์ลดปั์นผล 7.3% 

รบัทรพัยไ์ตรมาสสองต่อเนืองรายได้กว่า  506 ลา้นบาท 

อมิแพค็ โกรท รที แขง็แกร่งเหนือเศรษฐกจิซมึ โชว์อัตราการบรกิารพนืทศีูนย์แสดงสนิค้าและการประชุม

รอบไตรมาสสอง ปี 2558/2559 ทะลุ 52% หนุนรายได ้506.2 ลา้นบาท มีกําไรสุทธ ิ267.3 ล้านบาท พร้อม 

จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 0.18 บาทต่อหน่วย คดิเป็นอตัราการจ่ายเงินปนัผล 97% ของกําไรสุทธ ิเผย 

Dividend Yield นับตังแต่จดัตงักองทรสัต์ฯ แตะ 7.3% สูงกว่าเป้าทตีงัไว ้6.6%  

นางสาววนัเพ็ญ มุ่งเพียรสกลุ กรรมการผู้จดัการ บริษทั อาร ์เอม็ ไอ จาํกดั ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท หรืออิมแพ็ค โกรท รีท (IMPACT 

GROWTH REIT) เปิดเผยว่า กองทรัสต์ อิมแพ็ค โกรท ยงัคงสร้างผลการดําเนินงานทีดี และเติบโต

แข็งแกร่งอย่างต่อเนือง โดยล่าสุดผลประกอบการไตรมาสท ี2 ปี 2558/2559 รอบเดือนกรกฎาคม – 

กนัยายน 2558 รบัรูร้ายไดร้วมเท่ากบั 506.2 ลา้นบาท และมกํีาไรสุทธเิท่ากบั 267.3 ลา้นบาท กองทรสัต์ฯ 

มอีตัรากําไรสุทธเิท่ากบั 53%  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัิการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลสําหรบั

ผลการดําเนินงานรอบไตรมาสท ี2 ปี 2558/2559 ในอตัรา 0.18 บาทต่อหน่วย คดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปนั

ผล 97% ของกําไรสุทธ ิรวมเป็นการจ่ายเงนิปนัผลกว่า 266.8 ลา้นบาท โดยกําหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยใน

วนัท ี14 ธนัวาคม 2558 



 

 ทงันีในรอบไตรมาสที 2 ปี 2558/2559 มรีายได้จากการให้บรกิารพนืทีจดัแสดงสนิค้าและการ

ประชุม 500.3 ล้านบาท โดยอาคารททีํารายได้และมอีตัราการใช้พนืทสูีงสุด ได้แก่ อาคารอมิแพค็ เอ็กซิ

บชินั เซน็เตอร์ ฮอลล์ 1-8 ทมีอีตัราการใช้พนืทใีนรอบระยะเวลาตงัแต่เดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 2558 สูง

ถึง 68% เพมิขึนถึง 20% จากรอบเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตราการใช้พนืทีรวมทัง 4 อาคาร 

ประกอบดว้ย อมิแพค็ เอก็ซบิชินั เซน็เตอร,์ อมิแพค็ ฟอรมั, อมิแพค็ อารน่ีา และอมิแพค็ ชาเลนเจอร ์เฉลยี

อยู่ทรีะดบั 52% เพมิขนึกว่า 10% เมอืเทยีบกบัรอบเดยีวกนัของปีก่อน  

สําหรบัผลประกอบการครงึปีแรกของปี 2558/2559 ระหว่างเดอืนเมษายน – สนิสุดเดอืนกนัยายน 

2558 รบัรูร้ายไดร้วมกว่า 1,004.5 ลา้นบาท มกํีาไรสุทธ ิ533.4 ลา้นบาท มอีตัราการให้บรกิารพนืทจีดัแสดง

สนิค้าและการประชุมเฉลยี 51%  

 “กองทรสัต์อมิแพค็ โกรท ประกาศจ่ายเงนิปนัผลรวมเป็นครังท ี4 นับตังแต่การจดัตังกองทรสัต์ฯ 

ขนึมา และทผี่านมา กองทรสัต์ อมิแพค็ โกรท สามารถจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหน่อยไดสู้งกว่าเป้าหมายมา

โดยตลอด ซึงหากรวมเงนิปนัผลทัง 4 ครัง ได้จ่ายปนัผลไปแล้วกว่า 0.775 บาทต่อหน่วย คดิเป็นอตัรา

ผลตอบแทนต่อหุ้น (Dividend Yield) เท่ากบั 7.3% สูงกว่าเป้าหมายทตีังไว้ทีอตัรา 6.6% สําหรบัทิศทาง

ธุรกจิในครงึปีหลงั ระหว่างเดอืนตุลาคม 2558 – มนีาคม 2559 คาดการณ์ว่าอตัราการใชพ้นืทจีะดกีว่าครงึปี

แรก เพราะจะมกีารจดังานใหญ่ประจําอกีหลายงานทงังานบา้นและสวนแฟร์, งานมหกรรมยานยนต์ ครังท ี

32 (Thailand International Motor Expo 2015) และงานบางกอก อนิเตอรเ์นชนัแนล มอเตอรโ์ชว์ เป็นต้น” 

นางสาววนัเพญ็ กล่าวปิดท้าย 

#  #  #  # 

รายละเอยีดเพมิเตมิกรุณาตดิต่อ :  

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์บริษัท อาร์ เอม็ ไอ จาํกดั ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ อิมแพค็ โกรท รีท  

โทรศพัท์ 02-833-5589 

enquiry@rmicompany.co.th  

www.impactgrowthreit.com  

 


