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อิมแพค็ โกรท รีท โตสวนทางตลาดฟันอตัราปล่อยเช่าโตกว่า 7%  
หนุนรายได้รอบปีสงูกว่าเป้า ก าไร1 ,192ล้านบาท จ่ายปันผลทัง้ปี 0.765 บาท  

 

อมิแพค็ โกรท รที ประกาศผลงานรอบทัง้ปี 2558/2559 (เดอืนเมษายน 2558-มนีาคม 2559) แขง็แกร่ง

เหนือภาวะเศรษฐกจิชะลอ โดยมรีายได้รวมอยู่ที ่ 2,126 ลา้นบาท ฟนัก าไรสุทธ ิ 1,192 ลา้นบาท หลงั

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ปรบักลยุทธเ์ร่งเจาะลูกคา้ใหม่ ส่งผลใหอ้ตัราเช่าพื้นทีเ่พิม่ขึ้น 7% แตะระดบั 

54% ขณะทีต่น้ทุนค่าใชจ้่ายปรบัลดลง ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นแตะ 86% ข่าวดผีูถ้อืเตรยีมเฮ เลง็จา่ยเงนิ

ปนัผลอตัรา 0.220 บาทต่อหุน้ รวมอตัราจา่ยเงนิปนัผลทัง้ปี 0.765 บาท  

นางสาววนัเพญ็ มุ่งเพยีรสกุล กรรมการผู้จดัการ บรษิทั อาร ์เอ็ม ไอ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการ

กองทรสัต์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็ โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผย

ว่า ผลการด าเนินงานของอิมแพ็คโกรท รที ในรอบทัง้ปี 2558/2559 (เดอืนเมษายน 2558-มนีาคม 

2559) ยงัคงสรา้งผลงานทีแ่ขง็แกร่งไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมรีายไดร้วมกว่า 2,126 ลา้นบาท ขณะทีก่ าไร

สุทธอิยู่ที่ 1,192 ลา้นบาท ซึง่ผลงานดงักล่าวนับว่าเหนือความคาดหวงัดว้ยในช่วงเวลาดงักล่าวจะมี

ปจัจยักดดนัจากสภาพเศรษฐกจิในประเทศและต่างประเทศทีย่งัไมส่ามารถฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งเตม็ทีม่ากนกั  

อย่างไรก็ด ีอิมแพ็คโกรท รที ได้ปรบักลยุทธ์ให้สอดรบักบัสถานการณ์จงึท าให้อตัราการเช่า

พืน้ทีข่องปีนี้เตบิโต 7% เป็น 54% จากอตัราการเช่าพืน้ที่ในปีทีผ่่านมาทีร่ะดบั 51% และพรอ้มกนันัน้มี

การเจาะฐานลกูคา้ใหมท่ าใหม้รีายไดจ้ากพืน้ทีจ่ดัเลีย้งโตขึน้จากไตรมาสที ่4 ปีทีผ่่านมา ที ่5%  จงึท าให้

สดัส่วนรายได้ค่าตอบแทนการให้ใชพ้ืน้ทีจ่ดัเลี้ยงทีเ่กดิขึน้จากงานประชุมสมัมนาปรบัสูงขึน้  เป็นผลให้

ในรอบทัง้ปี 2558/2559 (เดอืนเมษายน 2558-มนีาคม 2559) มอีตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 

อยูใ่นระดบั 86% และมอีตัราก าไรสุทธต่ิอยอดขาย (Net Profit Margin) เท่ากบั 56%  

นางสาววนัเพญ็ กล่าวว่า กองทรสัตอ์มิแพค็ โกรท เตรยีมจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลรอบผลการ

ด าเนินงานไตรมาส 4/2558-59 (เดอืนมกราคม – มนีาคม 2559) ในอตัรา 0.220 บาทต่อหน่วย รวมเป็น

เงนิปนัผลทัง้สิน้ 1,134.11 ลา้นบาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทีม่สีทิธิร์บัเงนิปนัผลวนัที ่9 มถุินายน 

2559 และก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยในวนัที่ 24 มถุินายน 2559 การปนัผลครัง้น้ีเป็นการจ่ายปนัผล

ครัง้ที ่4 ของผลการด าเนินงานปี 2558/2559 รวมกองทรสัต์จ่ายเงนิปนัผลตัง้แต่ไตรมาส 1 - 4/ 2558 - 

59 เท่ากบั 0.765 บาทต่อหน่วย 



 

“ก าไรส าหรบัผลประกอบการปี 2558/2559 ดกีว่าทีท่างผู้จดัการกองทรสัต์คาดการณ์ไว้อย่าง

มาก จงึท าให้สามารถปนัผลให้กบัผู้ถอืหน่วยทรสัต์ฯ ได้ตามที่เคยได้สญัญาไว้ ซึ่งถือว่ากองทรสัต์อิม

แพ็ค โกรท มผีลการด าเนินงานพิสูจน์ให้นักลงทุนเห็นแล้วว่าเรามุ่งมัน่ที่จะให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือ

หน่วยทรสัตส์งูสุด” นางสาววนัเพญ็ กล่าวปิดทา้ย 

#  #  #  # 
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IMPACT Growth REIT grew against the economy with space rental area rising 
7% to drive revenue beyond the projection and profit reach 1.192 billion baht. 

The full-year dividend payment is 0.765 baht per unit. 
  
 

IMPACT Growth REIT announced its strong full-year performance for its fiscal year 

2015/2016 (April 2015-March 2016), which could beat the economic slowdown to have 

total revenue of 2.126 billion baht and net profit of 1.192 billion baht. After the Property 

Manager has successfully adjusted its strategy to draw new customers, the space 

rental rose 7% to touch 54% Occupancy rate while its gross profit margin stood at 

86%. Good news for unit holders as the REIT will pay 4th Quarter dividend at 0.22 baht 

per unit, making the full-year dividend payment to reach 0.765 baht per unit. 

 

Miss Wanphen Mungpiensakul, Managing Director of RMI Co,Ltd. As the 

REIT Manager of IMPACT Growth REIT, said the REIT’s performance in the fiscal 

year 2015/2016 (April 2015-March 2016) is strongly satisfied with total revenue of 

2.126 billion baht and net profit of 1.192 billion baht. Its performance is beyond its 

expectation during the local economic slowdown while the global economy did not 

much recover. 

Meanwhile, IMPACT Growth REIT has successfully adjusted its business 

strategy to cope with the weak economic situation, so its space rental rose 7% to 

54% occupancy rate in the last fiscal year, up from 51% the year before. Plus 

Property Manager draw more new customers to drive its revenue from F&B right fee 



 

 

by 5% in the fourth quarter, thus the gross profit margin for the full-year 2015/2016 

(April 2015-March 2016) rose to 86% and the net profit margin was 56%. 

Miss Wanphen noted that IMPACT Growth REIT is preparing to pay dividend 

on its fourth quarter performance (January-March 2016) at 0.22 baht per unit or the 

total of 1.134 billion baht. The registration of unit holder names for dividend payment 

will be on June 9, 2016 and the payment will be on June 24. It will be the fourth 

dividend payment for the fiscal year 2015/2016 performance and the total dividend 

payment will be 0.765 baht per unit. 

“Our profit for the fiscal year 2015/2016 performance is better than the REIT 

manager’s expectation, so that we can pay dividends to unit holders as promised. 

This can be a proof that our IMPACT Growth REIT has a strong performance to 

show investors that we are determined to give the highest return to unit holders,” 

Miss Wanphen said. 

      

  #  #  # 


