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อิมแพค็ โกรท รีท มุ่งมัน่สร้างผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  

เตรียมจ่ายเงินปันผลรอบไตรมาสแรกอตัรา 0.17 บาท โชวก์าํไรสทุธิ 253.14 ล้านบาท   

อมิแพค็ โกรท รที เดนิหน้าสรา้งผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ เตรยีมจ่ายเงนิปนัผลรอบผลการดําเนินงานไตรมาสที ่1 2559/2560 

(เมษายน – มถุินายน 2559) ทีอ่ตัรา 0.17 บาทต่อหน่อย คดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล100.5% รวมมูลค่า 252 ลา้นบาท 

พรอ้มประกาศผลประกอบการ มรีายไดร้วมอยู่ที ่487.72 ลา้นบาท กําไรสุทธ ิ253.14 ลา้นบาท ดา้นผูจ้ดัการกองทรสัต์ เผย

ทศิทางไตรมาสสอง สง่สญัญาณดขีึ้นอย่างต่อเนือ่ง เหตุมอีตัราการจองเช่าพื้นทีป่รบัสงูขึ้น  

นางสาววนัเพญ็ มุ่งเพยีรสกุล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อาร ์เอม็ ไอ จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็ โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผยถงึผลการดาํเนินงานสาํหรบัรอบไตรมาสที ่1 

ของปี 2559/2560 ระยะเวลาเดอืนเมษายน-มถุินายน 2559 โดยมรีายไดท้ัง้หมดเท่ากบั 487.72 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายได้

จากการใหบ้รกิารพืน้ที ่486.40 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่น 1.10 ลา้นบาท มกีาํไรสทุธเิท่ากบั 253.14 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

อตัรากาํไรสทุธเิท่ากบั 52%  

ทัง้น้ีรายไดข้องกองทรสัตฯ์ปรบัลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ สบืเน่ืองจากอตัราการใชพ้ืน้ทีข่องรอบเดอืน

เมษายน - มถุินายน 2559 ทีม่จีาํนวนงานคอนเสริต์จากต่างประเทศและในประเทศลดลง แต่อยา่งไรกด็กีองทรสัตอ์มิแพค็ 

มอีตัราการเช่าพืน้ทีข่องอาคารอมิแพค็ ชาเลนเจอร ์เพิม่สงูขึน้กว่า 10% จงึสง่ผลใหอ้ตัราการใชพ้ืน้ทีเ่ฉลีย่ในไตรมาสแรก

อยู่ที ่46.4% ลดลงเพยีงเลก็น้อยจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีอ่ยู่ระดบั 49.3%  

อย่างไรกด็กีองทรสัตฯ์ ยงัคงรกัษาอตัราการควบคุมใชจ้่ายในทุกส่วนใหอ้ยู่ในระดบัทีด่อีย่างต่อเน่ืองทําใหต้้นทุน

การให้บริการพื้นที่ยงัอยู่ในระดบัที่น่าพอใจที่อตัรา 14% เท่ากบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และมีอตัราค่าใช้จ่ายในการ

บรหิารงานลดลงเป็น 10% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ส่งผลทําใหอ้ตัรากําไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ในรอบไตร

มาสแรกของทรสัต์ฯ คงระดบัไดด้ทีี ่86% เท่ากบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และอตัรากําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) เท่ากบั 

52% ถอืว่าเป็นไปตามเป้าหมายทัง้ปีทีต่ัง้ไวท้ีร่ะดบั 50-55%  

นางสาววนัเพญ็ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย ใน

อตัราหน่วยละ 0.17 บาท หรอืคดิเป็นอตัราการจ่ายปนัผลต่อหุน้ (Dividend Payout) เท่ากบั 100.5% รวมเป็นเงนิปนัผล

ทัง้สิน้ 252 ลา้นบาท มกีําหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทีม่สีทิธิร์บัเงนิปนัผลวนัที ่25 สงิหาคม 2559 และกําหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยในวนัที ่9 กนัยายน 2559โดยการปนัผลครัง้น้ีเป็นการจ่ายปนัผลครัง้ที ่1 ของผลการดาํเนินงานปี 2559/2560  

สาํหรบัแนวโน้มผลการดําเนินงานไตรมาสที ่2 ของปีน้ี (กรกฎาคม – กนัยายน 2559) มัน่ใจว่า กองทรสัต์ฯจะมี

โอกาสปรบัตวัเพิม่ขึน้ไดเ้มื่อเทยีบกบัไตรมาสแรก เน่ืองดว้ยเริม่เหน็สญัญาณบวกจากอตัราการจองพืน้ที ่(Booking) ของ

 



      

กองทรสัตฯ์ ทีเ่พิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา คาดว่าน่าจะส่งผลใหอ้ตัราการใชพ้ืน้ที ่(Occupancy Rate) โดยรวม

ในรอบ 6 เดอืน (เมษายน-กนัยายน 2559) จะอยู่ในระดบัทีด่เีช่นเดยีวกนักบัปีทีผ่่านมา นางวนัเพญ็ กล่าวปิดทา้ย 
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IMPACT Growth REIT is committed to building return to unitholders and will pay 

dividend on its first-quarter performance at 0.17 baht after recording 253.14 million 

baht net profit.  

 

IMPACT Growth REIT will continue to build satisfied return to unitholders and pay dividend on the 

performance in the first quarter of its 2016/17 fiscal year (April-June 2016) at 0.17 baht per unit. Its 

dividend payout rate is 100.5% or valued 252 million baht. The real estate investment trust posted 

487.72 million baht revenue and 253.14 million baht net profit and the REIT manager sees a sign of 

improving business outlook in the second quarter as occupancy rate will rise. 

    

Miss Wanphen Mungpiensakul, Managing Director of RMI Co, the IMPACT Growth REIT 

manager, said the trust had revenue during the April-June period totaling 487.72 million baht, of 

which 486.4 million baht was service income and 1.1 million baht came from the others, while net 

profit was 253.14 million baht, or a 52% net profit margin. 

Its quarterly revenue went down slightly from the same period last year because the 

occupancy rate during the April-June period fell down due to the lower number of local and foreign 

concerts. However, the occupancy rate at IMPACT Challenger Building rose 10% and this made 

the occupancy rate stand at 46.4%, down a little bit from 49.3% in the same period last year. 

Meanwhile, the IMPACT Growth REIT still maintains its expense control at a good pace 

and this makes its cost in managing cost of service stay at 14%, not different from the same period 

last year, while administration expense reduced to 10% of the total service income. This made its 

gross profit margin in the first quarter stood at 86%, on par with the figure in the same period last 

fiscal year while its net profit margin was 52%, in line with its 2016 target around 50-55%. 

 



      

Miss Wanphen said the company’s board approved to pay interim dividend for REIT unit 

holders at 0.17 baht per unit, representing the 100.5% dividend payout rate. The total dividend 

payment is 252 million baht with the closing of unit holder registration on August 25, 2016 and the 

payment on September 9, 2016. This is the first interim dividend for the 2016/17 fiscal year.  

For the trend of performance in the second quarter (July-September 2016), Miss Wanphen 

is confident that the trust will have chance to see improving revenue from the first quarter, as  the 

space booking is higher year-on-year overall occupancy rate during the six month period (April-

September) will stay positive similarly to the same period last year. 
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