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อิมแพค็ โกรท รีท 2Q’16 โต 7% โชวก์าํไรสทุธิ 301 ล้านบาท  จ่ายปันผล 0.17 บาท  

อมิแพค็ โกรท รที ประกาศผลประกอบการผลรอบผลการดาํเนินงานไตรมาสที ่2’2559/2560 (กรกฏาคม – กนัยายน 2559) 

มรีายไดร้วมอยู่ 539 ลา้นบาท กาํไรสทุธ ิ301 ลา้นบาท พรอ้มจ่ายปนัผลครัง้ที2่ ทีอ่ตัรา 0.17 บาทต่อหน่อย รวมมูลค่า 252 

ลา้นบาท เผยต่างชาตเิขา้ลงทุนต่อเนือ่ง หลงัถูกเขา้คาํนวณใน FTSE SMALL CAP INDEX 

นางสาววนัเพญ็ มุ่งเพยีรสกุล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อาร ์เอม็ ไอ จํากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์เพื่อการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็ โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผยถงึผลการดําเนินงานสาํหรบัรอบไตรมาสที ่2 

ของปี 2559/2560 รอบระยะเวลาเดอืนกรกฏาคม–กนัยายน 2559 โดยมรีายไดท้ัง้หมดเท่ากบั 539 ลา้นบาท แบ่งเป็น

รายได้จากการให้บรกิารพืน้ที่ 535 ล้านบาท และรายได้อื่นและดอกเบีย้ 3.7 ลา้นบาท เตบิโต 7% โดยรายไดข้อง

กองทรสัตฯ์ปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ เน่ืองจากมงีานจากภาครฐับาลทีจ่ดัเพิม่ขึน้พรอ้มทัง้กลุ่มลูกคา้เดมิยงัคงใช้

บริการต่อเน่ืองในไตรมาสน้ี โดยเฉพาะอตัราการเช่าพื้นที่ของอาคารอิมแพ็ค ฟอรัม่ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น 28.5% จากงาน

มหกรรมหนังสอื Big Bad Wolf ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัทีด่มีาก และอาคารอมิแพค็เอก็ซบิชิ ัน่ ฮอลล ์1-8 ทีเ่พิม่สงูขึน้อยู่ที ่

69.1%จากงานสปัดาหว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิจงึส่งผลใหอ้ตัราการใชพ้ืน้ทีเ่ฉลีย่ในไตรมาสน้ีอยู่ที ่56.1% เพิม่ขึน้จากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อนทีอ่ยู่ระดบั 52.5%   

สําหรบัค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ฯนัน้ สามารถบริหารจดัการได้ดีตามมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองทําให้ต้นทุนการ

ใหบ้รกิารพืน้ทีย่งัอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจทีอ่ตัรา 13% ซึง่ตํ่าลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการปรบัเปลีย่นเป็น

หลอดไฟอาคารเป็น LED  และมอีตัราค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานลดลงเป็น 8% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร มอีตัรากําไร

ขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) ในรอบไตรมาสแรกของทรสัตฯ์ ที ่87% สงูกว่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จงึส่งผลใหก้องทรสัต์

ฯ มกีาํไรสทุธเิท่ากบั 301 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรสุทธเิท่ากบั 56% ถอืว่าเป็นไปตามเป้าหมายทัง้ปีทีต่ัง้ไวท้ีร่ะดบั 

50-55% ทัง้น้ีสาํหรบัรายได ้6 เดอืนของกองทรสัต ์ฯ เท่ากบั 1,027 ลา้นบาท และ กาํไรสทุธ ิ554 ลา้นบาท และมอีตัราการ

ใชพ้ืน้ทีเ่ฉลีย่ 6 เดอืนเท่ากบั 51%  

นางสาววนัเพญ็ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ครัง้ที ่2 ใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วย ในอตัราหน่วยละ 0.17 บาท หรอืคดิเป็นอตัราการจ่ายปนัผลต่อหุน้ (Dividend Payout) เท่ากบั 85% รวมเป็นเงนิปนั

ผลทัง้สิน้ 252 ลา้นบาท มกีาํหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทีม่สีทิธิร์บัเงนิปนัผลวนัที ่24 พฤศจกิายน 2559 และกําหนดจ่ายใหแ้ก่

ผูถ้อืหน่วยในวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 โดยการปนัผลครัง้น้ีเป็นการจ่ายปนัผลครัง้ที ่2 ของผลการดาํเนินงานปี 2559/2560  

ล่าสุด ทางกองทรสัต์ฯ ได้รบัการคํานวณเขา้อยู่ในดชันี FTSE World Small Cap. และมีสดัส่วนนักลงทุน

ต่างประเทศเพิม่ขึน้เป็น 3% ของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ัง้หมด นางสาววนัเพญ็เสรมิว่า “ ทีผ่่านมากองทรสัตฯ์ ไดท้าํการโรดโชว์

ในประเทศญี่ปุ่น และสงิคโปร์ และได้ผลตอบรบัเป็นอย่างดี โดยนักลงทุนให้ความสนใจในด้านกองทรสัต์ฯ เป็นกองถือ



 
 
 
กรรมสทิธิส์มบูรณ์ (Freehold) มสีถานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง มคีวามสมํ่าเสมอในการจ่ายปนัผลของกองทรสัต์ฯ ในทุกไตร

มาส และเมื่อเทยีบอตัรา Dividend Yield ของกองรทีในเอเชยีแปซฟิิค ต้นปี – กนัยายน 2559 จากขอ้มูลของ FTSE, 

ERPA และ NAREIT พบว่าเท่ากบั 3.28%  ซึ่งเมื่อเทยีบกบัผลตอบแทนของIMPACT ที่อยู่ในระดบั 4.78% ถือว่า 

IMPACT ใหผ้ลตอบแทนเงนิปนัผลทีด่กีว่าผลตอบแทนของกองรทีในภูมภิาค”  

#  #  #  # 
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IMPACT Growth REIT shows growth of 7% with net profit of 301 million baht in the second-

quarter performance and will pay dividend at 0.17 baht. 

 

IMPACT Growth REIT has showed its performance with total revenue of 539 million baht and net 

profit of 301 million baht during the second quarter of its 2016/17 fiscal year (July-September). The 

REIT is ready to pay dividend to unit holders for the second time at 0.17 baht per unit, or valued 252 

million baht. Foreign investors have shown strong interest to invest in IMPACT Growth REIT after it is 

included in the calculation of FTSE Small Cap Index.   

Miss Wanphen Mungpiansakul, Managing Director of RMI Co.,Ltd. the IMPACT Growth 

REIT manager, said the trust fund had total income during the July-September period at 539 million 

baht, rising 7% year-on-year. Of the total, 535 million baht was service income and 3.7 million baht 

came from the others and interest.  

The rise of revenue was because there were more government agencies organizing events 

at its exhibition venue while its existing customers set their event-organizing activities during the 

quarter. Furthermore, the occupancy rate at IMPACT Forum Building rose to 28.5% from the 

organizing of Big Bad Wolf book fair, which got a good response from visitors, while occupancy 

rate at IMPACT Exhibition Hall 1-8 surged to 69.1% from National Science & Technology Fair 

2016. This together drove its average occupancy to 56.1% during the July-September period, up 

from 52.5% during the same quarter last year. 

For its expense, the IMPACT Growth REIT still maintained an expense control as standard 

level and this made its cost of service at a satisfied rate of 13%, lowering from the same period 

last year, because it changed normal light bulbs at its venue to LED. Meanwhile, its administration 



 
 
 
expenses reduced to 8% of the service income. This made its gross profit margin in the second 

quarter stood at 87% and net profit was 301 million baht, representing a net profit margin of 56%, 

in line with its 2016 target around 50-55%. For the six-month period, IMPACT Growth REIT 

generated its total revenue of 1,027 million baht and net profit of 554 million baht, while its average 

6 months occupancy rate was 51% on average. 

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

holders for the second time at 0.17 baht per unit, representing the 85% dividend payout rate. The 

total dividend payment is 252 million baht with the closing of unit holder registration on November 

24, 2016 and the payment on December 9, 2016. This is the second interim dividend payment for 

the 2016/17 fiscal year.  

Currently, IMPACT Growth REIT is included in the calculation of FTSE World Small Cap 

and its foreign holding rose to 3% of total unit holders. 

Miss Wanphen added that the trust organized road shows in Japan and Singapore early of 

this year and got a very warm welcomed from foreign investors, who showed their interests to 

invest because IMPACT Growth REIT owns freehold properties, has a solid financial status and 

consistently pays dividend to unit holders every quarter. According to FTSE, ERPA and NAREIT, 

average dividend yield of REITs in Asia-Pacific stood at 3.28% during the first nine months of 2016 

while IMPACT Growth REIT had a higher dividend yield at 4.78%. 

                                                        #  #  # 

For more information, please contact:  

Investor relation department at RMI Co  

Tel: +662-833-5579,  

Email: enquiry@rmicompany.co.th 

 


