Press Release
อิ มแพ็ค โกรท รีท 2Q’16 โต 7% โชว์กาํ ไรสุทธิ 301 ล้านบาท จ่ายปันผล 0.17 บาท
อิมแพ็ค โกรท รีท ประกาศผลประกอบการผลรอบผลการดําเนินงานไตรมาสที ่ 2’2559/2560 (กรกฏาคม – กันยายน 2559)
มีรายได้รวมอยู่ 539 ล้านบาท กําไรสุทธิ 301 ล้านบาท พร้อมจ่ายปนั ผลครัง้ ที2่ ทีอ่ ตั รา 0.17 บาทต่อหน่ อย รวมมูลค่า 252
ล้านบาท เผยต่างชาติเข้าลงทุนต่อเนือ่ ง หลังถูกเข้าคํานวณใน FTSE SMALL CAP INDEX
นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อาร์ เอ็ม ไอ จํากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็ค โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิ ดเผยถึงผลการดําเนินงานสําหรับรอบไตรมาสที่ 2
ของปี 2559/2560 รอบระยะเวลาเดือนกรกฏาคม–กันยายน 2559 โดยมีรายได้ทงั ้ หมดเท่ากับ 539 ล้านบาท แบ่งเป็ น
รายได้จากการให้บริการพืน้ ที่ 535 ล้านบาท และรายได้อ่นื และดอกเบีย้ 3.7 ล้านบาท เติบโต 7% โดยรายได้ของ
กองทรัสต์ฯปรับตัวเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี ทแ่ี ล้ว เนื่องจากมีงานจากภาครัฐบาลทีจ่ ดั เพิม่ ขึน้ พร้อมทัง้ กลุ่มลูกค้าเดิมยังคงใช้
บริการต่ อเนื่องในไตรมาสนี้ โดยเฉพาะอัตราการเช่า พื้นที่ของอาคารอิมแพ็ค ฟอรัม่ ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็ น 28.5% จากงาน
มหกรรมหนังสือ Big Bad Wolf ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับทีด่ มี าก และอาคารอิมแพ็คเอ็กซิบชิ นั ่ ฮอลล์ 1-8 ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อยู่ท่ี
69.1%จากงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ จึงส่งผลให้อตั ราการใช้พน้ื ทีเ่ ฉลีย่ ในไตรมาสนี้อยู่ท่ี 56.1% เพิม่ ขึน้ จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนทีอ่ ยู่ระดับ 52.5%
สําหรับค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ฯนัน้ สามารถบริหารจัดการได้ดีตามมาตรฐานอย่างต่ อเนื่องทําให้ต้นทุนการ
ให้บริการพืน้ ทีย่ งั อยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจทีอ่ ตั รา 13% ซึง่ ตํ่าลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องมาจากการปรับเปลีย่ นเป็ น
หลอดไฟอาคารเป็ น LED และมีอตั ราค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลดลงเป็ น 8% ของรายได้จากการให้บริการ มีอตั รากําไร
ขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) ในรอบไตรมาสแรกของทรัสต์ฯ ที่ 87% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน จึงส่งผลให้กองทรัสต์
ฯ มีกาํ ไรสุทธิเท่ากับ 301 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับ 56% ถือว่าเป็ นไปตามเป้าหมายทัง้ ปี ทต่ี งั ้ ไว้ทร่ี ะดับ
50-55% ทัง้ นี้สาํ หรับรายได้ 6 เดือนของกองทรัสต์ ฯ เท่ากับ 1,027 ล้านบาท และ กําไรสุทธิ 554 ล้านบาท และมีอตั ราการ
ใช้พน้ื ทีเ่ ฉลีย่ 6 เดือนเท่ากับ 51%
นางสาววันเพ็ญ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ครัง้ ที่ 2 ให้แก่ผถู้ อื
หน่วย ในอัตราหน่วยละ 0.17 บาท หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายปนั ผลต่อหุน้ (Dividend Payout) เท่ากับ 85% รวมเป็ นเงินปนั
ผลทัง้ สิน้ 252 ล้านบาท มีกาํ หนดรายชื่อผูถ้ อื หน่วยทีม่ สี ทิ ธิรั์ บเงินปนั ผลวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 และกําหนดจ่ายให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยการปนั ผลครัง้ นี้เป็ นการจ่ายปนั ผลครัง้ ที่ 2 ของผลการดําเนินงานปี 2559/2560
ล่าสุด ทางกองทรัสต์ฯ ได้รบั การคํานวณเข้าอยู่ในดัชนี FTSE World Small Cap. และมีสดั ส่วนนักลงทุน
ต่างประเทศเพิม่ ขึน้ เป็ น 3% ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ หมด นางสาววันเพ็ญเสริมว่า “ ทีผ่ ่านมากองทรัสต์ฯ ได้ทาํ การโรดโชว์
ในประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ และได้ผลตอบรับเป็ นอย่างดี โดยนักลงทุนให้ความสนใจในด้านกองทรัสต์ฯ เป็ นกองถือ

กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold) มีสถานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง มีความสมํ่าเสมอในการจ่ายปนั ผลของกองทรัสต์ฯ ในทุกไตร
มาส และเมื่อเทียบอัตรา Dividend Yield ของกองรีทในเอเชียแปซิฟิค ต้นปี – กันยายน 2559 จากข้อมูลของ FTSE,
ERPA และ NAREIT พบว่าเท่ากับ 3.28% ซึ่งเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของIMPACT ที่อยู่ในระดับ 4.78% ถือว่า
IMPACT ให้ผลตอบแทนเงินปนั ผลทีด่ กี ว่าผลตอบแทนของกองรีทในภูมภิ าค”
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IMPACT Growth REIT shows growth of 7% with net profit of 301 million baht in the secondquarter 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%.
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