
 
 
 

Press Release 

อิมแพค็ โกรท รีท โชวก์ ำไรสทุธิ 9 เดือน 811 ล้ำนบำท จ่ำยปันผล 0.17 บำท  

อมิแพค็ โกรท รที ประกาศผลประกอบการผลรอบผลการด าเนินงานระยะเวลา 9 เดอืน มรีายไดร้วมอยู่1,515 ลา้นบาท ก าไร

สทุธ ิ811 ลา้นบาท พรอ้มจ่ายปันผลครัง้ที ่3 ทีอ่ตัรา 0.17 บาทต่อหน่อย รวมมลูค่า 252 ลา้นบาท  

นางสาววนัเพญ็ มุ่งเพยีรสกุล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อาร ์เอม็ ไอ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์เพื่อการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็ โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผยถงึผลการด าเนินงานส าหรบัรอบ 9 เดอืน

สิน้สดุ 31 ธนัวาคม ของปี 2559 รอบระยะเวลาเดอืนเมษายน–ธนัวาคม 2559 โดยมรีายไดท้ัง้หมดเท่ากบั 1,515 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารพืน้ที ่1,508 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นและดอกเบีย้ 6.6 ลา้นบาท โดยรายไดข้องกองทรสัต์ฯ

ปรบัตวัลดลง 4% เมื่อเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ เน่ืองจากหลงั 13 ตุลาคม 2559 ทีผ่่านมามกีารงดงานรื่นเรงิ มงีานคอนเสริต์ทีต่้อง

ยกเลกิ และมงีานแสดงสนิคา้บางงานเลื่อนไป สง่ผลใหอ้ตัราการใชพ้ืน้ทีใ่นรอบ 9 เดอืนลดลงเหลอื 49.8%  

ส าหรบัค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ฯนัน้ สามารถบริหารจดัการได้ดีตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องท าให้ต้นทุนการ

ให้บรกิารพื้นทีย่งัอยู่ในระดบัที่น่าพอใจโดยสามารถลดลงไดใ้นอัตรา 12% ซึ่งต ่าลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน อตัรา

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานลดลง 5% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนักบัปีก่อน มอีตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ที ่

87% จงึส่งผลใหก้องทรสัต์ฯ มีก าไรสุทธเิท่ากบั 811 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธเิท่ากบั 54% ถอืว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายทัง้ปีทีต่ัง้ไวท้ีร่ะดบั 50-55%  

 นางสาววนัเพญ็ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ครัง้ที ่3 ใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วย ในอตัราหน่วยละ 0.17บาท หรอืคดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลต่อหุน้ (Dividend Payout) เท่ากบั 99% รวมเป็นเงนิปัน

ผลทัง้สิน้ 252 ลา้นบาท มกี าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทีม่สีทิธิร์บัเงนิปันผลวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 และก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยในวนัที ่10 มนีาคม 2560 โดยการปันผลครัง้นี้เป็นการจ่ายปันผลครัง้ที ่3 ของผลการด าเนินงานปี 2559/2560  

ส าหรบัภาพรวมรายไดข้องปี 2559/2560 นัน้ คาดว่ารายไดร้วมจะลดลงแค่ประมาณ 7% เมื่อเทยีบกบัรายไดปี้ ที่

ผ่านมาที่มรีายได้รวมเท่ากบั 2,126 ล้านบาท เนื่องจากมงีานรื่นเรงิที่ยกเลกิ และงานแสดงสนิค้าที่เลื่อนงานการแสดง

ออกไปตกในปีผลการด าเนินงานรอบถดัไป ทัง้นี้ในปี 2560/2561 กองทรสัต์ตัง้เป้าจะมรีายได้รวมเท่ากบั 2,049 ลา้นบาท  

มอีตัราการใชพ้ืน้ทีม่ากกว่า 50% โดยมงีานใหม่เพิม่ขึน้มาอกี 10 งาน รวมมงีานทัง้ปี 1,000 งาน  

#  #  #  # 
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IMPACT Growth REIT showed a net profit of 811million baht for its nine-

month period of 2016 with dividend payment at 0.17 baht. 

 

IMPACT Growth REIT announced its nine-month performance in 2016 with revenue 

totaling 1,515 million baht and net profit at 811 million baht. The trust is ready to pay its 

third dividend in 2016 at 0.17 baht per unit or the total of 252 million baht. 

 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 showed total revenue of 1,515 million baht for the April-December period of 

2016. Of the total, 1,508 million baht came from service income and the remaining 6.6 

million baht from the others and interest income. Its revenue fell -4% when compare to 

the same period of the last year because the mourning period after Oct 13 so that 

entertainment events and exhibition events were postponed and cancelled. This made 

the occupancy rate during the nine-month period dropped to 49.8%. 

For its expenses, the IMPACT Growth REIT continued to maintain its expense 

control at a good pace and this made the cost of service reduced by -12%, down from 

the same period of the year before. Meanwhile, its administration expenses were down 

by -5% from the same period of last year. This made its gross profit margin stood at 

87% and net profit was 811 million baht, representing a net profit margin of 54%, in line 

with its 2016 target around 50-55%. 



 
 
 

Miss Wanphen continued that the company’s board approved to pay interim 

dividend to the trust’s unitholders for the third time at 0.17 baht per unit, representing 

the dividend payout rate at 99%. The total dividend payment is 252 million baht with the 

closing of unitholder registration on February 28, 2017, and the payment on March 10, 

2017. This is the third interim dividend payment for the 2016/17 fiscal year. 

For the full 2016/17 fiscal year, IMPACT Growth REIT expected its revenue will 

decline by 7% from the previous fiscal year, which generated 2,126 million baht 

revenue, because some exhibition and entertainment events were postponed to 

organize in the 2017/18 fiscal year. The trust expected its total revenue will reach 2,049 

million baht and the average occupancy rate will be higher than 50% with 10 new 

events. Total events to be held at its IMPACT Muang Thong Thani will be 1,000 for the 

whole year. 

#  #  #  # 
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