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อิ มแพ็ค โกรท รีท ไตรมาส 2 กาไรโต 9% จ่ายปันผล 0.20 บาท
ครึ่งปี แรกกาไรเติ บโต 16% คาดเศรษฐกิ จครึ่งปี หลังฟื้ นหนุนอัตราการเติ บโตต่อเนื่ อง
อิมแพ็ค โกรท รีท ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2’2560/2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 รายได้รวม 593
ล้านบาท กาไรสุทธิ 328 ล้านบาท เติบโต 9% พร้อมจ่ายปนั ผลทีอ่ ตั รา 0.20บาทต่อหน่วย คาดการณ์ผลการ
ดาเนินงานทัง้ ปีของกองทรัสต์เติบโตจากปีทผี ่ ่านมาตามภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ฟื้นตัว
นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อาร์ เอ็ม ไอ จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็ค โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิ ดเผยถึงผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ประจาปี
2560/2561 สิ้นสุด 30 กัน ยายน 2560 ว่า กองทรัสต์ฯ มีรายได้ท งั ้ หมด 593 ล้านบาท ปรับ ตัวเพิ่มขึ้น 10% จากช่ว ง
เดียวกันของปี ก่อน จากอัตราการใช้พน้ื ที่เพิม่ ขึน้ จากกลุ่มงานประชุมระดับนานาชาติ และงานคอนเสิรต์ ส่งผลให้อตั ราการ
ใช้พน้ื ทีใ่ นไตรมาส 2 ประจาปี 2560/2561 เท่ากับ 59% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีอ่ ตั ราใช้พน้ื ทีเ่ ท่ากับ 56% มีกาไร
สุทธิเท่ากับ 328 ล้านบาท เติบโต 9% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับผลการดาเนินงานครึง่ ปี แรกประจาปี 2560/2561 กองทรัสต์ฯมีอตั ราการใช้พน้ื ทีเ่ ท่ากับ 55% สูงกว่าช่วง
เดียวกันของปี ทแ่ี ล้วทีเ่ ท่ากับ 51% กองทรัสต์ฯมีรายได้ครึง่ ปี แรกเท่ากับ 1,157 ล้านบาท เติบโตขึน้ 13% จากปี ทผ่ี ่านมา
ส่งผลให้กองทรัสต์มกี าไรสุทธิครึง่ ปี แรกเท่ากับ 645 ล้านบาท เติบโต 16% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีอตั รากาไร
สุทธิเท่ากับ 56%
นางสาววันเพ็ญ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุ มตั ิการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ครัง้ ที่ 2 ประจาปี
2560/2561 ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ในอัตราหน่ วยละ 0.20 บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่ วยที่มสี ทิ ธิรั์ บเงินปนั ผล 24
พฤศจิกายน 2560 และกาหนดจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถือเป็ นการจ่ายปนั ผลครัง้ ที่ 2 ประจาปี
2560/2561 และคิดเป็ นจ่ายปนั ผลครึง่ ปี แรกทัง้ หมดเท่ากับ 0.39 บาท
สาหรับทิศทางอัตราการใช้พน้ื ที่ในครึง่ ปี หลังพบว่า ในไตรมาส 3 อัตราการใช้พน้ื ทีย่ งั คงดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง จาก
การประมาณการยอดการจอง (booking)คาดว่าอัตราการใช้พน้ื ที่ในไตรมาส 3 จะเท่ากับ 55% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี
ก่อนทีเ่ ท่ากับ 47%
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“ภาพรวมของกองทรัสต์ในปี น้ี ถือ ว่ ามีก ารฟื้ น ตัว ขึ้น มาตามทิศ ทางเศรษฐกิจในประเทศ ดัช นี ค วามเชื่อมัน่
ผูบ้ ริโภคของกระทรวงพาณิชย์ในเดือนกันยายนที่ผ่านเพิม่ ขึน้ มาอยู่ทร่ี ะดับ 39.5 สาหรับกองทรัสต์ฯนัน้ พบกว่าในครึง่ ปี
หลังอัต ราการใช้พ้ืน ที่จ ะยืน อยู่ ระดับ 50-55% ซึ่ง สูงกว่ าครึ่ง ปี ห ลังของปี ท่ีแ ล้ว ส่ งผลให้ผ ลการดาเนิ น งานประจ าปี
2560/2561 จะมีอตั ราการใช้พน้ื ทัง้ ปี มากกว่าระดับ 50% ซึง่ เติบโตขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมาทีอ่ ยู่ ณ ระดับ 46%”นางสาววันเพ็ญ
กล่าว
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Press Release
IMPACT Growth REIT showed 2Q’17/18 net profit growth at 9% with 0.20 Bt. dividend payment.
1st half reported 16% net profit growth, expected 2nd half year performance has risen as the economic
recovery
IMPACT Growth REIT has announced the 2Q’2017/2018 with total revenue of 593 million baht, net profit
of 328 million baht with 9% growth. Dividend would be paid at 0.20 baht per unit. Expected Trust’s annual
performance would rise from the same period of last year as the economic bouncing back.
Miss Wanphen Mungpiensakul, Managing Director, RMI Co.,Ltd. as the REIT Manager of IMPACT
Growth REIT said that the performance of 2Q’2017/2018 ended 30 September 2017 has showed the Trust’s total
revenue 593 million baht ,increasing 10% from the same period of the last year as the increasing of occupancy
rate from the growth of convention event and concert, so that it boosted the occupancy rate in this quarter to 59%
which was higher than the same period of the last year which was at 56%. Net profit was at 328 million baht
increasing 9% from the same period of the last year.
For the 1st half earning result, the Trust’s occupancy rate was at 55% which increased from the same
period of last year which was at 51%. The total revenue was 1,157 million baht with 13% growth, net profit was
645 million baht with 16% growth, while the Trust’s net profit margin was at 56%
Miss Wanphen Mungpiensakul continued that company’s board of directors approved to pay dividend to
the trust’s unitholders for the 2nd time for year 2017/2018 at 0.20 baht per unit, the recorded date on 24 November
2017, and the payment on 8 December 2017. This was the second dividend payment or the total of 0.39 baht per
unit in the fiscal year of 2017/2018.
For 2nd half of the year 2017/2018, the occupancy rate of the 3rd quarter, from the latest event booking
data showed that the expected occupancy rate was at 55% which was higher than the same of last year which
was at 47%.
“For the 2017/2018 annual performance outlook, the Trust would regain as the improvement from the
domestic economic condition, the Consumer Confident Index in September had increased to 39.5 while the Trust
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expected the 2nd half year of the occupancy rate would be at 50-55% which was higher that of last year. Thus for
the annual performance for 2017/2018 fiscal year, the occupancy rate would be more than 50% which higher from
last year which was 46%” Miss Wanphen said.
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