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ข่าวประชาสมัพนัธ ์

 

อิมแพค็ โกรท รีท ไตรมาส 2 ก าไรโต 9% จ่ายปันผล 0.20 บาท 

ครึ่งปีแรกก าไรเติบโต 16% คาดเศรษฐกิจคร่ึงปีหลงัฟ้ืนหนุนอตัราการเติบโตต่อเน่ือง 

อมิแพค็ โกรท รที ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2’2560/2560 สิ้นสุด 30 กนัยายน 2560 รายไดร้วม 593 
ลา้นบาท ก าไรสุทธ ิ328 ลา้นบาท เตบิโต 9% พรอ้มจ่ายปนัผลทีอ่ตัรา 0.20บาทต่อหน่วย คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานทัง้ปีของกองทรสัตเ์ตบิโตจากปีทีผ่่านมาตามภาวะเศรษฐกจิทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั 

นางสาววนัเพญ็ มุ่งเพยีรสกุล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อาร ์เอม็ ไอ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ทรสัตเ์พื่อ

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็ โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผยถงึผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ประจ าปี 

2560/2561 สิ้นสุด 30 กนัยายน 2560 ว่า กองทรสัต์ฯมีรายได้ทัง้หมด 593 ล้านบาท ปรบัตัวเพิ่มขึ้น  10% จากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน จากอตัราการใชพ้ืน้ที่เพิม่ขึน้จากกลุ่มงานประชุมระดบันานาชาต ิและงานคอนเสริต์สง่ผลใหอ้ตัราการ

ใชพ้ืน้ทีใ่นไตรมาส 2 ประจ าปี 2560/2561 เท่ากบั 59% สงูกว่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีอ่ตัราใชพ้ืน้ทีเ่ท่ากบั 56% มกี าไร

สทุธเิท่ากบั 328 ลา้นบาท เตบิโต 9% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานครึง่ปีแรกประจ าปี 2560/2561 กองทรสัตฯ์มอีตัราการใชพ้ืน้ทีเ่ท่ากบั 55% สงูกว่าช่วง

เดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ทีเ่ท่ากบั 51% กองทรสัต์ฯมรีายไดค้รึง่ปีแรกเท่ากบั 1,157 ลา้นบาท เตบิโตขึน้ 13% จากปีทีผ่่านมา 

ส่งผลให้กองทรสัต์มกี าไรสุทธิครึง่ปีแรกเท่ากบั 645 ลา้นบาท เติบโต 16% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และมอีตัราก าไร

สทุธเิท่ากบั 56% 

นางสาววนัเพญ็ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ครัง้ที ่2 ประจ าปี 

2560/2561 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ในอตัราหน่วยละ 0.20 บาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยที่มสีทิธิร์บัเงนิปนัผล 24 

พฤศจกิายน 2560 และก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวนัที ่8 ธนัวาคม 2560 ถอืเป็นการจ่ายปนัผลครัง้ที ่2 ประจ าปี 

2560/2561 และคดิเป็นจ่ายปนัผลครึง่ปีแรกทัง้หมดเท่ากบั 0.39 บาท  

ส าหรบัทศิทางอตัราการใชพ้ืน้ที่ในครึง่ปีหลงัพบว่า ในไตรมาส 3 อตัราการใชพ้ืน้ทีย่งัคงดขีึน้อย่างต่อเน่ือง จาก

การประมาณการยอดการจอง (booking)คาดว่าอตัราการใชพ้ืน้ที่ในไตรมาส 3 จะเท่ากบั 55% สงูกว่าช่วงเดยีวกนัของปี

ก่อนทีเ่ท่ากบั 47%  
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“ภาพรวมของกองทรสัต์ในปีนี้ถือว่ามีการฟ้ืนตัวขึ้นมาตามทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ ดัชนีความเชื่อมัน่

ผูบ้รโิภคของกระทรวงพาณิชย์ในเดอืนกนัยายนที่ผ่านเพิม่ขึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 39.5 ส าหรบักองทรสัต์ฯนัน้พบกว่าในครึง่ปี

หลังอัตราการใช้พื้นที่จะยืนอยู่ระดับ 50-55% ซึ่งสูงกว่าครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว ส่งผลให้ผลการด าเนินงานประจ า ปี 

2560/2561 จะมอีตัราการใชพ้ืน้ทัง้ปีมากกว่าระดบั 50% ซึง่เตบิโตขึน้จากปีทีผ่่านมาทีอ่ยู่ ณ ระดบั 46%”นางสาววนัเพญ็

กล่าว 

 

#  #  #  # 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ : ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธบ์รษิทั อาร ์เอม็ ไอ จ ากดัโทรศพัท:์ +662-833-5579, Email: 

enquiry@rmicompany.co.th 

รายละเอยีดเพิม่เตมิตดิต่อ : บรษิทั เมคอะเวล็ท ์คอนซลัติ้ง จ ากดั (ทีป่รกึษาประชาสมัพนัธ)์ 

ดรรชนี นวลเขยีว (มุม้) 097-919-6546, duchanee.mw@gmail.com 

ศมิาภรณ์ แสนสงิห ์(กระแต) 092-279-4963, simaporn.pr@gmail.com 

mailto:enquiry@rmicompany.co.th
mailto:duchanee.mw@gmail.com
mailto:simaporn.pr@gmail.com


 
 

1 
 

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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