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ตารางท่ี ก 18 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) (CPN) 147 
ตารางท่ี ก 19 การปรับปรุง NOPAT บริษทั อีเอม็ซี จ  ากดั (มหาชน) (EMC) 148 
ตารางท่ี ก 20 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั อีเอม็ซี จ  ากดั (มหาชน) (EMC) 149 
ตารางท่ี ก 21 การปรับปรุง NOPAT บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
  (ESTAR) 150 



 

ฑ 
 

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี ก 22 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั  
  (มหาชน) (ESTAR) 151 
ตารางท่ี ก 23 การปรับปรุง NOPAT บริษทั เอเวอร์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (EVER) 152 
ตารางท่ี ก 24 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั เอเวอร์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (EVER) 153 
ตารางท่ี ก 25 การปรับปรุง NOPAT บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (GLAND) 154 
ตารางท่ี ก 26 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน)  
  (GLAND) 155 
ตารางท่ี ก 27  การปรับปรุง NOPAT บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  156 

(มหาชน)(GOLD) 
ตารางท่ี ก 28 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์ 157 
  จ ากดั (มหาชน) (GOLD)  
ตารางท่ี ก 29 การปรับปรุง NOPAT บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) (HEMRAJ) 158 
ตารางท่ี ก 30 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน)  159 
  (HEMRAJ)  
ตารางท่ี ก 31 การปรับปรุง NOPAT บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) (ITD) 160 
ตารางท่ี ก 32 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั 

(มหาชน)(ITD) 161   
ตารางท่ี ก 33 การปรับปรุง NOPAT บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) (KC) 162 
ตารางท่ี ก 34 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) (KC) 163 
ตารางท่ี ก 35 การปรับปรุง NOPAT บริษทั กฤษดามหานคร จ ากดั (มหาชน) (KMC) 164 
ตารางท่ี ก 36 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั กฤษดามหานคร จ ากดั (มหาชน) (KMC) 165 
ตารางท่ี ก 37 การปรับปรุง NOPAT บริษทั เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) (KTP) 166 
ตารางท่ี ก 38 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั  
  (มหาชน) (KTP) 167 
ตารางท่ี ก 39 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) (LALIN) 168 
ตารางท่ี ก 40 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน)  169 
  (LALIN)  



 

ฒ 
 

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี ก 41 การปรับปรุง NOPAT บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (LH) 170 
ตารางท่ี ก 42  การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (LH) 171 
ตารางท่ี ก 43 การปรับปรุง NOPAT บริษทั แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (LPN) 172 
ตารางท่ี ก 44 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  
   (มหาชน) (LPN) 173 
ตารางท่ี ก 45 การปรับปรุง NOPAT บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) (MBK) 174 
ตารางท่ี ก 46 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) (MBK) 175 
ตารางท่ี ก 47 การปรับปรุง NOPAT บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (MJD) 176 
ตารางท่ี ก 48 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  177 
  (MJD)  
ตารางท่ี ก 49 การปรับปรุง NOPAT บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (MK) 178 
ตารางท่ี ก 50 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (MK) 179 
ตารางท่ี ก 51 การปรับปรุง NOPAT บริษทั เอน็. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) (NCH) 180 
ตารางท่ี ก 52 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั เอน็. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) (NCH) 181 
ตารางท่ี ก 53 การปรับปรุง NOPAT บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) (NNCL) 182 
ตารางท่ี ก 54 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) (NNCL) 183 
ตารางท่ี ก 55 การปรับปรุง NOPAT บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (NOBLE) 184 
ตารางท่ี ก 56 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  185 
  (NOBLE) 
ตารางท่ี ก 57 การปรับปรุง NOPAT บริษทั แนเชอรัล พาร์ค จ ากดั (มหาชน) (N-PARK) 186 
ตารางท่ี ก 58 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั แนเชอรัล พาร์ค จ ากดั (มหาชน) (N-PARK) 187 
ตารางท่ี ก 59 การปรับปรุง NOPAT บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) (NWR) 188 
ตารางท่ี ก 60 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน)  189 
  (NWR)  
ตารางท่ี ก 61 การปรับปรุง NOPAT บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (PAE) 190 
ตารางท่ี ก 62 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (PAE) 191 
ตารางท่ี ก 63 การปรับปรุง NOPAT บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน)  (PF) 192 



 

ณ 
 

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี ก 64 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน)   193 
  (PF)  
ตารางท่ี ก 65 การปรับปรุง NOPAT บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) (PLE) 194 
ตารางท่ี ก 66 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน)  195 
  (PLE)  
ตารางท่ี ก 67 การปรับปรุง NOPAT บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) (PREB) 196 
ตารางท่ี ก 68 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) (PREB) 197 
ตารางท่ี ก 69 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ปรีชากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (PRECHA) 198 
ตารางท่ี ก 70 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ปรีชากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (PRECHA) 199 
ตารางท่ี ก 71 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ปริญสิริ จ  ากดั (มหาชน) (PRIN) 200 
ตารางท่ี ก 72 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ปริญสิริ จ  ากดั (มหาชน) (PRIN) 201 
ตารางท่ี ก 73 การปรับปรุง NOPAT บริษทั เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน)  202 
  (PRINC)  
ตารางท่ี ก 74 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน)  203 
  (PRINC) 
ตารางท่ี ก 75 การปรับปรุง NOPAT บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (PS) 204 
ตารางท่ี ก 76 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (PS) 205 
ตารางท่ี ก 77 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (QH) 206 
ตารางท่ี ก 78 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (QH) 207 
ตารางท่ี ก 79 การปรับปรุง NOPAT บริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  208 
  (RASA) 
ตารางท่ี ก 80 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  209 
  (มหาชน) (RASA) 
ตารางท่ี ก 81 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (RML) 210 
ตารางท่ี ก 82 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (RML) 211 
 
 



 

ด 
 

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี ก 83 การปรับปรุง NOPAT บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน)  212 
  (ROJNA)  
ตารางท่ี ก 84 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน)  213 
  (ROJNA) 
ตารางท่ี ก 85 การปรับปรุง NOPAT บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) (SAMCO) 214 
ตารางท่ี ก 86 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) (SAMCO) 215 
ตารางท่ี ก 87 การปรับปรุง NOPAT บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (SC) 216 
ตารางท่ี ก 88 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  217 
  (มหาชน) (SC)  
ตารางท่ี ก 89 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) (SEAFCO) 218 
ตารางท่ี ก 90 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) (SEAFCO) 219 
ตารางท่ี ก 91 การปรับปรุง NOPAT บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (SF) 220 
ตารางท่ี ก 92 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั  221 
  (มหาชน) (SF)  
ตารางท่ี ก 93 การปรับปรุง NOPAT บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) (SIRI) 222 
ตารางท่ี ก 94 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) (SIRI) 223 
ตารางท่ี ก 95 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) (SPALI) 224 
ตารางท่ี ก 96 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) (SPALI) 225 
ตารางท่ี ก 97 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ  ากดั  226 
  (มหาชน) (STEC) 
ตารางท่ี ก 98 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่  227 
  จ ากดั (มหาชน) (STEC) 
ตารางท่ี ก 99 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (SYNTEC) 228 
ตารางท่ี ก 100 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  229 
  (SYNTEC) 
 



 

ต 
 

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี ก 101 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  230 
  (TFD) 
ตารางท่ี ก 102 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  231 
  จ ากดั (มหาชน) (TFD)  
ตารางท่ี ก 103 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ  ากดั  232 
  (มหาชน) (TICON)   
ตารางท่ี ก 104 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ  ากดั  233 
  (มหาชน) (TICON) 
ตารางท่ี ก 105 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั  234 
  (มหาชน) (UNIQ)  
ตารางท่ี ก 106 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่  235 
  จ ากดั (มหาชน) (UNIQ)  
ตารางท่ี ก 107 การปรับปรุง NOPAT บริษทั ยนิู เวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน) (UV) 236 
ตารางท่ี ก 108 การค านวณเงินลงทุนท่ีลงทุน บริษทั ยนิู เวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน) (UV) 237 
 


