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บทคดัย่อ * 

 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาแนวโน้มรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน  กาํไรทาง

บญัชี  กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน  และคุณภาพกาํไรซ่ึงวดัดว้ยดชันีกระแสเงินสด

จากการดาํเนินงาน  2)ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไร   

และ3)ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพกาํไรโดยจาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจ  งานวิจยัน้ี

เก็บข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวนทั้ งส้ิน  53  แห่ง ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์41  แห่ง  และบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง 12 แห่ง  

ศึกษาขอ้มูลจากงบการเงินรายปีในระหว่างปี พ.ศ.2550-2555 รวม 6 ปี แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างตามมูลค่าสินทรัพยถ์าวรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มขนาดใหญ่  กลุ่ม

ขนาดกลาง  และกลุ่มขนาดเล็ก  การวิจัยน้ีใช้สถิติเชิงพรรณนา  การวิเคราะห์แนวโน้มการ

เปล่ียนแปลง  สําหรับสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

(Correlation  Coefficient)  การวิเคราะห์ t-test   และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way  ANOVA) กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

ผลการศึกษาปี พ.ศ.2550-2555 พบว่า1)บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยส่์วน

ใหญ่มีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน  กาํไรทางบญัชี  กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน  

และดัชนีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน  ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานเพื่อก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัและความสามารถในการทาํกาํไรไม่สมํ่าเสมอ  หากศึกษาปี พ.ศ.

2555 พบว่าบริษทัส่วนใหญ่มีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมีค่ามากกว่า 1  

ช้ีใหเ้ห็นว่ากาํไรทางบญัชีทั้งหมดสามารถเปล่ียนเป็นกาํไรสุทธิตามเกณฑเ์งินสด  แสดงว่าเป็นกาํไร

ท่ีมีคุณภาพและสามารถนาํไปจดัสรรในรูปเงินสด   2)บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่
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มีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน  กาํไรทางบญัชี  และดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่า

ผนัผวน  ช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานเพื่อให้เกิดรายไดห้ลกัและความสามารถในการ

ทาํกาํไรไม่สมํ่าเสมอ   แต่มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานปรับตวัเพิ่มข้ึน  ซ่ึงช้ีไดว้่ามี

ความสามารถในการทาํกาํไรสุทธิตามเกณฑเ์งินสดเพิ่มข้ึน  หากศึกษาปีพ.ศ.2555 พบว่าบริษทัส่วน

ใหญ่มีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมีค่ามากกว่า 1  ช้ีให้เห็นว่ากาํไรทาง

บญัชีทั้ งหมดสามารถเปล่ียนเป็นกาํไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสด  แสดงว่าเป็นกาํไรท่ีมีคุณภาพและ

สามารถนาํไปจดัสรรในรูปเงินสด  นอกจากน้ีพบว่า 3)รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกําไรในทิศทางเดียวกันหรือมี

ความสัมพนัธ์ทางบวก  สะทอ้นให้เห็นว่าคุณภาพกาํไรข้ึนอยูก่บัรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน   แต่

บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่พบความสัมพันธ์  รวมทั้ งพบว่า 4)บริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัและมีขนาดธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีคุณภาพกาํไรไม่แตกต่างกนั    
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Abstract * 

 

The objectives of this research were1)  to study trend of revenue from operation, 

accounting  profit, net  cash flows from operating activities  and quality of  earnings that  measure 

by operating  cash index, 2) to study the relationship between revenue from operation and  quality 

of earnings, and3 )  to compare quality of  earnings among  industry  group and business size.  A 

total of 53 samples in this study were  41 property companies and12 construction companies. The 

data were collected from annual financial  statements  during the year 2007 to 2012. This  study  

classified  the property  and  construction  Industry  group  into large, medium  and small  groups  

based on their fixed assets.  Descriptive and trend statistical analysis method were used in  this  

research. Hypotheses were tested by using correlation coefficients, t-test, and  One-way  ANOVA  

with statistical significant at .05 level.  

The results indicated that from 2007  to 201 2 ,1) most listed companies in the property 

Industry group had non-smoothers in revenue from operation, accounting profit, net cash flows 

from operating activities, and operating cash index, which indicated  that  the most listed 

companies had non-smoothers in operating efficiency, and non-smoothers in profitability.  In 2012 

the results indicated that  most  listed companies had operating cash index higher than 1, which 

indicated  that  the most listed  companies had net cash flows from operating activities higher than 

ค 



 
 

accounting profit, showed quality of earnings and accounting profit be able to allocated for cash.  

2) Most listed  companies in the construction Industry group had non-smoothers in revenue from 

operation, accounting profit, and operating cash index, which indicated that  the most  listed 

companies had non-smoothers in operating efficiency to made revenue from operation  and non-

smoothers in profitability, but had an increase in net cash flows from operating activities, In 2012 

the results indicated that most listed companies had operating cash index higher than 1, which 

indicated that the most listed  companies had net cash flows from operating activities higher than 

accounting profit, showed quality of earnings and accounting profit be able to allocated for cash. 

Furthermore, 3)the result showed that revenue from operation and quality of earnings  relationship 

of listed companies in the property Industry group  were positive, which indicated  that  quality of 

earnings depended on revenue from operation, but listed companies in the construction Industry 

group were not relationship.  Additionally, 4) the result showed that quality of earnings were not 

significantly different in accordance with the industry group and the business size. 

 

* The research was financially supported by The University of the Thai Chamber of Commerce.  
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สารบัญตาราง   

ตารางที ่  หน้า 

1.1 ยอดคงคา้ง Gross  NPLs ทั้งระบบ  จาํแนกตามประเภทธุรกิจในระหว่างไตร

มาส 4 ของปี พ.ศ.2550 ถึงไตรมาส 4 ของปี พ.ศ.2554 

 

3 

1.2 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ จาํแนกตาม

ประเภทธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 

8 

1.3 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  จาํแนกตามประเภท

ธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 

10 

3.1 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ จาํแนกตาม

ประเภทธุรกิจและขนาดธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 

30 

3.2 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  จาํแนกตามประเภท

ธุรกิจและขนาดธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 

33 

4.1 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์

ท่ีประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเล็ก  จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

62 

4.2 การเปล่ียนแปลงของรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเล็ก  ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555  

 

 

70 

4.3 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ท่ีประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

74 

4.4 การเปล่ียนแปลงของรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

82 

 

 

  



ฌ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.5 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ท่ีประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

87 

 

4.6 การเปล่ียนแปลงของรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่ ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

96 

4.7 ร าย ไ ด้ห ลัก จ าก ก าร ดํา เนิ น งาน ข อ งบ ริ ษัท ใน ก ลุ่ ม อุ ต ส าห ก ร ร ม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยู่อาศยัอ่ืนๆและมีขนาดเล็ก 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

101 

4.8 การเปล่ียนแปลงของรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาด

เลก็ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

102 

4.9 ร าย ไ ด้ห ลัก จ าก ก าร ดํา เนิ น งาน ข อ งบ ริ ษัท ใน ก ลุ่ ม อุ ต ส าห ก ร ร ม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยู่อาศยัอ่ืนๆและมีขนาดเล็ก 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

103 

4.10 การเปล่ียนแปลงของรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบสถานท่ีเก็บสินคา้และการเก็บ

สินคา้และมีขนาดกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

104 

4.11 รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ี

ประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเล็ก จําแนกตามชนิดรายได ้ 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

105 

4.12 การเปล่ียนแปลงของรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดกลาง 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

106 

   

 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.13 รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ี

ประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่ จาํแนกตามชนิดรายได ้ 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

107 

4.14 การเปล่ียนแปลงของรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

109 

4.15 รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ี

ประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดกลาง จาํแนกตามชนิด

รายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

110 

4.16 การเปล่ียนแปลงของรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทั่วไปและมี

ขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

111 

4.17 รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ี

ประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่ จาํแนกตามชนิด

รายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

112 

4.18 การเปล่ียนแปลงของรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทั่วไปและมี

ขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

113 

4.19 รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ี

ประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมี

ขนาดใหญ่ จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

114 

4.20 การเปล่ียนแปลงของรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาหรือการ

ก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

117 

4.21 การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเล็ก  ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

121 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.22 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการ

ดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเล็ก   ระหว่างปี พ.ศ.2550-

2555 

 

 

 

125 

4.23 การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

129 

4.24 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการ

ดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหว่างปี พ.ศ.2550-

2555 

 

 

 

134 

4.25 การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

138 

4.26 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการ

ดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหว่างปี พ.ศ.2550-

2555 

 

 

 

143 

4.27 การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมี

ขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

146 

4.28 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยู่อาศยัอ่ืนๆและมีขนาดเล็ก

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

147 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.29 การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีเก็บสินคา้และการ

เกบ็สินคา้และมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

149 

4.30 การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเลก็  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

150 

4.31 การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

152 

4.32 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

153 

4.33 การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทั่วไปและมี

ขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

155 

4.34 การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทั่วไปและมี

ขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

157 

4.35 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทั่วไปและมีขนาดใหญ่  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

158 

4.36 การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีงานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาด

ใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

160 

4.37 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาด

ใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

162 

   



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.38 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเล็ก  ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

166 

4.39 เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเล็ก  ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

170 

4.40 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

174 

4.41 เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

179 

4.42 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

183 

4.43 เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

188 

4.44 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมี

ขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

191 



ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.45 เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมี

ขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

192 

4.46 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีเก็บสินคา้และการ

เกบ็สินคา้และมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

194 

4.47 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเล็ก  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

195 

4.48 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

197 

4.49 เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

198 

4.50 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาด

กลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

200 

4.51 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาด

ใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

202 

4.52 เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาด

ใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

203 

4.53 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง

งานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

206 

   



ฒ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.54 เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง

งานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

208 

4.55 ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการ

ดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

213 

4.56 ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการ

ดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหว่างปี พ.ศ.2550-

2555 

 

 

 

218 

4.57 ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการ

ดาํเนินงานด้านอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหว่างปี พ.ศ.2550-

2555 

 

 

 

224 

4.58 ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยู่อาศัยอ่ืนๆและมีขนาดเล็ก  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

228 

4.59 ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีเก็บสินคา้และการเกบ็สินคา้และมี

ขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

230 

4.60 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

232 

4.61 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

235 

4.62 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดเล็ก  ระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555 

 

238 

 



ณ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.63 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

241 

4.64 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมี

ขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที ่  หน้า 

3.1 กราฟแสดงบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยจ์าํแนกตาม

ประเภทธุรกิจ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554) 

 

32 

3.2 กราฟแสดงบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยจ์าํแนกตาม

ขนาดธุรกิจ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554) 

 

32 

3.3 กราฟแสดงบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง จําแนกตาม

ประเภทธุรกิจ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554) 

 

35 

3.4 กราฟแสดงบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยจ์าํแนกตาม

ขนาดธุรกิจ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554) 

 

35 

4.1 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเล็ก ระหว่างบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิและขาดทุน

สุทธิ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

126 

4.2 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง ระหว่างบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิและขาดทุน

สุทธิ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

135 

4.3 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่ ระหว่างบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิและขาดทุน

สุทธิ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

144 

4.4 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเลก็ ระหว่างบริษทัท่ีมีกาํไร

สุทธิและขาดทุนสุทธิ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

148 

4.5 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบ

ธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่ ระหว่างบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิและขาดทุน

สุทธิ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

154 



ต 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที ่  หน้า 

4.6 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบ

ธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่ 

ระหวา่งบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.7 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเล็ก ระหว่างบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจาก

กิจกรรมดาํเนินงานและเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน ระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555 
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4.8 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง ระหว่างบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจาก

กิจกรรมดาํเนินงานและเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน ระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555 
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4.9 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่ ระหว่างบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจาก

กิจกรรมดาํเนินงานและเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน ระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555 
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4.10 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยู่อาศยัอ่ืนๆและมีขนาดเล็ก ระหว่างบริษทัท่ีมีเงิน

สดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานและเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ดาํเนินงาน ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.11 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบ

ธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่ ระหว่างบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจาก

กิจกรรมดาํเนินงานและเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน ระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555 
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สารบัญภาพ 

ภาพที ่  หน้า 

4.12 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบ

ธุรกิจการก่อสร้างงานอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่ ระหว่างบริษทัท่ีมีเงิน

สดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานและเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ดาํเนินงาน ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.13 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบ

ธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่ 

ระหว่างบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานและเงินสดสุทธิ

ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.14 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเล็ก ระหว่างบริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจาก

การดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนและลดลง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.15 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหว่างบริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจาก

การดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน  เพิ่มข้ึน  และลดลง  ระหว่างปี พ.ศ.2550-

2555 
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4.16 เปรียบเทียบจํานวนบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ท่ี

ป ระก อ บ ธุรกิ จก ารให้ เช่ า  ก ารขาย  ก าร ซ้ื อ   แล ะก ารดําเนิ น งาน ด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหว่างบริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน  เพิ่มข้ึน  และลดลง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.17 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจ

การก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  ระหว่างบริษทัท่ีมีดัชนีกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน  และเพิ่มข้ึน  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

236 

4.18 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจ

งานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหว่าง

บริษทัท่ีมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน  และลดลง  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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บทท่ี 5  สรุป  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ 412 

 สรุปผลการวิจยั   413 

 อภิปรายผลการวิจยั 414 

 ขอ้เสนอแนะ 417 

เอกสารอา้งอิง 419 

ประวติัผูว้จิยั 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ซ 
 

สารบัญตาราง   

ตารางที ่  หน้า 

1.1 ยอดคงคา้ง Gross  NPLs ทั้งระบบ  จาํแนกตามประเภทธุรกิจในระหวา่งไตร

มาส 4 ของปี พ.ศ.2550 ถึงไตรมาส 4 ของปี พ.ศ.2554 
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1.2 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์ จาํแนกตาม

ประเภทธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 

8 

1.3 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  จาํแนกตามประเภท

ธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 
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3.1 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์ จาํแนกตาม

ประเภทธุรกิจและขนาดธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 

29 

3.2 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  จาํแนกตามประเภท

ธุรกิจและขนาดธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 

32 

4.1 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

45 

4.2 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

46 

4.3 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.4 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.5 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชาญอิสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.6 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชาญอิสระ ดีเวลอ็ป

เมนท ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.7 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม 

จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.8 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทยพฒันาโรงงาน

อุตสาหกรรม จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.9 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ปริญสิริ จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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ตารางที ่  หน้า 

4.10 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ปริญสิริ จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.11 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) จาํแนก

ตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

59 

4.12 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

60 

4.13 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั(มหาชน) จาํแนก

ตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

62 

4.14 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.15 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.16 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี 

ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.17 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สยามฟิวเจอร์  ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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4.18 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สยามฟิวเจอร์  ดีเวลอป

เมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

69 

4.19 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

70 

4.20 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

71 

4.21 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

73 

4.22 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

74 

 

 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.23 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เมเจอร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

75 

4.24 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เมเจอร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

76 

4.25 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

78 

4.26 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

79 

4.27 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

80 

4.28 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

81 

4.29 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ศุภาลยั จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

83 

4.30 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ศุภาลยั จาํกดั(มหาชน) 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

84 

4.31 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สมัมากร จาํกดั(มหาชน) จาํแนก

ตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

86 

4.32 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สมัมากร จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

87 

4.33 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

89 

4.34 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

90 

4.35 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

92 

4.36 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

93 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.37 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อารียา พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

95 

4.38 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อารียา พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

96 

4.39 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อิสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

97 

4.40 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อิสเทอร์น สตาร์ เรียล

เอสเตท จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

98 

4.41 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอบ

เมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

99 

4.42 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลลอบเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

100 

4.43 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

102 

4.44 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

103 

4.45 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่ จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

105 

4.46 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอสซี แอสเสท คอ

ปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

106 

4.47 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แอล.พี.เอน็  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

108 

4.48 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แอล.พี.เอน็  ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

109 

4.49 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

111 

4.50 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

112 



ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.51 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

114 

4.52 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

115 

4.53 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั นวนคร จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

117 

4.54 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั นวนคร จาํกดั(มหาชน) 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

118 

4.55 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

120 

4.56 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

121 

4.57 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั บางกอกแลนด ์จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

123 

4.58 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั บางกอกแลนด ์จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

124 

4.59 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั  แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวล 

     ลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ. 

     2550-2555 

 

126 

4.60 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพ

เพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

127 

4.61 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

129 

4.62 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

130 

4.63 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

131 

   



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.64 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

132 

4.65 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

133 

4.66 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

134 

4.67 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

136 

4.68 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั   เมโทรสตาร์  พร็อพ

เพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

137 

4.69 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

139 

4.70 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

140 

4.71 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ. 

     2550-2555 

 

 

142 

4.72 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สวนอุตสาหกรรม 

โรจนะ จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

143 

4.73 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แสนสิริ จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

145 

4.74 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แสนสิริ จาํกดั(มหาชน) 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

146 

4.75 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั(มหาชน) จาํแนก

ตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

148 

4.76 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

149 

 



ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.77 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เคปเปลไทย พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

151 

4.78 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เคปเปลไทย พร็อพ

เพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

152 

4.79 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แนลเชอรัล พาร์ค จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

154 

4.80 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั   แนลเชอรัล พาร์ค 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

155 

4.81 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั 

จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

157 

4.82 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชนั จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

158 

4.83 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั  ฟรีบิลท ์จาํกดั(มหาชน) จาํแนก

ตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

160 

4.84 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ฟรีบิลท ์จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

161 

4.85 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั คริสเตียน่ีและนิลเส็น (ไทย) จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

162 

4.86 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั คริสเตียน่ีและนิลเส็น 

(ไทย) จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

163 

4.87 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ  จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

165 

4.88 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

166 

4.89 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัค

ชนั จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

168 

4.90 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชนั จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

169 



ฒ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.91 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อีเอม็ซี จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

170 

4.92 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อีเอม็ซี จาํกดั(มหาชน) 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

171 

4.93 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชินเทค็ คอนสตรัคชนั  จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

172 

4.94 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั   ชินเทค็ คอนสตรัคชนั  

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

173 

4.95 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

174 

4.96 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

175 

4.97 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั  ช.การช่าง จาํกดั(มหาชน) จาํแนก

ตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

177 

4.98 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ช.การช่าง จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

178 

4.99 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอน

สตรัคชนั จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ระหวา่งปี พ.ศ. 

     2550-2555 

 

 

180 

4.100 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชนั จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

181 

4.101 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ซิฟโก ้จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

182 

4.102 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ซิฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

183 

4.103 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

185 

   



ณ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.104 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เพาเวอร์ไลน์  

เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

186 

4.105 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อิตาเลียนไทย ดิเวลอ็ปเมน้ต ์จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

188 

4.106 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อิตาเลียนไทย ดิเวลอ็ป

เมน้ต ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

189 

4.107 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั กฤษดามหานคร 

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

190 

4.108 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

191 

4.109 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ชาญอิสระ ดีเวลอป

เมนท ์ จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

192 

4.110 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ไทยพฒันาโรงงาน

อุตสาหกรรม  จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

193 

4.111 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ปริญสิริ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

194 

4.112 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

195 

4.113 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

196 

4.114 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี 

ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

197 

4.115 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั  สยามฟิวเจอร์ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

198 

4.116 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

199 

   

   



ด 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.117 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็ ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

200 

4.118 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

203 

4.119 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั เมเจอร์ ดิเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

204 

4.120 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

205 

4.121 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

206 

4.122 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั ศุภาลยั จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี 

พ.ศ.2550-2555 

 

207 

4.123 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั สมัมากร จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่ง

ปี พ.ศ.2550-2555 

 

208 

4.124 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั  เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

209 

4.125 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

210 

4.126 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั อารียา พร็อพเพอร์ต้ี

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

211 

4.127 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั อิสเทอร์น สตาร์ เรียล 

เอสเตท จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

212 

4.128 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

213 

 

 



ต 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.129 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั  เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

214 

4.130 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั  เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

215 

4.131 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั  แอล.พี.เอน็ ดีเวล 

ลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

216 

4.132 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ีืประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ 

และการดาํเนินงานดานอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

217 

4.133 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั  ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน)  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

220 

4.134 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั(มหาชน)  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

221 

4.135 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั นวนคร  จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่ง

ปี พ.ศ.2550-2555 

 

222 

4.136 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั โนเบิล ดิเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

223 

4.137 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั บางกอกแลนด ์ จาํกดั(มหาชน)  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

224 

4.138 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพ

เพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

225 

4.139 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์

เฟค จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

226 

4.140 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

227 

4.141 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

228 



ถ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.142 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั เมโทรสตาร์ พร็อพ

เพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

229 

4.143 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน)  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

230 

4.144 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั  สวนอุตสาหกรรม

โรจนะ  จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

231 

4.145 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั  แสนสิริ จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่ง

ปี พ.ศ.2550-2555 

 

232 

4.146 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั  เอม็ บี เค จาํกดั(มหาชน)  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

233 

4.147 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ 

และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่ ระหวา่งปี  

     พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

234 

4.148         เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั  เคปเปลไทย พร็อพ

เพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

237 

4.149 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั  แนลเชอรัล พาร์ค  

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

238 

4.150 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆ

และมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

239 

4.151 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั  ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็ค

ชนั จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

242 

4.152 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั  ฟรีบิลท ์ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

243 

4.153 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั คริสเตียน่ีและนิลเส็น(ไทย) จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

244 

   



ท 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.154 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ 

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

245 

4.155 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชนั จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

246 

4.156 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่ 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

247 

4.157 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั อีเอม็ซี จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

250 

4.158 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ชินเทค็ คอนสตรัคชนั 

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

251 

4.159 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) 

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

252 

4.160 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมี

ขนาดกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

253 

4.161 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ช.การช่าง  จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

256 

4.162 เปรียบเทียบกาํไรสุทธิทางบญัชีของบริษทั ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์

คอนสรัคชนั จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

257 

4.163 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ซิฟโก ้จาํกดั(มหาชน)  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

258 

4.164 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

259 

4.165 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั บางกอกแลนด ์จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

260 

4.166 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และ 

 

261 



ธ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.166      มีขนาดใหญ่ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 261 

4.167 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั กฤษดามหา

นคร จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

264 

4.168 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั เค.ซี.พร็อพ

เพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

265 

4.169 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ชาญอิสระ 

ดีเวลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

266 

4.170 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ไทยพฒันา

โรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

267 

4.171 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ปริญสิริ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

268 

4.172 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป 

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

269 

4.173 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ยนิูเวนเจอร์

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

270 

4.174 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั รสา พร็อพ

เพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

271 

4.175 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั สยามพวิเจอร์ 

ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

272 

4.176 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และ

มีขนาดใหญ่ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

273 

4.177 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ 

และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็ ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

274 

4.178 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั บีทีเอส กร๊ป 

โฮลอ้ิงส์ จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

278 



น 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.179 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั เมเจอร์ ดีเวล 

ลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

279 

4.180 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ไรมอน 

แลนด ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

280 

4.181 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ลลิล พร็อพ

เพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

281 

4.182 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ศุภาลยั จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

282 

4.183 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั สมัมากร 

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

283 

4.184 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

284 

4.185 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั อมตะ คอร์

ปอเรชนั จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

285 

4.186 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั อารียา พร็อพ

เพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

286 

4.187 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั อิสเทอร์น 

สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

287 

4.188 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั เอเช่ียน 

พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

288 

4.189 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์

ซ่ิง จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

289 

4.190 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั เอสซี แอส

เสท คอปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

290 

4.191 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั แอล.พี.เอน็ ดี

เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

291 

 

 



บ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.192 เปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  

การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง ระหวา่ง

ปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

292 

4.193 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ 

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

296 

4.194 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั เซ็นทรัล

พฒันา จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

297 

4.195 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั นวนคร จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

298 

4.196 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั โนเบิล ดิเวล 

ลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

299 

4.197 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั บางกอก

แลนด ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

300 

4.198 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั แผน่ดินทอง 

พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

301 

4.199 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั พร็อพเพอร์ต้ี 

เพอร์เฟค จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

302 

4.200 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั พฤกษา เรียล

เอสเตท จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

303 

4.201 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั มัน่คงเคหะ

การ จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

304 

4.202 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั เมโทรสตาร์ 

พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

305 

4.203 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั แลนดแ์อนด์

เฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

306 

   

 



ป 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.204 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

307 

4.205 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั แสนสิริ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

308 

4.206 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั เอม็ บี เค 

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

309 

4.207 เปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  

การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหวา่ง

ปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

310 

4.208 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั เคปเปล ไทย 

พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

314 

4.209 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั แนลเชอรัล 

พาร์ค จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

315 

4.210 เปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยั

อ่ืนๆและมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

316 

4.211 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ไทยคอน 

อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

319 

4.212 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ฟรีบิลท ์จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

320 

4.213 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั คริสเตียน่ี 

และนิลเส็น(ไทย) จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

321 

4.214 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั เนาวรัตน์

พฒันาการ จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

322 

4.215 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ยนิูค เอน็จิ

เนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

323 

   



ผ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.216 เปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาด

ใหญ่   ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

324 

4.217 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั อีเอม็ซี จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

327 

4.218 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ชินเทค็ คอน

สตรัคชนัน จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

328 

4.219 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั พีเออี

(ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

329 

4.220 เปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไป

และมีขนาดใหญ่   ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

330 

4.221 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ช.การช่าง 

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

333 

4.222 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ชิโน-ไทย  

เอน็จิเนียร่ิง  จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

334 

4.223 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั ซิฟโก ้ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

335 

4.224 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ 

อน็จิเนียร่ิง จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

336 

4.225 เปรียบเทียบกระเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทั อิตาเลียนไทย 

ดิเวลอ็ปเมน้ต ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

337 

4.226 เปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาและการ

ก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่   ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

338 

   

   

 



ฝ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.227 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินการดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

342 

4.228 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินการดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

348 

4.229 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินการดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

354 

4.230 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมี

ขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

360 

4.231 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีเกบ็สินคา้และการ

เกบ็สินคา้และมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

363 

4.232 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเลก็  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

365 

4.233 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่ 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

367 

4.234 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมี

ขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

371 

 



พ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.235 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมี

ขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

373 

4.236 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาหรือการ

ก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

377 

4.237 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบั

คุณภาพกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

 

 

383 

4.238 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัคุณภาพกาํไรของ

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

 

386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฟ 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที ่  หน้า 

3.1 กราฟแสดงบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยจ์าํแนกตาม

ประเภทธุรกิจ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554) 

 

31 

3.2 กราฟแสดงบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยจ์าํแนกตาม

ขนาดธุรกิจ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554) 

 

31 

3.3 กราฟแสดงบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง จาํแนกตาม

ประเภทธุรกิจ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554) 

 

34 

3.4 กราฟแสดงบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยจ์าํแนกตาม

ขนาดธุรกิจ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554) 

 

34 

4.1 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิทางบญัชีกบัขาดทุนสุทธิทางบญัชีซ่ึง

เป็นบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจ

การใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมี

ขนาดเลก็ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

201 

4.2 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิทางบญัชีกบัขาดทุนสุทธิทางบญัชีของ

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการ

ใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมี

ขนาดกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

218 

4.3 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิทางบญัชีกบัขาดทุนสุทธิทางบญัชีของ

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการ

ใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมี

ขนาดใหญ่ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

235 

4.4 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิทางบญัชีกบัขาดทุนสุทธิทางบญัชีของ

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจ

สถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเลก็ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

240 

4.5 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิทางบญัชีกบัขาดทุนสุทธิทางบญัชีของ

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้าง

และมีขนาดใหญ่ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

248 

 

 



ภ 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่  หน้า 

4.6 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิทางบญัชีกบัขาดทุนสุทธิทางบญัชีของ

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้าง

ทัว่ไปและมีขนาดกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555254 

 

 

254 

4.7 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิทางบญัชีกบัขาดทุนสุทธิทางบญัชีของ

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการการ

ก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555254 

 

 

262 

4.8 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานกบัเงิน

สดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555254 

 

 

 

 

275 

4.9 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานกบัเงิน

สดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555254 

 

 

 

 

293 

4.10 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานกบัเงิน

สดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555254 

 

 

 

 

311 

4.11 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานกบัเงิน

สดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมี

ขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555254 

 

 

 

317 

4.12 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานกบัเงิน

สดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่   

 

 

325 



ม 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่  หน้า 

4.12      ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555254 325 

4.13 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานกบัเงิน

สดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาด

ใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555254 

 

 

 

331 

4.14 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานกบัเงิน

สดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมี

ขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555254 

 

 

 

339 

4.15 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัขนาดเลก็ท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  

แสดงค่าบวกและมากกวา่ 1  แสดงค่าบวกและตํ่ากวา่ 1  แสดงค่าติดลบ  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

347 

4.16 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัขนาดกลางท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  

แสดงค่าบวกและมากกวา่ 1  แสดงค่าบวกและตํ่ากวา่ 1  แสดงค่าติดลบ  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

353 

4.17 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  

แสดงค่าบวกและมากกวา่ 1  แสดงค่าบวกและตํ่ากวา่ 1  แสดงค่าติดลบ  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

359 

4.18 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  

แสดงค่าบวกและมีค่าตั้งแต่ 1 ข้ึนไป   แสดงค่าบวกและตํ่ากวา่ 1  แสดงค่า

ติดลบ  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

370 

4.19 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  

แสดงค่าบวกและมากกวา่ 1  แสดงค่าบวกและตํ่ากวา่ 1  แสดงค่าติดลบ  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

376 

4.20 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  

แสดงค่าบวกและมากกวา่ 1  แสดงค่าติดลบ  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

381 

 



ฉ 
 

สารบัญ 

 หน้า 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ก 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ข 

กิตติกรรมประกาศ ค 

สารบญั ง 

สารบญัตาราง ฉ 

สารบญัแผนภาพ ฏ 

บทท่ี 1  บทนาํ 1 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 1 

 ปัญหาของการวิจยั 7 

 วตัถุประสงคข์องการวิจยั 8 

 สมมติฐานของการวิจยั 8 

 ขอบเขตการวจิยั 9 

 คาํนิยามศพัท ์ 11 

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 11 

   

บทท่ี 2  เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 12 

 แม่บทการบญัชี 13 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7  เร่ือง งบกระแสเงินสด 13 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 14 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 30 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของ 

        ธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 

15 

 คุณภาพกาํไร 16 

 การวิเคราะห์อตัราส่วนวดัคุณภาพกาํไร 18 

 การวิเคราะห์แนวโนม้แบบปีฐาน 19 

 อตัราส่วนเฉล่ียของอุตสาหกรรม 20 

 สินทรัพยจ์ดัชั้นของธนาคารพาณิชย ์ 20 

 รายช่ือธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 22 

   



ช 
 

สารบัญ (ต่อ) 

   

  หน้า 

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 42 

 ส่วนท่ี 1  การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน  กาํไรทางบญัชี 

และกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานหรือ 

กาํไรท่ีเป็นเงินสด 

 

 

44 

 ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

ส่วนท่ี 3  การทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

341 

382 

   

บทท่ี 5  สรุป  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ 412 

 สรุปผลการวิจยั   413 

 อภิปรายผลการวิจยั 414 

 ขอ้เสนอแนะ 417 

เอกสารอา้งอิง 419 

ประวติัผูว้จิยั 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ซ 
 

สารบัญตาราง   

ตารางที ่  หน้า 

1.1 ยอดคงคา้ง Gross  NPLs ทั้งระบบ  จาํแนกตามประเภทธุรกิจในระหวา่งไตร

มาส 4 ของปี พ.ศ.2550 ถึงไตรมาส 4 ของปี พ.ศ.2554 

 

3 

1.2 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์ จาํแนกตาม

ประเภทธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 

8 

1.3 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  จาํแนกตามประเภท

ธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 

9 

3.1 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์ จาํแนกตาม

ประเภทธุรกิจและขนาดธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 

29 

3.2 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  จาํแนกตามประเภท

ธุรกิจและขนาดธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 

32 

4.1 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

45 

4.2 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

46 

4.3 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

48 

4.4 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

49 

4.5 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชาญอิสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

51 

4.6 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชาญอิสระ ดีเวลอ็ป

เมนท ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

52 

4.7 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม 

จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

54 

4.8 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทยพฒันาโรงงาน

อุตสาหกรรม จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

55 

4.9 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ปริญสิริ จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

57 



ฌ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.10 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ปริญสิริ จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

58 

4.11 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) จาํแนก

ตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

59 

4.12 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

60 

4.13 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั(มหาชน) จาํแนก

ตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

62 

4.14 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

63 

4.15 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

65 

4.16 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี 

ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

66 

4.17 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สยามฟิวเจอร์  ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

68 

4.18 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สยามฟิวเจอร์  ดีเวลอป

เมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

69 

4.19 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

70 

4.20 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

71 

4.21 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

73 

4.22 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

74 

 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.23 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เมเจอร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

75 

4.24 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เมเจอร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

76 

4.25 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

78 

4.26 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

79 

4.27 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

80 

4.28 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

81 

4.29 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ศุภาลยั จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

83 

4.30 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ศุภาลยั จาํกดั(มหาชน) 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

84 

4.31 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สมัมากร จาํกดั(มหาชน) จาํแนก

ตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

86 

4.32 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สมัมากร จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

87 

4.33 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

89 

4.34 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

90 

4.35 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

92 

4.36 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

93 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.37 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อารียา พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

95 

4.38 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อารียา พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

96 

4.39 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อิสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

97 

4.40 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อิสเทอร์น สตาร์ เรียล

เอสเตท จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

98 

4.41 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอบ

เมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

99 

4.42 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลลอบเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

100 

4.43 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

102 

4.44 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

103 

4.45 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่ จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

105 

4.46 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอสซี แอสเสท คอ

ปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

106 

4.47 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แอล.พี.เอน็  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

108 

4.48 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แอล.พี.เอน็  ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

109 

4.49 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

111 

4.50 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

112 



ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.51 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

114 

4.52 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

115 

4.53 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั นวนคร จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

117 

4.54 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั นวนคร จาํกดั(มหาชน) 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

118 

4.55 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

120 

4.56 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

121 

4.57 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั บางกอกแลนด ์จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

123 

4.58 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั บางกอกแลนด ์จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

124 

4.59 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั  แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวล 

     ลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ. 

     2550-2555 

 

126 

4.60 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพ

เพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

127 

4.61 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

129 

4.62 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

130 

4.63 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

131 

   



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.64 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

132 

4.65 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

133 

4.66 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

134 

4.67 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

136 

4.68 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั   เมโทรสตาร์  พร็อพ

เพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

137 

4.69 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

139 

4.70 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

140 

4.71 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ. 

     2550-2555 

 

 

142 

4.72 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สวนอุตสาหกรรม 

โรจนะ จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

143 

4.73 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แสนสิริ จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

145 

4.74 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แสนสิริ จาํกดั(มหาชน) 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

146 

4.75 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั(มหาชน) จาํแนก

ตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

148 

4.76 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

149 

 



ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.77 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เคปเปลไทย พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

151 

4.78 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เคปเปลไทย พร็อพ

เพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

152 

4.79 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แนลเชอรัล พาร์ค จาํกดั(มหาชน) 

จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

154 

4.80 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั   แนลเชอรัล พาร์ค 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

155 

4.81 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั 

จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

157 

4.82 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชนั จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

158 

4.83 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั  ฟรีบิลท ์จาํกดั(มหาชน) จาํแนก

ตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

160 

4.84 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ฟรีบิลท ์จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

161 

4.85 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั คริสเตียน่ีและนิลเส็น (ไทย) จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

162 

4.86 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั คริสเตียน่ีและนิลเส็น 

(ไทย) จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

163 

4.87 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ  จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

165 

4.88 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

166 

4.89 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัค

ชนั จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

168 

4.90 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชนั จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

169 



ฒ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.91 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อีเอม็ซี จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

170 

4.92 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อีเอม็ซี จาํกดั(มหาชน) 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

171 

4.93 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชินเทค็ คอนสตรัคชนั  จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

172 

4.94 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั   ชินเทค็ คอนสตรัคชนั  

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

173 

4.95 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

174 

4.96 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) 

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

175 

4.97 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั  ช.การช่าง จาํกดั(มหาชน) จาํแนก

ตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

177 

4.98 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ช.การช่าง จาํกดั

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

178 

4.99 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอน

สตรัคชนั จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ระหวา่งปี พ.ศ. 

     2550-2555 

 

 

180 

4.100 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชนั จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

181 

4.101 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ซิฟโก ้จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

182 

4.102 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ซิฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

183 

4.103 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

185 

   



ณ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารา

งที ่

 หน้

า 

4.104 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เพาเวอร์ไลน์  

เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

186 

4.105 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อิตาเลียนไทย ดิเวลอ็ปเมน้ต ์จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

188 

4.106 เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อิตาเลียนไทย ดิเวลอ็ปเมน้ต ์

จาํกดั(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

189 

4.107 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

190 

4.108 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ีจาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

191 

4.109 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ชาญอิสระ ดีเวลอปเมนท ์ 

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

192 

4.110 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ไทยพฒันาโรงงาน

อุตสาหกรรม  จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

193 

4.111 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ปริญสิริ จาํกดั(มหาชน)  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

194 

4.112 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน)  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

195 

4.113 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั(มหาชน)  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

196 

4.114 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

197 

4.115 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั  สยามฟิวเจอร์ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

198 

4.116 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั(มหาชน)  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

199 

   



ด 
 

   

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.117 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็ ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

200 

4.118 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

203 

4.119 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั เมเจอร์ ดิเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

204 

4.120 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

205 

4.121 เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทางบญัชีของบริษทั ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

206 

4.122   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



ต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

4.216 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินการดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

342 

4.217 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินการดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

348 

4.218 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  

และการดาํเนินการดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

354 

4.219 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมี

ขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

360 

4.220 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีเกบ็สินคา้และการ

เกบ็สินคา้และมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

363 

4.221 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม  



ถ 
 

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเลก็  
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บทที ่1  

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

 

 อสังหาริมทรัพยเ์ป็นสินคา้ท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อการอยู่อาศยัและเพื่อการลงทุนเช่นเดียวกบั

การลงทุนซ้ือหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์  โดยอสังหาริมทรัพยมี์โอกาสท่ีผูถื้อครองจะไดรั้บมูลค่าเพิ่ม

ข้ึนในอนาคตจากราคาท่ีปรับตวัสูงข้ึน  ทาํให้ตลาดอสังหาริมทรัพยมี์กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือเพื่อการลงทุน  

โดยผูล้งทุนยงัมีโอกาสไดรั้บรายไดจ้ากการใหเ้ช่าเป็นผลตอบแทนระหวา่งถือครองอสงัหาริมทรัพย์

อีกดว้ย    ธุรกิจอสังหาริมทรัพยย์งัมีความสําคญัต่อโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  จะ

เห็ น ได้จาก ส้ิ น ปี  พ .ศ .2550 มีนักลงทุ น ต่างชาติส น ใจลงทุ น ใน ห ลักท รัพ ย์ไท ยใน ภ าค

อสังหาริมทรัพยคิ์ดเป็นมูลค่า 169,036 ลา้นบาท(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของมูลค่าการลงทุน

ทั้งหมด)  และในปี พ.ศ.2552 มีมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียนในระบบไม่ตํ่ากว่า 300,000 ลา้นบาท  

(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2555ข)    ดงันั้นธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึ์งเป็นธุรกิจหลกัในการขบัเคล่ือน

ระบบเศรษฐกิจและนาํไปสู่ธุรกิจเก่ียวเน่ืองทั้งตน้นํ้ าและปลายนํ้ า  เช่น ธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้าง  ธุรกิจ

ผลิตวสัดุก่อสร้าง  ธุรกิจออกแบบ  ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์  ธุรกิจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  สถาบนัการเงิน  และ

นาํมาสู่การว่าจา้งแรงงาน  ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์ตน้ทุนหลกัคือราคาท่ีดิน  ส่วนตน้ทุนรองลงมา

คือราคาวสัดุก่อสร้าง  ซ่ึงมีความผนัแปรตามภาวะราคานํ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนเป็นระยะๆ  การ

แข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นข้อจํากัดในการปรับราคาขายจึงมีผลต่อการทํากําไร   

นอกจากน้ีผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพยต์อ้งพึ่งพาเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์ โดยปัจจุบนัธนาคารพาณิชยมี์

ความเขม้งวดในการพิจารณาปล่อยเงินกู้ให้แก่ผูซ้ื้อทั่วไป  หากธนาคารไม่ให้เงินกู้ผูซ้ื้อจะไม่

สามารถซ้ืออสังหาริมทรัพย์ได้อาจทําให้ผูซ้ื้อต้องยกเลิกการซ้ือในท่ีสุด  ภาวการณ์เช่นน้ีมี

ผลกระทบต่อรายไดข้องผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง  ส่งผลให้รายไดข้อง

ผูป้ระกอบการตอ้งลดลง   อีกทั้งธุรกิจอสงัหาริมทรัพยมี์การลงทุนค่อนขา้งสูงจึงมีความจาํเป็นตอ้ง

ใชเ้งินหมุนเวียนในการทาํธุรกิจ  ดงันั้นผลสําเร็จของธุรกิจประเภทน้ีจึงข้ึนอยู่กบัความมัน่คงของ

รายได ้     
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เม่ือศึกษาธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นระหวา่งปี พ.ศ.2550-2554 พบวา่ ในคร่ึงหลงัปี พ.ศ.

2553 สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพยมี์ทิศทางชะลอ  โดยยอดขายโครงการเปิดตวัใหม่ในหลายๆ

โครงการเร่ิมชะลอตวัลงและใชร้ะยะเวลาในการปิดโครงการท่ีนานข้ึน  สาํหรับช่วงตน้ปี พ.ศ.2554 

จากปัญหาการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้และปัญหาหน้ีสาธารณะของ

บางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจยโุรปมีการขาดดุลงบประมาณในระดบัสูงซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อ

ความเช่ือมัน่ในระบบการเงินและค่าเงินยโูรของสหภาพยโุรปรวมถึงการคา้ระหว่างประเทศของโลก   

ภาวการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยในรอบ 3 ไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2554   ภาค

การส่งออกไดข้ยายตวัประมาณร้อยละ 25 ส่วนการบริโภคภาคครัวเรือน และการลงทุนยงัขยายตวั

ต่อเน่ือง   ผลผลิตมวลรวมของประเทศขยายตวัใน  9  เดือนแรกเฉล่ีย   ประมาณร้อยละ 3.8 ตํ่ากวา่ 

ประมาณการเลก็นอ้ย   แต่วิกฤตการณ์นํ้าท่วมท่ีรุนแรงในรอบ 50 ปีในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ.2554 ได้

สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ  ทาํให้ทั้งผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการในธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บความสูญเสีย  และกระทบต่อการซ้ือขายในตลาดท่ีอยูอ่าศยัอยา่งรุนแรง ทาํให้

ผูป้ระกอบการตอ้งชะลอการก่อสร้างโครงการหรือเล่ือนการเปิดโครงการใหม่  ส่วนผูบ้ริโภคชะลอ

การโอนกรรมสิทธ์ิตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี พ.ศ.2554 เป็นตน้มา  สถานการณ์ภยัพิบติันํ้ าท่วมไดส่้งผล

กระทบต่อภาคเศรษฐกิจไทยทั้ งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม  ส่งผลให้ เศรษฐกิจใน

ประเทศชะลอตวัลงและส่งผลให้การลงทุนในหุ้นลดลง  นอกจากน้ีสภาวะเศรษฐกิจโลกในช่วงคร่ึง

หลงัของปี พ.ศ.2554 กาํลงัเผชิญกบัปัญหาหน้ีสาธารณะของกลุ่มประเทศในยโุรป ไดแ้ก่ กรีซ  อิตาลี  

สเปน  โปรตุเกส  และไอซ์แลนด์  ซ่ึงสร้างความกงัวลต่อสถานะการเงินของประเทศดงักล่าว  และ

อาจลุกลามไปยงักลุ่มสถาบนัการเงินและรัฐบาลของประเทศอ่ืนท่ีถือครองพนัธบตัรรัฐบาลของ

ประเทศดงักล่าวอยู ่ จากสถิติของศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ในปี พ.ศ.2554 มีการเปิดโครงการใหม่

ทั้งประเภทแนวราบและคอนโดมิเนียมในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณ 340 โครงการ  รวมกนั

ประมาณ 80,000 – 85,000 หน่วย เทียบกบัปี พ.ศ.2553 ท่ีประมาณ 120,000 หน่วย ลดลงประมาณร้อย

ละ 30 ประมาณการจาํนวนหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิลดลงเหลือประมาณ 135,000 – 140,000 หน่วย 

เทียบกบัปี พ.ศ.2553 ท่ีประมาณไว ้178,000 หน่วย ลดลงประมาณร้อยละ 20 – 25  ส่วนมูลค่าปรับ

ลดลงเหลือประมาณ 300,000 ลา้นบาท เทียบกบัปี พ.ศ.2553 ประมาณ 400,000 ลา้นบาท   ลดลง

ประมาณร้อยละ 25 (คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2555ข)    สาํหรับในไตร

มาส 4 ของปี พ.ศ.2554 ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยห์ดตวัจากผลกระทบอุทกภยั   โดยผูบ้ริโภคเล่ือน

การตดัสินใจซ้ือออกไป  ขณะท่ีผูป้ระกอบการชะลอการเปิดตวัโครงการใหม่   โครงการท่ีอยูร่ะหว่าง

การก่อสร้างในส่วนกลางและภูมิภาคอ่ืนๆไดรั้บผลกระทบจากวสัดุก่อสร้างขาดแคลน  และราคาท่ี

สูงข้ึนเน่ืองจากโรงงานวสัดุก่อสร้างบางชนิดถูกนํ้ าท่วมและการขนส่งประสบอุปสรรคผูรั้บเหมาจึง
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ไม่สามารถส่งมอบโครงการไดต้ามกาํหนด      นอกจากน้ีผูป้ระกอบการประเมินว่าอาจมีผูซ้ื้อบา้น

บางรายท่ีตอ้งยกเลิกสัญญาและท้ิงเงินดาวน์บา้ง   เน่ืองจากลูกคา้ประสบปัญหาดา้นการเงินหรือไม่

ประสงค์ซ้ือบา้นในโครงการท่ีถูกนํ้ าท่วม   ธุรกิจอสังหาริมทรัพยต์อ้งปรับตวัโดยเสนอให้ลูกคา้

เปล่ียนเป็นบา้นใหม่ในทาํเลอ่ืนของบริษทัแทน   หรือให้โปรโมชัน่เพิ่มข้ึนแทนการยกเลิกสัญญาซ้ือ

บา้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555ก)  

ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปี พ.ศ.2554 ยงัคงชะลอตวัแมว้่าจะมีปัจจยัหนุนในหลาย

ดา้นไม่ว่าจะเป็นการพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งของภาครัฐท่ีไดข้ยายตวัออกไปยงัพื้นท่ีรอบ

นอก   นโยบายกระตุน้จากภาครัฐ เช่น นโยบายบา้นหลงัแรก   และการปรับเพิ่มอตัรารายไดข้ั้นตํ่า  

แต่ก็ยงัมีปัจจยัลบท่ีส่งผลต่ออาํนาจซ้ือท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภค  เช่น  ราคานํ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึน  

ราคาสินคา้ท่ีปรับตวัสูงข้ึน  การปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย  นโยบายซ่ึงส่งผลต่อการปรับอตัราดอกเบ้ีย

เงินกู ้ และในช่วงปลายปี พ.ศ.2554  ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บผลกระทบจากปัญหานํ้ าท่วม  

ทาํให้การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยใ์นพื้นท่ีท่ีถูกนํ้ าท่วมตอ้งหยดุชะงกัลง  ขณะท่ีในพื้นท่ีท่ีไม่ไดรั้บ

ผลกระทบจากนํ้ าท่วมมีอนัตอ้งชะลอตวัลงเช่นกัน (คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย,์ 2555ข)  

ตาราง 1. 1  ยอดคงคา้ง Gross NPLs ทั้ งระบบจาํแนกตามประเภทธุรกิจ ในระหว่างไตรมาส 4  

                   ของปี พ.ศ.2550 ถึงไตรมาส 4 ของปี พ.ศ.2554  (หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทธุรกิจ Q4/2550 Q4/2551 Q4/2552 Q4/2553 Q4/2554 

 1.  เกษตรกรรม การป่าไม ้และการป่าไม ้ 11,293 11,175 8,427 4,769 4,075 

 2.  การเหมืองแร่และยอ่ยหิน 2,293 1,952 2,223 1594 697 

 3.  การอุตสาหกรรม 183,160 148,554 147,732 118,465 97,286 

 4.  การก่อสร้าง 19,665 17,656 14,106 12,256 10,128 

 5.  การพาณิชย ์ 67,564 61,215 52,943 41,566 36,217 

 6.  การธนาคารและธุรกิจการเงิน 13,745 8,882 10,596 8,283 3,762 

 7.  ธุรกิจเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์       58,736 50,158 45,369 37,422 28,183 

 8.  การสาธารณูปโภค 10,869 12,036 8,916 9,146 5,731 

 9. การบริการ 32,104 34,114 34,504 31,899 32,290 

10. การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 58,156 55,274 55,063 47,189 46,974 

11. อ่ืนๆ 10 6 4 16 19 

12. รวม 457,595 379,883 379,883 312,605 265,362 
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หมายเหตุ 

ยอดคงคา้ง Gross NPLs หมายถึง ยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ เงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น

ตํ่ากวา่มาตรฐาน  สงสยั  สงสยัจะสูญ  และสูญ ตามเกณฑก์ารจดัชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย (18 พฤษภาคม 2555)  

 

 เม่ือศึกษาขอ้มูลยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพของธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยจ์าก

ตาราง 1.1 พบว่า มีสัดส่วนลดลงนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีพ.ศ.2550 เป็นตน้มา   แต่ยงัมีมูลค่าสูง

คิดเป็นลาํดบัท่ี 5 ของมูลค่ารวมเม่ือส้ินไตรมาส 4 ของปี พ.ศ.2554  อาจกล่าวไดว้่าธุรกิจเก่ียวกบั

อสังหาริมทรัพย์ยงัมีภาระผูกพันในการจ่ายชําระคืนหน้ีสินให้กับสถาบันการเงิน  ถ้าธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาไปมากเท่าไรก็ยิ่งช่วยระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและมัง่คัง่ข้ึน  

ในทางตรงขา้มหากธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์รุดตวัลงเศรษฐกิจของประเทศก็จะไดรั้บผลกระทบไป

ด้วยอย่างท่ีเคยเกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2540 ซ่ึงเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอ32เชีย32   ธุรกิจเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพยจึ์งมีความสําคญัทั้งในรูปของบริการท่ีเสนอต่อผูซ้ื้อและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

บริษทัผูพ้ฒันาโครงการเลือกใช ้ ทาํให้มีวิธีปฏิบติัทางการบญัชีตลอดจนการรับรู้รายไดท่ี้แตกต่าง

กนัไป      

 

ปัญหาการวจัิย 

จากการศึกษาขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง  หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย พบว่า มีการประกอบธุรกิจหลายประเภท  ประกอบดว้ย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 

จาํแนกประเภทธุรกิจเป็น 3 ประเภท  ไดแ้ก่  1)การให้เช่า การขาย การซ้ือและการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพย ์ 2)สถานท่ีอยู่อาศยัอ่ืน  และ3)สถานท่ีเก็บสินคา้และการเก็บสินคา้  สําหรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้าง  จาํแนกประเภทธุรกิจเป็น  3 ประเภท  ไดแ้ก่  1) การก่อสร้าง   2)การก่อสร้าง

อาคารทัว่ไป   และ3)งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่   ส่งผลใหมี้รายไดห้ลกัจาก

การดาํเนินงานแตกต่างกนัตามประเภทธุรกิจ   แต่บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มน้ียงัคงรับรู้รายไดห้ลกั

จากการดาํเนินงานเป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

รายได ้ ไดแ้ก่ การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ การรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง   

การรับรู้รายไดจ้ากการให้เช่า   การรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้  การรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ  

การรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงิน  การรับรู้เงินปันผลรับ    และการรับรู้ดอกเบ้ียรับ   
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จากงานวิจยัของฐิดาภรณ์  สินจรูญศกัด์ิ (2555 : บทคดัยอ่) ท่ีกล่าววา่  แหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุน

ใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนจะเป็นขอ้มูลท่ีปรากฏในรายงานทางการเงิน    สาํหรับขอ้มูลทาง

บญัชีท่ีนักลงทุนให้ความสนใจมากท่ีสุดคือกาํไรทางบญัชี   เม่ือศึกษาขอ้มูลจากงบกาํไรขาดทุน

พบว่าบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างมีการรายงานกาํไรทาง

บัญชี   สําหรับกําไรตามเกณฑ์เงินสดจะรายงานในรูปของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ดาํเนินงานซ่ึงปรากฏในงบกระแสเงินสด  โดยจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 

2552)  เร่ือง งบกระแสเงินสด   แต่ขอ้มูลดงักล่าวก็ไม่ช่วยให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลประกอบการตดัสินได้

อย่างเพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพกาํไร   เม่ือศึกษาแนวคิดของสรรพงศ์  ลิมป์ธาํรงกุล

(2547: 59-60) ซ่ึงกล่าวถึงคุณภาพกาํไรว่าสามารถนาํมาใชว้ิเคราะห์แนวโนม้ของความไม่น่าเช่ือถือ

ของกาํไรท่ีรายงาน โดยมุมมองของผูใ้ชง้บการเงินหรือนักลงทุนจะคาดหวงัว่าคุณภาพกาํไรเป็น

กาํไรท่ีแทจ้ริงในการดาํเนินธุรกรรมตามปกติและจะเกิดต่อไปในอนาคตอยา่งมัน่คง    และช้ีใหเ้ห็น

ถึงการเติบโตของธุรกิจโดยกาํไรท่ีมีคุณภาพตอ้งไม่ผนัผวนหรือไม่ยากแก่การคาดการณ์แนวโน้ม  

นอกจากน้ี The Financial Accounting Standards Board  (FASB) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับคุณภาพ

กําไรใน FASB’s  Discussion Memorandum on Materiality ไวว้่า กําไรท่ีแท้จริง (Real Earnings) 

หรือกาํไรท่ีมีคุณภาพสูงควรเป็นกาํไรท่ีเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติสามารถเปล่ียนกลบัมาเป็น

เงินสดท่ีเพียงพอต่อการท่ีจะทาํการเปล่ียนสินทรัพยท่ี์เส่ือมค่าได ้ และเป็นกาํไรท่ีไดม้าจากรายไดท่ี้

เกิดข้ึนเป็นประจาํ  ซ่ึงสอดรับกบั White et al.(1997) ท่ีกล่าวว่า  กิจการท่ีมีคุณภาพกาํไรสูงย่อมมี

ความเส่ียงนอ้ยกว่ากิจการท่ีมีคุณภาพกาํไรตํ่า  และคุณภาพกาํไรยงัแสดงถึงความสามารถในการทาํ

กาํไรในอนาคตอีกดว้ย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัเช่ือว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานและกาํไรทางบญัชีน่าจะมี

ผลต่อคุณภาพกาํไร   การวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาเก่ียวกบัรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน    กาํไรทาง

บญัชี  กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน   และคุณภาพกาํไร  โดยตั้งประเด็นคาํถามในการ

วิจยั(Research Question) ดงัน้ี 

1. รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานและคุณภาพกาํไรมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่  ถา้มี

ความสมัพนัธ์จะเป็นอยา่งไร 

2. คุณภาพกาํไรจะแตกต่างกนัตามกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจหรือไม่    
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษารายได้หลกัจากการดาํเนินงาน  กาํไรทางบญัชี  กระแสเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมดาํเนินงานหรือกาํไรตามเกณฑเ์งินสด  และคุณภาพกาํไร 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไร   

3. เพื่ อ ศึกษาความแตกต่างของคุณ ภาพ กําไรของบริษัทใน กลุ่มอุตสาห กรรม

อสังหาริมทรัพยเ์ปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  และศึกษา

คุณภาพกาํไรของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีมีขนาด

ธุรกิจแตกต่างกนั 

 

สมมติฐานของการวจัิย  

 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานดงัน้ี 
  สมมติฐานท่ี 1 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพกาํไร  

สมมติฐานท่ี 2 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละบริษัทจด

ทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างมีคุณภาพกาํไรแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีมี

ขนาดธุรกิจแตกต่างกนัมีคุณภาพกาํไรแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 

 1. ศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน  53  

แห่ง   รวมทั้งเป็นบริษทัท่ีรายงานงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการในระหวา่งปี พ.ศ.2550 

ถึงปี พ.ศ.2555 เป็นระยะเวลา  6  ปี  โดยงบการเงินต้องผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาต   และมีการดาํเนินงานและซ้ือขายหลกัทรัพยจ์นถึงปี พ.ศ.2555  การวิจยัคร้ังน้ีแบ่งบริษทั

ออกเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยมี์จาํนวน  41  แห่ง(ดงัตาราง 1.2)   และกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างมีจาํนวน 12 แห่ง (ดงัตาราง 1.3) 

2. ศึกษาขอ้มูลทางบญัชี ไดแ้ก่  รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน  กาํไรทางบญัชี  กระแสเงิน

สดจากกิจกรรมดาํเนินงานหรือกาํไรตามเกณฑเ์งินสด  ในระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2555 เป็น

ระยะเวลา 6  ปี 

3. ศึกษาคุณภาพกาํไรโดยวดัจากดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน(Operating  cash 

index) (วรศกัด์ิ  ทุมมานนท.์ 2543:135) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีคาํนวณจากการเปรียบเทียบ

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานกบักาํไรทางบญัชีหรือกาํไรสุทธิ  ในระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึงปี 

พ.ศ.2555  เป็นระยะเวลา 6  ปี   
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ตาราง 1.2   รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ จาํแนกตามประเภท

ธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ.2554 

รหัสธุรกจิ ประเภทธุรกจิ รายช่ือบริษัท  

70101 การใหเ้ช่า การขาย 

การซ้ือ และการ

ดาํเนินงานดา้น

อสงัหาริมทรัพย ์

1.บริษทั  กฤษดามหานคร จาํกดั(มหาชน) 

2.บริษทั  ควอลิต้ีเฮา้ส์  จาํกดั(มหาชน) 

3บริษทั  เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน) 

4.บริษทั  ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์ จาํกดั(มหาชน) 

5.บริษทั  เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั(มหาชน) 

6.บริษทั  ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  จาํกดั(มหาชน) 

7.บริษทั  นวนคร  จาํกดั(มหาชน)  

8.บริษทั  โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั(มหาชน) 

9.บริษทั  บางกอกแลนด ์ จาํกดั(มหาชน) 

10.บริษทั  บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  จาํกดั(มหาชน) 

11.บริษทั  ปริญสิริ จาํกดั(มหาชน) 

12.บริษทั ปรีชา  กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) 

13.บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) 

14.บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค จาํกดั(มหาชน) 

15.บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท  จาํกดั(มหาชน) 

16.บริษทั มัน่คงเคหะการ  จาํกดั(มหาชน) 

17.บริษทั  เมเจอร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั(มหาชน) 

18.บริษทั  เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน) 

19.บริษทั  ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั(มหาชน) 

20.บริษทั  รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) 

21.บริษทั  ไรมอน แลนด ์จาํกดั(มหาชน) 

22.บริษทั  ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน) 

23.บริษทั  แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์   จาํกดั(มหาชน) 

24.บริษทั ศุภาลยั  จาํกดั(มหาชน) 

25.บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดิเวลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) 

26.บริษทั  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จาํกดั(มหาชน) 
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ตาราง 1.2   รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ จาํแนกตามประเภท

ธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ.2554 (ต่อ) 

รหัสธุรกจิ ประเภทธุรกจิ รายช่ือบริษัท  

70101 การใหเ้ช่า การขาย 

การซ้ือ และการ

ดาํเนินงานดา้น

อสงัหาริมทรัพย ์

27.บริษทั  สมัมากร  จาํกดั(มหาชน) 

28.บริษทั  เสนาดิเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั(มหาชน) 

29.บริษทั  แสนสิริ  จาํกดั(มหาชน) 

30.บริษทั  เหมราชพฒันาท่ีดิน  จาํกดั(มหาชน) 

31.บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั  จาํกดั(มหาชน) 

32.บริษทั อารียา พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน) 

33.บริษทั  อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท  จาํกดั(มหาชน) 

34.บริษทั  เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน) 

35.บริษทั  เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง  จาํกดั(มหาชน) 

36.บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั(มหาชน) 

37.บริษทั เอเวอร์แลนด ์ จาํกดั(มหาชน) 

38.บริษทั เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่  จาํกดั(มหาชน) 

39.บริษทั แอล.พี.เอน็ ดิเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั(มหาชน) 

55109 สถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆ 1. บริษทั เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) 

2. บริษทั  แนเชอรัล พาร์ค  จาํกดั(มหาชน) 

63020 สถานท่ีเกบ็สินคา้

และการเกบ็สินคา้ 

1. บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั(มหาชน) 
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ตาราง 1.3  รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  จาํแนกตามประเภทธุรกิจ  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ.2554   

รหัสธุรกจิ ประเภทธุรกจิ รายช่ือบริษัท  

45000 การก่อสร้าง 1.บริษทั  คริสเตียน่ีและนิลเส็น (ไทย) จาํกดั(มหาชน) 

2.บริษทั  เนาวรัตน์พฒันาการ  จาํกดั(มหาชน) 

3.บริษทั  พรีบิลท ์จาํกดั(มหาชน) 

4.บริษทั  ยนิูค เอน็จเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั จาํกดั(มหาชน) 

45201 การก่อสร้างอาคาร

ทัว่ไป 

1.บริษทั ชินเทค็ คอนสตรัคชนั จาํกดั(มหาชน) 

2.บริษทั  พีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) 

3.บริษทั  อีเอม็ซี จาํกดั(มหาชน) 

45202 งานวิศวกรรมโยธา

หรือการก่อสร้างงาน

ขนาดใหญ่  

1.บริษทั  ช.การช่าง จาํกดั(มหาชน) 

2.บริษทั  ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั  จาํกดั

(มหาชน) 

3. บริษทั ซิฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 

4. บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั(มหาชน) 

5. บริษทั อิตาเลียนไทย ดิเวลอ็ปเมน้ต ์จาํกดั(มหาชน) 

ทีม่า   1. คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(30 ตุลาคม 2555) 

2. กรมพฒันาธุรกิจการคา้. กระทรวงพาณิชย ์(30 ตุลาคม 2555) 

3. บริษทั บิซิเนส จาํกดั (มหาชน) (30 ตุลาคม 2555)  
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คาํนิยามศัพท์ 

 

คาํนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีความหมายโดยเฉพาะดงัน้ี  

 รายได้  หมายถึง  รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานตามปกติของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย. SETSMART, 29 ตุลาคม 2555) 

คุณภาพกาํไร หมายถึง กาํไรท่ีไม่ผนัผวนไปจากเส้นแนวโนม้กาํไรในอดีต (Periman, 1978 

อา้งถึงในวรศกัด์ิ ทุมมานนท,์ 2547: 553) ความสามารถของกาํไรในการสะทอ้นกระแสเงินสดท่ีอยู่

เบ้ืองหลงัการเกิดกาํไร(Stickney, 1996 อา้งถึงในวรศกัด์ิ ทุมมานนท,์ 2543: 103)  โดยพิจารณากาํไร

ตามเกณฑ์เงินสด  และเป็นกําไรท่ี เกิดจากการดําเนินงานอย่างแท้จริง(FASB’S Discussion 

Memorandum on Materiality) สามารถนาํไปจดัสรรในรูปเงินสด (Periman, 1978 อา้งถึงในวรศกัด์ิ 

ทุมมานนท,์ 2547: 553) และตอ้งเป็นกาํไรท่ีเกิดจากรายไดห้ลกัท่ีมาจากธุรกิจหลกัหรือธุรกิจปกติ 

(สรรพงศ ์ ลิมป์ธาํรงกลุ, 2547: 60-61) 

บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง  บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

รวมทั้งเป็นบริษทัท่ีมีการดาํเนินงานและซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

จนถึงปีปัจจุบัน(พ.ศ.2555) (คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ,์ 2555) และ 

(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. SETSMART, 2555) 

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีประกอบธุรกิจ  3  

ประเภท ดงัน้ี (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, กระทรวงพาณิชย,์ 2555ก)   

1) การให้เช่า การขาย การซ้ือ และการดําเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ (รหัสธุรกจิ 70101) 

หมายถึง การดาํเนินกิจการหลกัซ่ึงเป็นของตนเองเก่ียวกบัการให้เช่า การขาย  การซ้ือ 

และดาํเนินงานดา้นอาคารท่ีอยูอ่าศยั และอาคารซ่ึงมิใช่ท่ีอยู ่อาศยั คอนโดมิเนียม การ

พฒันาและการจดัสรรท่ีดิน ซ่ึงเป็นของตนเอง ตลาดกลางการซ้ือขายสินคา้ เช่น ขา้ว 

(กรณีท่ีเป็นการใช้สถานท่ีใน การซ้ือขาย) การซ้ือ ขาย เช่า โอนลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 

เคร่ืองหมายการคา้ หรือส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั  

2) สถานที่อยู่อาศัยอ่ืนๆ (รหัสธุรกิจ 55109) หมายถึง การให้บริการห้องพกัภายในเกสต์

เฮา้ส์ รีสอร์ท บงักะโล อพาร์ทเมน้ท ์แมนชัน่ ห้องเช่า หอพกัในสถานศึกษา เช่น วาย 

เอม็ ซี เอ และ วายดบับลิวซีเอ ท่ีพกัคา้งแรมระหว่างเมือง motel ค่ายพกัและสถานท่ีอยู่

อาศยัอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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 3) สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า (รหัสธุรกิจ 63020) หมายถึง การดาํเนินงาน

เก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการเก็บสินค้าทุกชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร อาหาร เคร่ืองเรือน รถยนต์ สาร เคมี แก๊สและนํ้ ามนั ทั้งน้ีรวมถึงการเก็บ

สินคา้ในเขตการคา้ระหวา่งประเทศดว้ย ไซโล คลงัสินคา้ 

กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีประกอบธุรกิจ  3  ประเภท ดงัน้ี 

(กรมพฒันาธุรกิจการคา้, กระทรวงพาณิชย,์ 2555ก)   

1) การก่อสร้าง (รหัสธุรกิจ 45000) หมายถึง การดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการเตรียม

สถานท่ีก่อสร้าง การร้ือถอนหรือทาํลายอาคารและส่ิงก่อสร้าง การเตรียมและพฒันา

พื้นท่ี การก่อสร้างทัว่ไป การก่อสร้างเฉพาะงาน สาํหรับอาคารและงานวิศวกรรมโยธา 

รวมถึงการซ่อมแซมอาคาร การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร เช่น สาธารณูปโภค 

ระบบไฟฟ้า ระบบทาํความร้อน สัญญาเตือนภยั งานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ การให้

เช่าเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานก่อสร้างหรือร้ือถอนโดยมีผูค้วบคุม ก็รวมไวใ้นกลุ่มน้ี

ดว้ย 

2) การก่อสร้างอาคารทั่วไป (รหัสธุรกิจ 45201) หมายถึง การดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบั

การก่อสร้าง การซ่อมแซมอาคารประเภทต่าง ๆ เช่น ท่ีพกัอาศยั อาคารสํานักงาน 

อาคารอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย ์โรงเก็บขีปนาวุธ สถานท่ีให้ความบนัเทิง โรงเรียน 

พิพิธภณัฑ์และส่ิงก่อสร้างท่ีคลา้ยคลึงกนัอ่ืนๆ รวมถึงการต่อเติมและดดัแปลง  การ

สร้างโดยการประกอบช้ินส่วนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างสําเร็จรูป ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

และการสร้างในลกัษณะชัว่คราว  

3) งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่ (รหัสธุรกิจ 45202) หมายถึง การ

ดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างทางหลวง ทาง

ยกระดบั ถนน สะพาน อุโมงค ์ลานจอดรถ สนามกีฬา สนามบิน สนามกีฬา ทางรถไฟ 

ทางรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใตดิ้น ท่อนํ้ าสายหลกั ทางระบายส่ิงโสโครก เข่ือนและ

โครงการกักเก็บนํ้ าอ่ืนๆ ระบบชลประทาน โครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า โครงการ

โทรคมนาคม ส่วนประกอบของโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นการก่อสร้าง ณ สถานท่ีตั้ง 

รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการก่อสร้างในนํ้า เช่น การขดุ การซ่อมแซม การลอกส่ิง

กีดขวางใตน้ํ้ า การก่อสร้างท่าเรือและทางนํ้า 
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ขนาดธุรกิจ  จาํแนกตามมูลค่าสินทรัพยถ์าวรเป็น  3 ขนาด  (กระทรวงอุตสาหกรรม. ราช

กิจจานุเบกษา, 24 กนัยายน 2545)  ดงัน้ี 

 ขนาดเลก็  หมายถึง กิจการทีมีมูลค่าสินทรัพยถ์าวรไม่เกินหา้สิบลา้นบาท 

 ขนาดกลาง หมายถึง กิจการทีมีมูลค่าสินทรัพยถ์าวรเกินกว่าห้าสิบลา้นบาทแต่ไม่เกินสอง

ร้อยลา้นบาท 

 ขนาดใหญ่ หมายถึง  กิจการทีมีมูลค่าสินทรัพยถ์าวรเกินกวา่สองร้อยลา้นบาท 
 
 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การวิจยัคร้ังน้ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ คือ 

 1. ผูล้งทุนมีขอ้มูลประกอบการวางแผนตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างไดอ้ยา่งละเอียด และช่วยใหว้ิเคราะห์งบการเงินไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 2. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตระหนักถึงความสําคญัของรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานและประโยชน์

ของคุณภาพกาํไร 

 3.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชข้อ้มูลจากงานวิจยัคร้ังน้ีประกอบการการวางแผนเพื่อ

ส่งเสริมการลงทุนและขยายฐานอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง 

 4. นกัวิจยัใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลคร้ังน้ีในการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง  ซ่ึงอาจมีขอ้เสนอแนะตามหลกัวิชาการเพื่อนาํไปสู่งานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจน้ี

ต่อไป 
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กรอบแนวคดิการวจัิย  

 

กรอบแนวคิดในการศึกษาขอ้มูลทางบญัชี32เก่ียวกบัรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน  กาํไรทาง

บญัชี  และกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานหรือกาํไรตามเกณฑ์เงินสด โดยวิเคราะห์

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบกับปีฐาน(ปี พ.ศ.2550)  รวมทั้ งวิเคราะห์แยกตามกลุ่ม

อุตสาหกรรมและวิเคราะห์แยกตามประเภทธุรกิจ  ประกอบดว้ย  กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 

จาํแนกเป็น 3 ประเภท คือ 1)32การใหเ้ช่า การขาย การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ 2)

สถานท่ีอยู่อาศยัอ่ืนๆ  และ3) สถานท่ีเก็บสินคา้และการเก็บสินคา้   สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง จาํแนกเป็น 3 ประเภท คือ 1)การก่อสร้าง   2) การก่อสร้างอาคารทั่วไป  และ3) งาน

วิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่  ดงัน้ี 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา32คุณภาพกาํไรซ่ึงวดัดว้ยดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  

โดยวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบกบัปีฐาน(ปี พ.ศ.2550)  รวมทั้งวิเคราะห์แยก

ตามกลุ่มอุตสาหกรรมและวิเคราะห์แยกตามประเภทธุรกิจ  ดงัน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพกาํไร 

วดัดว้ย 

ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

วิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลง 

    แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

    แยกตามประเภทธุรกิจ 

 

รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน 

กาํไรทางบญัชี 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

วิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลง   

     แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

     แยกตามประเภทธุรกิจ 
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32สมมติฐานการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิดของ Stickney (1996 อ้างถึงใน วรศักด์ ทุมมานนท์, 2547 :553) 

เก่ียวกบัคุณภาพกาํไร  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของกาํไรทางบญัชีในการสะทอ้นกระแสเงิน

สด   อีกทั้ง Thomas.R.Robinson และคณะ (2004 : 245) ไดแ้สดงแนวคิดการวดัคุณภาพกาํไรโดย

เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานหรือกาํไรตามเกณฑ์

เงินสดกบักาํไรทางบญัชีหรือกาํไรสุทธิ   อตัราส่วนน้ีช่วยบ่งช้ีว่าถา้กิจการมีจาํนวนกระแสเงินสด

สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานสูงพอกับกาํไรท่ีหาได้ก็จะเป็นกาํไรท่ีเกิดจากการดาํเนินงานอย่าง

แทจ้ริง  หากอตัราส่วนน้ีมีค่าสูงแสดงว่ากาํไรมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  จากแนวคิดดงักล่าวไดมุ่้ง

ประเด็นการไดม้าของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเป็นหลกั   นอกจากน้ี The Financial 

Accounting Standards Board (FASB) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัคุณภาพกาํไรไวใ้น FASB’s Discussion  

Memorandum on Materiality ว่ากาํไรท่ีแทจ้ริง (Real Earnings) หรือกาํไรท่ีมีคุณภาพควรเป็นกาํไร

ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติ   อีกทั้งแนวคิดของ White et al.(1997) ท่ีกล่าวไวว้่ากิจการท่ีมี

คุณภาพกาํไรสูงยอ่มมีความเส่ียงนอ้ยกวา่กิจการท่ีมีคุณภาพกาํไรตํ่า 

 จากความสําคัญดังกล่าวผู ้วิจัยเช่ือว่าการท่ีบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างมีการประกอบธุรกิจหลายประเภท   ซ่ึงมีผลทาํให้รายไดห้ลกัจากการ

ดาํเนินงานแตกต่างกนั   อาจจะส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรตามเกณฑเ์งินสด   ซ่ึงผูว้ิจยั

เช่ือว่ารายได้หลักจากการดาํเนินงานน่าจะมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพกาํไร  โดยผูว้ิจยักาํหนด

สมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานที ่1 (H1) รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพกาํไร   

32จากความสาํคญัดงักล่าวผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการ32ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัคุณภาพกาํไรซ่ึงวดัดว้ยดชันีกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน   โดยศึกษาความสัมพนัธ์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  คือ   1) กลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์ และ2)กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง   32ดงัน้ี  

  

 

 

 

 

 

 

รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน 

 

คุณภาพกาํไร 

วดัดว้ย 

ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

H1 
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ผูว้ิจยัเช่ือว่าบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างน่าจะมีคุณภาพกาํไรแตกต่างกนั    ผูว้ิจยัจึง32กาํหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพกาํไร32   โดยศึกษาเปรียบเทียบตามกลุ่มอุตสาหกรรม  

แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  คือ   1) กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ และ2)กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  32

ดงัน้ี   

สมมติฐานที ่2 (H2) บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละบริษทัจด

ทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างมีคุณภาพกาํไรแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัเช่ือว่าบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

ท่ีมีขนาดธุรกิจแตกต่างกันน่าจะมีคุณภาพกาํไรแตกต่างกัน    ผูว้ิจยัจึงกาํหนด32กรอบแนวคิดใน

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพกาํไร32ของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีมีขนาดธุรกิจแตกต่างกนั  โดยศึกษาแยกตามขนาดธุรกิจแบ่งเป็น  3  

ขนาด  คือ   1) บริษทัขนาดเลก็  2) บริษทัขนาดกกลาง  และ3)บริษทัขนาดใหญ่   ดงัน้ี 

สมมติฐานที ่3 (H3) บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ี

มีขนาดธุรกิจแตกต่างกนัมีคุณภาพกาํไรแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพกาํไร 

วดัดว้ย 

ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพย ์   

บริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง 

 

คุณภาพกาํไร  

วดัดว้ย 

ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  แบ่งขนาด

ธุรกิจตามมูลค่าสินทรัพยถ์าวรเป็น  3 ขนาด   

ไดแ้ก่ 

   1. บริษทัขนาดเลก็   

   2. บริษทัขนาดกลาง 

   3. บริษทัขนาดใหญ่ 

 

 

H2 

H3 
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บทที ่2 

เอกสารและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

การวิจัยเร่ือง “รายได้และคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี

จากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อนํามาสนับสนุนผลงานวิจัย  ทั้ งน้ีเพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีกาํหนด    ซ่ึงนาํเสนอเป็นลาํดบัดงัน้ี 

 

 2.1  แนวคดิทฤษฎแีละเอกสารทีเ่กีย่วข้อง  

1)  รายได ้

2)  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

3)  กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

4) คุณภาพกาํไร 

 

2.2  ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

              1)  รายงานการวิจยัเร่ือง “The quality of accruals  and  earning : The role of  accrual  

estimation  errors” 

                   2)  รายงานการวิจยัเร่ือง “Estimated  operating  Cash flow , Reported  Cash Flow  from  

Operating  Activities, And Financial  Distress” 
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รายได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีให้

ถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับรายได้ท่ีเกิดข้ึนจากการขายสินคา้ การให้บริการ  และให้ผูอ่ื้นใช้

สินทรัพยข์องกิจการซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของดอกเบ้ีย  ค่าสิทธิ  และเงินปันผล 

สินคา้ หมายรวมถึง สินคา้ท่ีกิจการผลิตหรือท่ีซ้ือมาเพื่อขาย เช่น สินคา้ท่ีซ้ือมาโดยกิจการ

คา้ปลีก  หรือท่ีดินและอสงัหาริมทรัพยอ่ื์นท่ีกิจการถือครองไวเ้พื่อขาย 

การให้บริการ หมายถึง การท่ีกิจการไดป้ฏิบติัตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาตลอดช่วงเวลาท่ีตก

ลงกนัซ่ึงอาจเป็นการใหบ้ริการเพียงช่วงเวลาเดียวหรือหลายช่วงเวลา  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่

ครอบคลุมถึงรายไดซ่ึ้งเกิดจากสัญญาการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานก่อสร้างตามสัญญา 

เช่น การใหบ้ริการดา้นการจดัการโครงการ  หรืองานดา้นสถาปัตยกรรม 

 การใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของ 

1) ดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนอนัเกิดจากการใหผู้อ่ื้นใชเ้งินสด รายการเทียบเท่าเงินสด 

หรือจาํนวนคา้งรับของกิจการ 

2) ค่าสิทธิ ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนอนัเกิดจากการใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรัพยร์ะยะยาวของกิจการ  

เช่น สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  ลิขสิทธ์ิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3) เงินปันผล ซ่ึงเป็นส่วนแบ่งกาํไรท่ีผูถื้อเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรั้บตามสดัส่วน

เงินลงทุนท่ีถือ 

กิจการตอ้งรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ เม่ือเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ ดงัน้ี 

1) กิจการได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้

ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

2) กิจการไม่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารสินคา้อยา่งต่อเน่ืองในระดบัท่ีเจา้ของพึงกระทาํ หรือ

ไม่ไดค้วบคุมสินคา้ท่ีขายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

3) กิจการสามารถวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4) มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชี

นั้น 

5) กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีจะเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากรายการนั้น

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 



19 

 

 

กิจการตอ้งรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้บริการเป็นรายได้ตามขั้นความสําเร็จของ

รายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  ผลของรายการสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเช่ือถือเม่ือ

เป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ ต่อไปน้ี 

1) กิจการสามารถวดัมูลค่าของรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

2) มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชี

นั้น 

3) กิจการสามารถวดัขั้นความสาํเร็จของรายการบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานได้

อยา่งน่าเช่ือถือ 

4) กิจการสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือและตน้ทุนในท่ีน้ีหมายถึง ตน้ทุนท่ี

เกิดข้ึนแลว้และท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อทาํใหร้ายการนั้นเสร็จสมบูรณ์ 

การรับรู้รายไดต้ามขั้นความสาํเร็จของรายการบญัชี เรียกวา่ วิธีอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ 

ตามวิธีน้ีกิจการตอ้งรับรู้รายไดใ้นงวดบญัชีท่ีมีการให้บริการ   การรับรู้รายไดต้ามเกณฑด์งักล่าวจะ

ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับขอบเขตของบริการท่ีให้และผลการปฏิบัติงานระหว่างงวด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง ไดก้าํหนดให้มีการรับรู้ตาม

เกณฑน้ี์ดว้ย 

 กิจการตอ้งรับรู้รายไดใ้นรูปของดอกเบ้ีย  ค่าสิทธิ และเงินปันผล  ท่ีเกิดจากการให้ผูอ่ื้นใช้

สินทรัพยข์องกิจการ  เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ ดงัน้ี 

1) มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชี

นั้น 

2) กิจการสามารถวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

รายไดด้อกเบ้ีย  ค่าสิทธิ และเงินปันผล ตอ้งรับรู้ตามเกณฑ ์ต่อไปน้ี 

1) ดอกเบ้ีย ตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

2) ค่าสิทธิ ตอ้งรับรู่ตามเกณฑค์งคา้ง ซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) เงินปันผล ตอ้งรับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

นอกจากน้ีภาพร  เอกอรรถพร(2554:124) ไดก้ล่าวว่า รายไดแ้ต่ละประเภทมีคุณสมบติัท่ี

แตกต่างกนั  เช่น รายไดจ้ากการขาย แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษทัในการดาํเนินธุรกิจ

หลกั   ถา้รายไดจ้ากการขายมีจาํนวนสูงอยา่งต่อเน่ืองบริษทันั้นมกัเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุน  ส่วน

รายไดท่ี้เกิดจากผลพลอยไดใ้นการดาํเนินธุรกิจ เช่น รายการกาํไรจากการขายท่ีดิน(ของบริษทัท่ี

ไม่ไดท้าํธุรกิจเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย)์ อาจไม่มีนํ้ าหนกัต่อการตดัสินใจในการลงทุนซ้ือหุน้เพราะ

รายไดด้งักล่าวไม่ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความสามารถในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี  มีวตัถุประสงค์เพื่อทาํให้ขอ้มูลท่ีกิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่

นาํเสนอในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการท่ีอยูใ่นความควบคุมมีความ

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  เช่ือถือได ้ และสามารถเปรียบเทียบกนัไดดี้ยิ่งข้ึน  รวมทั้งมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวม สําหรับกลุ่มกิจการท่ีอยู่ภายใน

ความควบคุมของบริษทัใหญ่  และมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัการบญัชีสําหรับเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ย  เงินลงทุนในกิจการท่ีลงทุนร่วมกนั  และเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

คาํศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 

งบการเงินรวม  หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการท่ีนาํเสนอเสมือนว่าเป็นงบการเงินของ

หน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 

การควบคุม  หมายถึง อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ

กิจการเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของกิจการนั้น 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยทุกบริษทัของบริษทัใหญ่ 

บริษทัใหญ่ หมายถึง กิจการซ่ึงมีบริษทัยอ่ยอยา่งนอ้ยหน่ึงแห่ง 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง  งบการเงินท่ีนาํเสนอโดยบริษทัใหญ่หรือโดยผูล้งทุนใน

บริษทัร่วมหรือโดยผูร่้วมคา้ในกิจการควบคุมร่วมกนั  ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามเกณฑ์ส่วนไดเ้สีย

ทางตรงในส่วนของเจา้ของ  มิใช่ตามเกณฑ์ของผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

กิจการท่ีถูกลงทุน 

บริษทัย่อย หมายถึง กิจการซ่ึงรวมถึงกิจการท่ีไม่ไดก่้อตั้งในรูปบริษทั  เช่น ห้างหุ้นส่วน 

ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกิจการอ่ืน(บริษทัใหญ่) 

บริษัทใหญ่ต้องนําเสนองบการเงินรวมซ่ึงรวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้ งหมดตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี  ในการจดัทาํงบการเงิน  กิจการตอ้งนาํงบการเงินของบริษทัใหญ่และงบ

การเงินของบริษทัยอ่ยทั้งหมดมารวมกนัเป็นรายบรรทดัโดยการนาํรายการท่ีเหมือนกนัมารวมกนั  

เช่น  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ  รายได ้ และค่าใชจ่้าย เพื่อใหง้บการเงินรวมแสดงใหเ้ห็น

ถึงขอ้มูลทางการเงินของกลุ่มกิจการเสมือนว่าเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว  และงบ

การเงินรวมต้องจัดทาํโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันและ
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เหตุการณ์อ่ืนในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั   สาํหรับการนาํเสนองบการเงินรวมบริษทัใหญ่ตอ้งรวม

งบการเงินของบริษทัยอ่ยทั้งหมดไวใ้นงบการเงินรวม 

ภาพร  เอกอรรถพร(2554:70-71)  ไดก้ล่าวว่า บริษทัใหญ่ท่ีเป็นบริษทัมหาชนตอ้งนาํงบ

การเงินของบริษทัยอ่ยมารวมกบังบการเงินของบริษทัใหญ่  และออกงบการเงินท่ีเรียกว่า งบการเงิน

รวม  และกล่าวว่างบการเงินรวม คือ งบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนเหมือนว่าบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยเป็น

บริษทัเดียวกนั  ขอ้กาํหนดตามกฎหมายบงัคบัให้บริษทัมหาชนท่ีถือเป็นบริษทัใหญ่ ตอ้งจดัทาํงบ

การเงินรวมเพื่อนาํเสนอต่อบุคคลภายนอก  โดยบริษทัใหญ่จะนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมาผนวก

รวมเขา้กบังบการเงินของบริษทัใหญ่เป็นรายบรรทดั  เพื่อออกงบการเงินรวมท่ีแสดงสถานะของ

บริษทัทั้งสองประหน่ึงว่าเป็นบริษทัเดียวกนั  ในงบการเงินรวมหรือเรียกว่างบรวม บริษทัใหญ่ถือ

บริษทัยอ่ยเป็นบริษทัเดียวกนั  ดงันั้นรายการท่ีอยูใ่นงบรวมตอ้งแสดงจาํนวนเงินรวมของรายการท่ี

เป็นของบริษทัใหญ่บวกรายการเดียวกนัท่ีเป็นของบริษทัย่อยทีละบรรทดั(หลงัจากท่ีตดัรายการ

ระหวา่งกนัออกแลว้) 

นอกจากน้ีภาพร  เอกอรรถพร(2554:28) ยงักล่าววา่ งบการเงินท่ีออกใหบุ้คคลภายนอกตอ้ง

ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ความเห็นของผูส้อบบญัชีจะแสดงอยูใ่น

รายงานของผูส้อบบญัชี  การตรวจสอบงบการเงินจะเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซ่ึงการ

ตรวจสอบนั้นก็เพื่อให้แน่ใจว่างบการเงินท่ีบริษทัออกไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

อยา่งถูกตอ้งตามควร  และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามปกติรายงานของผูส้อบ

บญัชีจะมีสามวรรค  ถา้รายงานผูส้อบบญัชีมีมากกว่าหรือน้อยกว่าสามวรรค  ผูใ้ชง้บการเงินตอ้ง

พิจารณางบการเงินนั้นเป็นพิเศษเพราะแสดงว่าผูส้อบบญัชีท่ีตรวจสอบงบการเงินนั้นไดพ้บอะไร

บางอยา่งท่ีทาํใหต้อ้งออกรายงานต่างไปจากปกติ    

 

 

กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 

 

การแสดงงบกระแสเงินสดไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานวิชาชีพทางการบญัชีต่างๆ 

เช่น IAS ฉบบัท่ี 7 เร่ือง Cash Flow Statement ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง

ประเทศ  โดยมีสาระสําคัญท่ีสอดคล้องกับ Statement of Financial Accounting Standards หรือ 

SFAS No.95 เร่ือง Statement of  Cash Flow ซ่ึงออกโดย The American Institute Certified Public 

Accountant : AICPA ของสหรัฐอเมริกา   สอดคลอ้งกับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 

2552)  เร่ือง งบกระแสเงินสด  ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ดงันั้นนักวิเคราะห์งบการเงินจึงตอ้ง
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วิเคราะห์งบกระแสเงินสดดว้ย   เพื่อใหท้ราบว่าในงวดบญัชีท่ีผา่นมามีการรับเงินและใชจ่้ายเงินเป็น

อย่างไร  รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกาํไรทางบญัชีกบักาํไรท่ีเป็นเงินสดหรือกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดาํเนินงานวา่มีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อใชป้ระเมินคุณภาพของกาํไร 

ง บ ก ร ะ แ ส เงิ น ส ด (Statement  of  Cash Flows  or  Cash Flows Statement)  ห ม าย ถึ ง    

รายงานทางการเงินท่ีแสดงการไดม้าและใชไ้ปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเกิดข้ึนใน

ระหว่างรอบระยะเวลาบญัชี   โดยวิเคราะห์เก่ียวกบัเงินสดรับ(Cash  Inflow) และเงินสดจ่าย(Cash  

outflow) ท่ีเกิดจาก 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมดาํเนินงาน  กิจกรรมลงทุน  และกิจกรรมจดัหาเงิน  

ทั้งน้ีกระแสเงินสดจะไม่รวมการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 

กระแสเงินสด(Cash Flows)  หมายถึง การไดม้าและใชไ้ปของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด  แต่ไม่รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน(Cash Flows  from Operation Activities)   หมายถึง    

เงินสดรับหรือเงินสดจ่ายจากการดาํเนินงานท่ีมิใช่การลงทุนและการจดัหาเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการดาํเนินงานของกิจการอยา่งแทจ้ริง  เช่น การซ้ือขายสินคา้หรือให้บริการ  การ

จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นตน้ รวมทั้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในบญัชีต่างๆของ

สินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนและมิใช่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน คือ รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากงบกาํไรขาดทุนซ่ึงจะ

พิจารณาเฉพาะรายการรับและจ่ายเงินสดเท่านั้น โดยจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดาํเนินงานเป็นส่วนแรกของงบกระแสเงินสด  และมีวิธีการคาํนวณหากระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดาํเนินงานได ้ 2  วิธี คือ วิธีทางตรง(Direct Method) และวิธีทางออ้ม(Indirect  Method) ใน

ส่วนของการคาํนวณหากระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานตามวิธีทางตรง เป็นการวิเคราะห์จาก

รายรับและรายจ่ายท่ีเป็นเงินสดซ่ึงเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน เช่น เงินสดรับจากการขายสินคา้  เงิน

สดรับจากรายไดอ่ื้น     เงินสดจ่ายค่าซ้ือสินคา้       และเงินสดจ่ายชาํระค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร เป็นตน้  สําหรับการคาํนวณหากระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานตามวิธีทางออ้มนั้น   

เป็นการใชข้อ้มูลจากงบกาํไรขาดทุนโดยเร่ิมจากการนาํกาํไร(ขาดทุน)สุทธิตามเกณฑค์งคา้งมาปรับ

กระทบยอดดว้ยรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด เช่น ค่าเส่ือมราคา หน้ีสูญ เป็นตน้ รวมทั้ง

ต้องปรับด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน  และปรับด้วยยอดการ

เปล่ียนแปลงของสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบงบดุล 2  งวด

บญัชี ซ่ึงในทางปฏิบติักิจการอาจจะเลือกแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานตามวิธีทางตรง

หรือวิธีทางออ้มโดยเลือกใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงกไ็ด ้  
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 ลกัษณะของขอ้มูลท่ีแสดงเป็นเงินสดรับหรือเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดาํเนินงาน  สามารถ

แยกพิจารณาไดด้งัน้ี 

 กาํไรสุทธิ หมายถึง  ส่วนของรายไดท่ี้มากกวา่ค่าใชจ่้ายและเป็นกาํไรท่ีมิใช่เงินสด ซ่ึงแสดง

ไวเ้ป็นกาํไรสุทธิตามเกณฑค์งคา้งในงบกาํไรขาดทุน 

 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ทาํให้เงินสดลดลง เช่น ค่าเส่ือมราคา   

หน้ีสูญหรือหน้ีสงสยัจะสูญ   และค่าตดัจาํหน่ายสิทธิบตัร  เป็นตน้   ในการคาํนวณหากระแสเงินสด

จากกิจกรรมดาํเนินงานนั้น กิจการจะนาํค่าใชจ่้ายดงักล่าวไปบวกเพิ่มยอดกาํไรสุทธิตามเกณฑ์คง

คา้งเพื่อทาํใหก้าํไรสุทธิตามเกณฑเ์งินสดเพิ่มข้ึน 

 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกบัเงินสด  หมายถึง  รายไดท่ี้ไม่ทาํใหเ้งินสดเพิ่มข้ึน  ไดแ้ก่  รายไดร้อการ

ตดับญัชีเฉพาะส่วนท่ีตดับญัชีเป็นรายไดข้องงวด  ซ่ึงกิจการจะตอ้งนาํรายไดด้งักล่าวไปหักกาํไร

สุทธิตามเกณฑค์งคา้งเพื่อทาํใหก้าํไรสุทธิตามเกณฑเ์งินสดลดลง 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน หมายถึง  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากกิจกรรมลงทุน

และกิจกรรมจดัหาเงิน เช่น ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว  ขาดทุนจากการจาํหน่าย

ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ เป็นตน้   ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีรวมอยูใ่นกาํไรสุทธิตามเกณฑค์งคา้งแลว้ จึง

ทาํให้กาํไรสุทธิแสดงตํ่าไป  และค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมอยู่ในกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

แลว้    ดงันั้นกิจการจะตอ้งนําค่าใชจ่้ายดงักล่าวไปบวกกบักาํไรสุทธิตามเกณฑ์คงคา้งเพื่อทาํให้

กาํไรสุทธิตามเกณฑเ์งินสดเพิ่มข้ึน 

 รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน  หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากกิจกรรมลงทุนและ

กิจกรรมจดัหาเงิน เช่น กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว  กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน  อาคาร 

และอุปกรณ์ เป็นตน้     ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้รวมอยูใ่นกาํไรสุทธิตามเกณฑค์งคา้งแลว้และรายไดด้งักล่าว

ไดแ้สดงไวใ้นส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนดว้ย  ดงันั้นกิจการตอ้งนาํรายไดด้งักล่าวไป

หกัออกจากกาํไรสุทธิตามเกณฑค์งคา้งเพื่อทาํใหก้าํไรสุทธิตามเกณฑเ์งินสดลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน    หมายถึง   เงินสดรับหรือเงินสดจ่ายท่ีเกิดจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน  ซ่ึงวิเคราะห์ดงัน้ี 

1) ถ้ากระแสเงินสดรับมากกว่ากระแสเงินสดจ่าย ผลต่างเป็น เงินสดสุทธิได้มาจาก 

กจิกรรมดําเนินงาน  

2) ถา้กระแสเงินสดรับน้อยกว่ากระแสเงินสดจ่าย ผลต่างเป็น เงินสดสุทธิใช้ไปใน

กจิกรรมดําเนินงาน 
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ภาพร  เอกอรรถพร(2554:175-176) ไดก้ล่าวว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานจะ

บอกใหท้ราบถึงเงินสดท่ีบริษทัทาํมาหาไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจและแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพคล่องของ

เงินทุนหมุนเวียน  รายการท่ีแสดงในหมวดน้ีลว้นแต่เป็นรายการท่ีช่วยใหบ้ริษทัสามารถคาํนวณหา

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของบริษทัใน

การหาเงินสดจากการดาํเนินธุรกิจและการหมุนเงินสดภายในบริษทัเอง  เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้

ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน คาํนวณโดยเร่ิมจากการนาํกาํไรขาดทุนสุทธิตามเกณฑ์คงคา้ง(จากงบ

เฉพาะกาํไรขาดทุนหรืองบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)มาบวกหรือลบรายการปรับกระทบยอดกาํไร

ขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)เพื่อหากาํไรขาดทุนสุทธิตามเกณฑเ์งินสด  นอกจากน้ีสุภาพร  เอก

อรรถพร(2554:186-187) ยงักล่าวว่า  เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงานเป็นเคร่ือง

ช้ีให้เห็นว่าบริษทัสามารถหาเงินสดไดจ้ากการประกอบธุรกิจและสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ถา้เงินสดท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานเป็นบวกเสมอ พอจะคาดการไดว้า่บริษทัมี

เงินเหลือไปจ่ายดอกเบ้ีย  เงินปันผล หรือลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อไป  แต่ถา้เงินสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงานมียอดติดลบติดต่อกันหลายงวด ให้นักลงทุนพึงระลึกไวว้่า งบกระแสเงินสดได้ส่ง

สญัญาณเตือนภยัใหแ้ลว้ 

 

คุณภาพของกาํไร  

 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพกาํไร(Quality of Earnings)  พบว่า  มีผู ้

กล่าวถึงหลายท่าน ไดแ้ก่ สรรพงศ ์ ลิมป์ธาํรงกลุ (2547.59-60) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพกาํไรใชว้ิเคราะห์

แนวโนม้ของความไม่น่าเช่ือถือของกาํไรท่ีรายงานออกมา  หากจะกล่าวถึงคุณภาพกาํไรในมุมมอง

ของผูใ้ช้งบการเงินหรือนักลงทุนก็จะคาดหวงัว่ากาํไรท่ีเกิดข้ึนเป็นกาํไรท่ีแทจ้ริงในการดาํเนิน

ธุรกรรมปกติและจะเกิดต่อไปในอนาคตอยา่งมัน่คง  และช้ีไดถึ้งแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจโดย

กาํไรท่ีมีคุณภาพตอ้งไม่ผนัผวนหรือไม่ยากแก่การคาดการณ์แนวโนม้  เน่ืองจากมูลค่าของธุรกิจจะ

วดัไดจ้ากกระแสเงินสด 

Stickney (1996 อา้งถึงใน วรศกัด์ิ  ทุมมานนท์.2547:553) ได้กาํหนดนิยามของคุณภาพ

กาํไร(Quality of Earnings)  หมายถึง   ความสามารถของกาํไรในการสะทอ้นกระแสเงินสดท่ีอยู่

เบ้ืองหลงัการเกิดกาํไร  ตวัเลขกาํไรท่ีอาศยัการประมาณท่ีซบัซอ้นกว่าจะไดม้าซ่ึงตวัเลขกระแสเงิน

สดในอนาคตจะถือว่ากาํไรนั้นมีคุณภาพตํ่า  นอกจากน้ี The Financial Accounting Standards Board  

(FASB) ได้ให้ความเห็ น เก่ียวกับ คุณ ภาพ กําไรไว้ใน  FASB’s  Discussion Memorandum on 

Materiality ไวว้า่ กาํไรท่ีแทจ้ริง (Real Earnings) หรือกาํไรท่ีมีคุณภาพสูงควรเป็นกาํไรท่ีเกิดจากการ
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ดาํเนินงานตามปกติสามารถเปล่ียนกลบัมาเป็นเงินสดท่ีเพียงพอต่อการท่ีจะทาํการเปล่ียนสินทรัพย์

ท่ีเส่ือมค่าได ้ และเป็นกาํไรท่ีไดม้าจากรายไดท่ี้เกิดข้ึนเป็นประจาํ  ซ่ึงสอดรับกบั White et al.(1997) 

ท่ีกล่าวว่า  กิจการท่ีมีคุณภาพกาํไรสูงยอ่มมีความเส่ียงนอ้ยกว่ากิจการท่ีมีคุณภาพกาํไรตํ่า  เน่ืองจาก

กิจการท่ีมีคุณภาพกาํไรสูงจะจดัทาํตวัเลขกาํไรโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ียึดหลกัความระมดัระวงั  

และคุณภาพกาํไรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกิจการสามารถเปรียบเทียบกนัไดโ้ดยปรับรายการกาํไรของ

ทุกกิจการด้วยหลกัการบญัชีและการประมาณท่ีเหมือนกนั  นอกจากน้ีคุณภาพกาํไรยงัเป็นส่ิงท่ี

แสดงถึงความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคต 

Gerald I. White และคณะ (2003:637) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพกาํไรหมายถึงการรายงานผลการ

ดาํเนินงานโดยยึดหลักความระมัดระวงั ซ่ึงมีตัวช้ีวดัคุณภาพกําไร ได้แก่ การรับรู้รายได้และ

ค่าใชจ่้ายโดยยึดหลกัความระมดัระวงั   และการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอและชดัเจน  รวมทั้ง Thomas 

R. Robinson และคณะ (2004:77-78) ได้กล่าวถึง คุณภาพกําไรในมุมมองของผูถื้อหุ้นเป็นการ

ประเมินความแตกต่างและกาํหนดคาํนิยามของคุณภาพกาํไร  ได้แก่ กาํไรท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  กําไรช่วยในการประเมินกระแสเงินสด  และกําไรท่ียึดหลักความ

ระมดัระวงัมาก  ซ่ึงสอดรับกบัแนวคิดของสรรพงศ ์ ลิมป์ธาํรงกุล (2547: 60-61) ท่ีกล่าวถึงคุณภาพ

กาํไรว่าเป็นกาํไรท่ีกิจการสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดใ้นอนาคต หรือหมายถึงกาํไรขาดทุนท่ีเป็น

ตวัแทนท่ีดีในการคาดการณ์ถึงผลประกอบการในอนาคต  กาํไรท่ีมีคุณภาพตอ้งไม่ผนัผวนและไม่

ยากแก่การคาดการณ์แนวโน้ม  การพิจารณาเก่ียวกับคุณภาพกาํไรท่ีดี  ได้แก่ การใช้หลกับญัชี

ระมดัระวงัท่ีเหมาะสม  นโยบายการบญัชีควรสอดคลอ้งกบัสภาพท่ีแทจ้ริงของธุรกิจ  กาํไรท่ีดีไม่

ควรแกว่งตวัสูง  หากใชห้ลกัสถิติมาวดัควรจะมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตํ่า  แสดงว่ากาํไรมีความ

ผนัผวนไม่มาก  ส่งผลใหก้าํไรมีเสถียรภาพ 

 แนวคิดของ Peariman (1978 อา้งถึงในวรศกัด์ิ ทุมมานนท,์2547: 553) ไดก้ล่าวถึงประเด็น

บ่งช้ีกาํไรท่ีมีคุณภาพ  ไดแ้ก่  กาํไรท่ีมีคุณภาพควรจะไดม้าจากการใชห้ลกัการบญัชีท่ียึดหลกัความ

ระมดัระวงัและไม่ควรเป็นกาํไรท่ีคาํนวณจากหลกัการบญัชีท่ีหละหลวม   กาํไรท่ีมีคุณภาพควรเป็น

กําไรท่ีมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะสามารถนําไปจัดสรรในรูปเงินสด  และไม่ควรเป็นกําไรท่ีมี

แนวโน้มว่าจะไม่สามารถเปล่ียนกลบัมาเป็นเงินสดท่ีจะสามารถนําไปจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้ 

รวมทั้ งกาํไรท่ีมีคุณภาพควรเป็นกาํไรท่ีไม่ผนัผวนไปจากเส้นแนวโน้มกาํไรในอดีต (Earnings 

Trend Line) และไม่ควรเป็นกาํไรท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเส้นแนวโนม้กาํไรมาโดยตลอด  และกาํไรท่ีมี

คุณภาพควรเป็นกาํไรท่ีไม่วา่จะเป็นกาํไรในอดีตหรือกาํไรปัจจุบนัจะตอ้งเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีของกระแส

กาํไร(Earnings Stream)ในอนาคต 

 



26 

 

 

ผูว้ิจัยได้นําแนวคิดของ Robinson, Munter, and Grant (2004:245) ซ่ึงอธิบายถึงการวัด

คุณภาพกาํไรโดยเปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานซ่ึงถือเป็นกาํไรสุทธิตาม

เกณฑ์เงินสดกบักาํไรทางบญัชีหรือกาํไรสุทธิตามเกณฑ์คงคา้ง  รวมทั้งใชด้ชันีกระแสเงินสดจาก

การดําเนินงาน(Operating  cash index)(วรศักด์ิ  ทุมมานนท์ .2543:135) ซ่ึงเป็นอัตราส่วนทาง

การเงินท่ีคาํนวณโดยเปรียบเทียบกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานกบักาํไรสุทธิในการวดัคุณภาพ

กาํไร  ซ่ึงมีสูตรในการคาํนวณ คือ 

 
 
 
 

โดยมีหลกัในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
   1) ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมีค่าสูงและมีค่าบวก  แสดงวา่กาํไรมีคุณภาพ เป็น

ผลจากมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี  ซ่ึงอาจพบ

ได ้2 ลกัษณะ คือ  
  1.1) ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมีค่ามากกว่า 1  แสดงว่ากาํไรมีคุณภาพ  

ค่ายิ่งมากยิ่งดีเป็นผลจากกาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชีสามารถเปล่ียนเป็นกาํไรสุทธิตามเกณฑเ์งิน

สดไดม้าก 
  1.2) ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมีค่าเท่ากบั 1  แสดงว่ากาํไรมีคุณภาพ  

เป็นผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่าเท่ากบักาํไรสุทธิ   
2) ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมีค่าตํ่าและมีค่าบวก แสดงว่ากาํไรไม่มีคุณภาพ  

เป็นผลจากมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานน้อยกว่ากาํไรสุทธิ  ซ่ึงอาจพบไดจ้ากดชันี

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมีค่านอ้ยกว่า 1  นัน่คือกาํไรสุทธิบางส่วนสามารถเปล่ียนเป็นกาํไร

สุทธิตามเกณฑเ์งินสดไดบ้างส่วน 
 3) ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมีค่าติดลบ แสดงว่ากาํไรมีคุณภาพ เป็นผลจากเงิน

สดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีมากกวา่ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
 4) ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมีค่าสูงและมีค่าติดลบ แสดงว่ากาํไรไม่มีคุณภาพ  

เป็นผลจากเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมีมากกวา่ขาดทุนสุทธิ 
5) ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมีค่าตํ่าและมีค่าติดลบ  แสดงว่ากาํไรไม่มีคุณภาพ 

เป็นผลจากมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่ขาดทุนสุทธิ 
 

 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน                 (เท่า) 

         กาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี 
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จากแนวคิดข้างต้นตรงกับท่ีวรศักด์ิ  ทุมมานนท์ (2543:123) ได้กล่าวถึง เทคนิคการ

วิเคราะห์คุณภาพกาํไรโดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกาํไรท่ีคาํนวณข้ึนตามเกณฑ์คงคา้งกบั

กระแสเงินสดท่ีอยู่เบ้ืองหลงักาํไร  อีกทั้ งได้กล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพกาํไรโดยใช้

อตัราส่วนจากงบกระแสเงินสด  ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้นวคิดดงักล่าวเพื่อคาํนวณหาดชันีกระแสเงินสดจาก

การดาํเนินงาน(Operating  cash index) (วรศักด์ิ  ทุมมานนท์. 2543:135) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนทาง

การเงินท่ีคาํนวณจากงบกระแสเงินสดโดยการเปรียบเทียบกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานกบักาํไร

ทางบัญชี  อัตราส่วนน้ีจะช่วยบ่งบอกว่าหากกิจการสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานไดใ้นจาํนวนท่ีสูงพอๆกบักาํไรแลว้  ก็มีความเป็นไปไดว้่ากาํไรนั้นจะเกิดข้ึนจากการ

ดาํเนินงานอย่างแทจ้ริงและถือว่าเป็นกาํไรท่ีมีคุณภาพ   ในทางกลบักนัถา้กระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานมีเคร่ืองหมายเป็นลบติดต่อกนัหลายปี  ในขณะท่ีกาํไรมีเคร่ืองหมายเป็นบวกหรือมีกาํไร

ทางบญัชีสูงเกินกว่ากระแสเงินสดจากการดาํเนินงานติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน กาํไรนั้นถือว่า

ดอ้ยคุณภาพ  โดยทัว่ไปกิจการท่ีมีฐานะการเงินมัน่คงก็จะมีกาํไรสูง  และกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานก็สูงตามไปดว้ย  ในทางกลบักนักิจการท่ีมีฐานะไม่มัน่คงก็จะมีความสามารถในการทาํ

กาํไรตํ่าและในบางกรณีอาจจะประสบการขาดทุนและมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานนอ้ยมาก

หรืออาจติดลบ  หากกิจการใดประกาศกําไรทางบัญชีสูงแต่กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ดาํเนินงานมีเคร่ืองหมายลบ  ก็จะส่งผลให้ผูล้งทุนและผูใ้ห้กูเ้กิดความสงสัยในศกัยภาพในการทาํ

กาํไรของกิจการได ้

 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวิจัยในต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับรายได้หลักจากการดําเนินงาน  กําไรทางบัญชี  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  และคุณภาพกาํไร มีดงัน้ี 

 Dechow and Dichev (2002) ทาํวิจยัเร่ือง “The quality of accruals and earnings : The role 

of accrual eatimation errors” มีว ัต ถุป ระส งค์ เพื่ อ ศึกษ าความสัมพัน ธ์ของระดับ ของความ

คลาดเคล่ือนในการประมาณการของรายการคงคา้งต่อความผนัผวนของการดาํเนินงานและศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพของรายการคา้งรับคา้งจ่ายและกาํไรท่ีมีเสถียรภาพ  ในการอธิบาย

คุณภาพของกาํไร  โดยตั้งสมมติฐานการทดสอบว่ากิจการท่ีมีคุณภาพของรายการคงคา้งตํ่าจะทาํให้

เกิดกาํไรท่ีมีเสถียรภาพตํ่า   ผลสรุปจากงานวิจยัอธิบายไดว้่าคุณภาพรายการคงคา้งและกาํไรท่ีมี

เสถียรภาพจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  และกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานจะ

สะทอ้นให้เห็นถึงกาํไรอย่างต่อเน่ืองรวมทั้ งใช้พยากรณ์กาํไรในอนาคตได้ดีกว่ากาํไรสุทธิตาม

เกณฑค์งคา้ง 
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 Ward and Foster (2002) ทําวิจัยเร่ือง “Estimated operating Cash Flow , Reported Cash 

Flow from Operating Activities , And Financial Distress” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่าง

ระหว่างประมาณการกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  โดยประมาณการข้ึนจากขอ้มูลทาง

บญัชีท่ีจดัทาํตามเกณฑค์งคา้งกบักระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานกบัการบ่งช้ีความอยูร่อดหรือ

ความลม้เหลวทางการเงินของธุรกิจ  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นบริษทัท่ีลม้เหลวทางการเงินกบั

บริษทัท่ีไม่ลม้เหลวทางการเงิน  ผลสรุปจากงานวิจยัอธิบายไดว้่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดาํเนินงานจดัเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างมีนัยสําคญัมากกว่าขอ้มูลทางการบญัชีท่ี

จดัทาํข้ึนตามเกณฑค์งคา้ง 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน  กาํไรทางบญัชี  กระแสเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน  และคุณภาพกําไร  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้หลักจากการ

ดาํเนินงานกับคุณภาพกาํไร   ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพกาํไรของบริษัทจด

ทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง   และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของคุณภาพของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีมีขนาดธุรกิจ

แตกต่างกนั   โดยมีวิธีดาํเนินการวิจยันาํเสนอเป็นลาํดบัดงัน้ี 

 

ประชากร 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกกลุ่มประชากรท่ีใชส้ําหรับรวบรวมขอ้มูล คือ บริษทัจดทะเบียนใน

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ซ่ึงมีการรายงานงบ

การเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการในระหว่างปี พ.ศ.2550  ถึงปี พ.ศ.2555  จาํนวนทั้งส้ิน  53  

แห่ง  ประกอบดว้ย  บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน  41  แห่ง(ตาราง 3.1)  แบ่ง

ตามประเภทธุรกิจเป็น  3 ประเภท คือ  1)การให้เช่า การขาย การซ้ือ และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยจ์าํนวน  38  แห่ง  2)สถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆจาํนวน  2  แห่ง  และ3)สถานท่ีเก็บสินคา้

และการเกบ็สินคา้จาํนวน  1  แห่ง(ดงัภาพ 3.1)   และแบ่งตามขนาดธุรกิจเป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่ บริษทั

ขนาดเลก็จาํนวน  13  แห่ง    บริษทัขนาดกลางจาํนวน 14  แห่ง    และบริษทัขนาดใหญ่จาํนวน 14 

แห่ง (ดงัภาพ 3.2)    สําหรับบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างมีจาํนวน   12  แห่ง(ดงัตาราง 3.1)  

แบ่งตามประเภทธุรกิจเป็น  3 ประเภท คือ 1) การก่อสร้างจาํนวน  4  แห่ง   2) การก่อสร้างอาคาร

ทัว่ไปจาํนวน  3  แห่ง   และ3) งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่จาํนวน  5 แห่ง

(ดงัภาพ 3.3)   และแบ่งตามขนาดธุรกิจเป็น  3 ขนาด ไดแ้ก่ บริษทัขนาดเลก็จาํนวน  1  แห่ง   บริษทั

ขนาดกลางจาํนวน  1  แห่ง    และบริษทัขนาดใหญ่จาํนวน  10  แห่ง(ดงัภาพ 3.4)  
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ตาราง 3.1  รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์จาํแนกตามประเภทธุรกิจ 

      และขนาดธุรกิจ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2555 

ประเภทธุรกจิ 
ขนาด

ธุรกจิ 
รายช่ือบริษัท  

ช่ือย่อ

หลกัทรัพย์ 

วนัที ่

จดทะเบียน 

กบัตลท. 

การให้เช่า  

การขาย  

การซ้ือ  

และการ

ดาํเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพย์ 

(70101) 

ขนาดเลก็ 1.บริษทั  กฤษดามหานคร จาํกดั(มหาชน) KMC 10 พ.ค.34 

2.บริษทั  เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน) KC 5 ต.ค.37 

3.บริษทั  ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์ จาํกดั

(มหาชน) 

CI 16 ธ.ค.45 

4.บริษทั  ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  จาํกดั

(มหาชน) 

TFD 15 พ.ค.34 

5.บริษทั  ปริญสิริ จาํกดั(มหาชน) PRIN 7 พ.ย.48 

6.บริษทั ปรีชา  กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) PRECHA 18 เม.ย.39 

7.บริษทั  ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั(มหาชน) UV 9 ธ.ค.31 

8.บริษทั  รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

(มหาชน) 

RASA 12 เม.ย.50 

9.บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดิเวลอปเมน้ท ์จาํกดั

(มหาชน) 

SF 17 ธ.ค.45 

10.บริษทั เอเวอร์แลนด ์ จาํกดั(มหาชน) EVER 23 ก.พ.37 

ขนาดกลาง 1.บริษทั  บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  จาํกดั(มหาชน) BTS 1 มี.ค.34 

2.บริษทั  เมเจอร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั(มหาชน) MJD 27 พ.ย.50 

3.บริษทั  ไรมอน แลนด ์จาํกดั(มหาชน) RML 10 ก.ย.36 

4.บริษทั  ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน) LALIN 28 พ.ย.45 

5.บริษทั ศุภาลยั  จาํกดั(มหาชน) SPALI 27 พ.ย.36 

6.บริษทั  สัมมากร  จาํกดั(มหาชน) SAMCO 2 มิ.ย.36 

7.บริษทั  เหมราชพฒันาท่ีดิน  จาํกดั(มหาชน) HEMRAJ 10 ก.ค.35 

8.บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั  จาํกดั(มหาชน) AMATA 14 ก.ค.40 

9.บริษทั อารียา พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน) A 1 เม.ย.47 

10.บริษทั  อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท  จาํกดั

(มหาชน) 

ESTAR 15 ก.พ.37 

11.บริษทั  เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน) AP 30 ก.ย.35 

12.บริษทั  เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง  จาํกดั(มหาชน) NCH 29 มี.ค.47 

13.บริษทั เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่  จาํกดั

(มหาชน) 

SC 13 พ.ย.46 
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14.บริษทั แอล.พี.เอน็ ดิเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั

(มหาชน) 

LPN 23 ธ.ค.37 

ขนาดใหญ่ 1.บริษทั  ควอลิต้ีเฮา้ส์  จาํกดั(มหาชน) QH 11 ก.ย.34 

2.บริษทั  เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั(มหาชน) CPN 1 มี.ค.38 

3.บริษทั  นวนคร  จาํกดั(มหาชน)  NNCL 18 พ.ค.47 

4.บริษทั  โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั(มหาชน) NOBLE 12 มิ.ย.40 

5.บริษทั  บางกอกแลนด ์ จาํกดั(มหาชน) BLAND 5 ก.พ.35 

6.บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั(มหาชน) 

GOLD 29 มี.ค.37 

7.บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค จาํกดั(มหาชน) PF 1 มิ.ย.36 

8.บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท  จาํกดั(มหาชน) PS 6 ธ.ค.48 

9.บริษทั มัน่คงเคหะการ  จาํกดั(มหาชน) MK 26 มี.ค.33 

10.บริษทั  เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั

(มหาชน) 

METRO 26 ต.ค.48 

11.บริษทั  แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์   จาํกดั(มหาชน) LH 17 ก.พ.32 

12.บริษทั  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จาํกดั

(มหาชน) 

ROJNA 13 ธ.ค.38 

13.บริษทั  แสนสิริ  จาํกดั(มหาชน) SIRI 19 ก.ค.39 

14.บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั(มหาชน) MBK 24 เม.ย.39 

สถานทีอ่ยู่อาศัย

อ่ืนๆ 

(55109) 

ขนาดเลก็ 

 

1.บริษทั  เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) KPT 11 ม.ค.36 

2. บริษทั แนลเชอรัล พาร์ค จาํกดั(มหาชน) N-PARK 16 ก.พ.36 

สถานทีเ่กบ็

สินค้าและการ

เกบ็สินค้า  

(63020) 

ขนาดเลก็ 1. บริษทั  ไทยคอน  อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั  

จาํกดั (มหาชน) 

TICON 13 มิ.ย.45 
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การใหเ้ช่า การขาย 

การซ้ือ และ

ดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพย,์ 93%

สถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆ, 

5%

สถานท่ีเกบ็สินคา้และ

การเกบ็สินคา้, 2%

ภาพ 3.1   กราฟแสดงบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์  

จาํแนกตามประเภทธุรกิจ(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2555) 

 

ขนาดเลก็

31%

ขนาดกลาง

36%

ขนาดใหญ่

33%

ภาพ 3.2  กราฟแสดงบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์  

จาํแนกตามขนาดธุรกิจ(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2555) 
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ตาราง 3.2   รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  จาํแนกตามประเภทธุรกิจและ 

      ขนาดธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2555  

ประเภทธุรกจิ ขนาดธุรกจิ รายช่ือบริษัท  
ช่ือย่อ

หลกัทรัพย์ 

วนัที ่

จดทะเบียน 

กบัตลท. 

การก่อสร้าง 

(45000) 

ขนาดใหญ่ 1.บริษทั  คริสเตียน่ีและนิลเส็น (ไทย) จาํกดั

(มหาชน) 

CNT 26 พ.ย.34 

2.บริษทั  เนาวรัตน์พฒันาการ  จาํกดั(มหาชน) NWR 27 ก.ย.38 

3.บริษทั  ยนิูค เอน็จเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั 

จาํกดั(มหาชน) 

UNIQ 30 มี.ค.50 

ขนาดเลก็ 1.บริษทั  พรีบิลท ์จาํกดั(มหาชน) PREB 2 ธ.ค.48 

การก่อสร้าง

อาคารทัว่ไป 

(45201) 

ขนาดใหญ่ 1.บริษทั ชินเทค็ คอนสตรัคชนั จาํกดั(มหาชน) SYNTEC 8 ก.ค.36 

2.บริษทั  พีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) PAE 13 ก.พ.39 

ขนาดกลาง 1.บริษทั อีเอม็ซี จาํกดั(มหาชน) EMC 15 พ.ค.39 

งานวศิวกรรม

โยธาหรือการ

ก่อสร้างงาน

ขนาดใหญ่  

(45202) 

ขนาดใหญ่ 

 

1.บริษทั  ช.การช่าง จาํกดั(มหาชน) CK 3 ส.ค.38 

2.บริษทั  ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ 

คอนสตรัคชนั  จาํกดั(มหาชน) 

STEC 31 ส.ค.35 

3. บริษทั ซิฟโก ้จาํกดั(มหาชน) SEAFCO 3 ก.ย.47 

4. บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั

(มหาชน) 

PLE 13 ก.พ.39 

5. บริษทั อิตาเลียนไทย ดิเวลอ็ปเมน้ต ์จาํกดั

(มหาชน) 

ITD 9 ส.ค.37 

ทีม่า :  

1. ตลท. ยอ่มาจาก ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย.์ 2555 

3. บิสซิเนส ออนไลน,์ 2555 

4. กระทรวงพาณิชย.์ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ สาํนกัทะเบียนธุรกิจ . 2555 

5. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. SETSMART. 2555 
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หมายเหตุ  รายช่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีผูว้ิจยัไม่ได้

นาํขอ้มูลมาใชใ้นการทาํวิจยัเร่ืองน้ี  ไดแ้ก่ 

1. บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ปรับยา้ยหมวดธุรกิจจากธุรกิจส่ือเป็นธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตั้ งแต่วันท่ี  21  มกราคม  พ.ศ.2553 จึงมีข้อมูลไม่ครบ 6 ปี 

(คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2555ก)   

2. บริษัท โตโย-ไทย คอปอเรชั่น จาํกัด(มหาชน) รายงานงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วใน

ระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ.2554 จึงมีขอ้มูลไม่ครบ 6 ปี (คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย,์ 2555ข) 

3. บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จาํกดั(มหาชน) รายงานงบการเงินท่ีสอบทานในปี พ.ศ.2550-2552  

และรายงานงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วในปี พ.ศ.2553 และ 2554  จึงมีข้อมูลไม่ครบ  

6 ปี  (คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2555ค) 

4. บริษทั แอสคอน คอนสตรัคชั่น จาํกดั(มหาชน) รายงานงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ในปี 

พ.ศ.2550-2553 จึงมีข้อมูลไม่ครบ 6 ปี (คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย,์ 2555ง) 

5. บริษทั เสนาดิเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั(มหาชน) รายงานงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ในปี พ.ศ.

2552-2554  จึงมีขอ้มูลไม่ครบ 6 ปี (คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์  

2555จ) 

6. บริษทั เค-เทค คอนสตรัคชนั จาํกดั(มหาชน)  เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหว่างฟ้ืนฟูการ

ดําเนิ น งาน  และเป็น ห ลักทรัพ ย์ท่ี ติด เค ร่ืองห มาย NC (Non Compliance) ห มายถึง 

หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 

SETSMART, 29 ตุลาคม 2555) และรายงานงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้เฉพาะในปี พ.ศ.

2550-2552 จึงมีขอ้มูลไม่ครบ 6 ปี (คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 

2555ฉ) 

7. บริษัท วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) ซ่ึงมีช่ือเดิมว่า บริษัท เพาเวอร์-พี จ ํากัด

(มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหว่างฟ้ืนฟูการดาํเนินงาน และเป็นหลกัทรัพยท่ี์ติด

เคร่ืองหมาย NC (Non Compliance) หมายถึง หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูก

เพิกถอน(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. SETSMART, 29 ตุลาคม 2555)  รายงานงบ

การเงินท่ีตรวจสอบแลว้เฉพาะในปี 2550-2552 แ ละปี 2554  แต่รายงานงบการเงินท่ีสอบ

ทานในปี 2553 จึงมีข้อมูลไม่ครบ 6 ปี  (คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย,์ 2555ช) 
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8. บริษทั เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จาํกดั(มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนอยู่ใน MAI Industry (ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. SETSMART, 29 ตุลาคม 2555) และประกอบธุรกิจจดัหาถ่าน

หิน โดยการขุดจากเหมืองสัมปทานและนาํเขา้จากต่างประเทศ  เพื่อจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้

ภายในประเทศและต่างประเทศ(คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ,์  

2555ซ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อสร้าง, 50%

ก่อสร้างอาคาร

ทัว่ไป, 37%

งานวิศวกรรม

โยธาหรือการ

ก่อสร้างงานขนาด

ใหญ่, 13%

ภาพ 3.3   กราฟแสดงบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง   

 จาํแนกตามประเภทธุรกิจ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2555) 

 

ขนาดเลก็

9%
ขนาดกลาง

8%

ขนาดใหญ่

83%

ภาพ 3.4   กราฟแสดงบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง   

จาํแนกตามขนาดธุรกิจ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2555) 
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การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 

 

การวิจยัคร้ังน้ีรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) จากเว็บไซต์คณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์http://www.sec.or.th)  เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(http://www.set.or.th)  เว็บไซต์ SETSMART(http://10.21.7.8)  และเว็บไซต์บริษัท บิสซิเนส 

ออนไลน์ จาํกดั(มหาชน) (http://corpus.bol.or.th)   ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากงบการเงินรวมหรืองบการเงิน

เฉพาะของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ.

2550 ถึง ปี พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 6 ปี  ประกอบดว้ย  งบกาํไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  สรุป

ขอ้สนเทศของบริษทั   หมายเหตุประกอบงบการเงิน  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี(แบบ

รายงาน 56-1)   

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 

ผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน   กาํไรทางบญัชี  กระแสเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดาํเนินงานหรือกาํไรตามเกณฑเ์งินสด   และคุณภาพกาํไรซ่ึงวดัดว้ยดชันีกระแสเงินสด

จากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  หมวด

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ โดยใชก้ารวิจยัเชิงพรรณนา(Descriptive Research) ซ่ึงใชข้อ้มูลจากงบกาํไร

ขาดทุน  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

(แบบรายงาน 56-1)  เพื่อนาํมาวิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง ปี พ.ศ.2555  

รวมระยะเวลา  6  ปี    โดยกาํหนดให้ปีฐาน คือ ปี พ.ศ.2550  รวมทั้ งวิเคราะห์จาํแนกตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม   การวิเคราะห์ส่วนน้ีจะช่วยให้มองเห็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน   

รวมทั้งจะนาํเสนอขอ้มูลในรูปตาราง  ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต(์Percentage)  

 การวิเคราะห์แนวโนม้แบบปีฐาน  มีสูตรในการคาํนวณดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

มูลค่าของรายการปีปัจจุบนั -มูลค่าของรายการปีฐาน  x 100                (%) 

                มูลค่าของรายการปีฐาน 
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ส่วนที ่2  การทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยใชว้ิธีการทางสถิติ  ประกอบดว้ย 

2.1 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไรซ่ึงวดั

ดว้ยดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน   โดยวิเคราะห์จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  จากนั้ นจะวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

(Correlation Coefficient)(อา้งถึงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2547:226)  ซ่ึงเป็นการวดัความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปร  2  ตวั   ไดแ้ก่   รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไร  ในระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555  กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05(α) และกาํหนดขอบเขตการปฏิเสธHoเม่ือ p-value 

(Sig) นอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั(α)  

จากการศึกษาแนวคิดของ Stickney (1996 อา้งถึงในวรศกัด์ิ  ทุมมานนท.์ 2543.103) ไดต้ั้ง

ขอ้สังเกตว่า การรับรู้รายไดใ้นแต่ละงวดเวลามีความสําคญัในการกาํหนดคุณภาพกาํไร  รวมทั้ง 

Schroeder(1995)  ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการวดัคุณภาพกาํไร   โดยเปรียบเทียบระหว่างหลกัการบญัชีท่ี

กิจการใช้อยู่กบัหลกัการบญัชีท่ีธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู่และท่ีใช้อยู่ในกิจการคู่

แข่งขนัเพื่อพิจารณาว่าหลกัการบญัชีท่ีใชอ้ยู่ทาํให้กาํไรสูงเกินความเป็นจริงหรือไม่    นอกจากน้ี 

The Financial  Accounting  Standard Board (FASB) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับคุณภาพกาํไรไวใ้น 

FASB’s Discussion Memorandum on Materialityว่า  กาํไรท่ีแท้จริง(Real  earning) หรือกาํไรท่ีมี

คุณภาพควรเป็นกาํไรท่ีเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติและเป็นกาํไรท่ีไดม้าจากรายไดท่ี้เกิดข้ึนเป็น

ประจาํ  รวมทั้ง Periman (1978) ไดก้ล่าวว่า กาํไรท่ีมีคุณภาพเป็นกาํไรท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ

พื้นฐานของกิจการอยา่งต่อเน่ือง   และเป็นกาํไรท่ีเกิดจากการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ี 

White et al (1998) ไดก้ล่าวถึง  ส่ิงบ่งช้ีว่ากาํไรของบริษทัจะเป็นกาํไรท่ีมีคุณภาพเม่ือใชว้ิธีการรับรู้

รายไดท่ี้ยึดหลกัความระมดัระวงั  ไดแ้ก่  การรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างเม่ืองานเสร็จส้ิน  

ส่ิงบ่งช้ีน้ีมีผลทาํให้กาํไรของบริษทัแสดงจาํนวนท่ีตํ่ากว่าความเป็นจริง  ทั้งน้ีเป็นผลจากการชะลอ

การรับรู้รายไดแ้ต่ก็ช่วยให้กาํไรมีคุณภาพในสายตาของผูใ้ชง้บการเงิน  จากแนวคิดดงักล่าวจึงเป็น

ท่ีมาของการกาํหนดสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานที ่1  

H o :    รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไรไม่มีความสมัพนัธ์กนั (ρ = 0)  

H 1 :    รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไรมีความสมัพนัธ์กนั (ρ ≠ 0)  

กาํหนดให้ ρ(rho) คือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั คือ รายไดห้ลกัจากการ

ดาํเนินงานและคุณภาพกาํไรซ่ึงวดัดว้ยดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
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ค่าท่ีใช้วดัความสัมพนัธ์เรียกว่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่าย(Coefficient of simple 

correlation or Simple Correlation Coefficient : r) โดยมีหลกัในการวิเคราะห์ดงัน้ี  

ค่า  r  ท่ีคาํนวณไดมี้เคร่ืองหมายบวก  แสดงว่า ตวัแปรทั้ งสองมีความสัมพนัธ์ทางบวก 

(Positive correlated)หรือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  กล่าวคือ ถา้ตวัแปรตวัหน่ึง(X)มีค่าเพิ่ม  

ตวัแปรอีกตวัหน่ึง(Y)กจ็ะมีค่าเพิ่มดว้ย   แต่ถา้แปรตวัหน่ึง(X)มีค่าลดลง  ตวัแปรอีกตวัหน่ึง(Y) จะมี

ค่าลดลงดว้ย 

ค่า  r ท่ีคาํนวณได้มีเคร่ืองหมายลบ  แสดงว่า   ตัวแปรทั้ งสองมีความสัมพันธ์ทางลบ 

(Negative correlated) หรือมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม  กล่าวคือ ถา้ตวัแปรตวัหน่ึง(X)มีค่า

เพิ่มข้ึน  ตวัแปรอีกตวัหน่ึง(Y)กจ็ะมีค่าลดลง  แต่ถา้ตวัแปรตวัหน่ึง(X) มีค่าลดลง  ตวัแปรอีกตวัหน่ึง

(Y)กจ็ะมีค่าเพิ่มข้ึน 

 หลกัการวิเคราะห์เก่ียวกบัค่า  r เป็นดงัน้ี 

ค่า  r  ท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบัศูนย ์แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองไม่มีความสมัพนัธ์ต่อกนั 

ค่า  r ท่ีคาํนวณได้มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง ตัวแปรตวัหน่ึง(X) และตวัแปรอีกตวัหน่ึง(Y) 

สมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและมีความสมัพนัธ์กนัมาก 

ค่า  r ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง ตวัแปรตวัหน่ึง(X) และตวัแปรอีกตวัหน่ึง(Y) มี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มและมีความสมัพนัธ์กนัมาก 

ค่า  r ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเขา้ใกล ้0 แสดงว่า  ตวัแปรตวัหน่ึง(X) และตวัแปรอีกตวัหน่ึง(Y) มี

ความสมัพนัธ์กนันอ้ย 

 ในการตดัสินใจนั้นผูว้ิจยักาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  และใชค่้า r ในการทดสอบ

สมมติฐาน  ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไร

โดยตอ้งการทราบว่าตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่  และมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05(α)  โดยผูว้ิจยัจะปฏิเสธสมมติฐาน Ho เม่ือ 

ค่าความน่าจะเป็น(p-value)หรือ Sig(2-tailed) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคญั(Significance 

Level) ใช้สัญลักษณ์แทนค่าความน่าจะเป็นน้ีว่า α ซ่ึงมีค่าเท่ากับ .05 รวมทั้ งค่า r ≥ 0 และมี

เคร่ืองหมายบวก  แสดงวา่ รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไรมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกันหรือมีความสัมพนัธ์ทางบวก กล่าวคือ   ถา้รายได้หลกัจากการดาํเนินงานมีค่าเพิ่มข้ึน 

คุณภาพกาํไรก็จะมีค่าเพิ่มข้ึน  ถา้รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีค่าลดลง  คุณภาพกาํไรก็จะมีค่า

ลดลง 

 

 



39 

 

 

ค่าความน่าจะเป็น(p-value)หรือ Sig(2-tailed) มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั(α) รวมทั้ง ค่า r 

≤ 0 และมีเคร่ืองหมายลบ แสดงว่า รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไรมีความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงกนัขา้มหรือมีความสัมพนัธ์ทางลบ กล่าวคือ ถา้รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีค่า

เพิ่มข้ึนคุณภาพกาํไรจะมีค่าลดลง  ถา้รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีค่าลดลง  คุณภาพกาํไรจะมีค่า

เพิ่มข้ึน 

 ค่าความน่าจะเป็น(p-value)หรือ Sig(2-tailed)มีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญั(α) รวมทั้งค่า r 

เท่ากบัศูนย ์ แสดงวา่รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไรไม่มีความสมัพนัธ์ต่อกนั 

 2.2 การวิเคราะห์ t-test (Independent  t-test) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ

คุณภาพกาํไรบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง   

สาํหรับการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  โดยใช ้t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05(α) กาํหนดขอบเขต

การปฏิเสธ H o เม่ือ p-value(Sig) นอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั (α) ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดสมมติฐานและ

ตวัแปรท่ีใชท้ดสอบดงัน้ี 

สมมติฐานที ่2  

  บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างมี

คุณภาพกาํไรแตกต่างกนั  โดยกาํหนดเป็นสมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 

Ho :   บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างมีคุณภาพกาํไรไม่แตกต่างกนั (μ1 = μ2) 

H1 :    บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างมีคุณภาพกาํไรแตกต่างกนั (μ1 � μ2) 

กาํหนดให ้  

μ1 คือ  ค่าเฉล่ียของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์  

μ2 คือ  ค่าเฉล่ียของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

μ   คือ  ค่าเฉล่ียของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

 การทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณา t-test ท่ีระดบันัยสําคญั .05 ถา้ p-value(Sig) น้อยกว่า

ระดบันยัสาํคญั(α) จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho    
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2.3  การวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis  of  Variance : ANOVA) เพื่อวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณ ภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีมีขนาดธุรกิจแตกต่างกนั   สาํหรับการทดสอบสมติฐานท่ี 3  และใช ้

F-test ท่ีระดบันัยสําคญั .05(α)  รวมทั้งทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดชันีกระแสเงินสดจาก

การดาํเนินงานจาํแนกตามขนาดธุรกิจท่ีต่างกนัท่ีละคู่โดยใชว้ิธีของ Scheffe  กาํหนดขอบเขตการ

ปฏิเสธ Ho เม่ือ p-value(Sig) น้อยกว่าระดบันัยสําคญั(α)  ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดสมมติฐานและตวั

แปรท่ีใชท้ดสอบ ดงัน้ี 

 สมมติฐานที ่3 

  บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีมีขนาดธุรกิจแตกต่าง

กนัมีคุณภาพกาํไรแตกต่างกนั   

Ho :   บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีมีขนาดธุรกิจ

แตกต่างกนัมีคุณภาพกาํไรไม่แตกต่างกนั (μ1 = μ2= μ3) 

H1 :   บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีมีขนาดธุรกิจ

แตกต่างกันมีคุณภาพกาํไรแตกต่างกัน (μ1 �  μ2�  μ3 ค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่

แตกต่างกนั) 

กาํหนดให ้  

μ1 คือ  ค่าเฉล่ียของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัขนาดเลก็ 

μ2 คือ  ค่าเฉล่ียของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัขนาดกลาง 

μ3 คือ  ค่าเฉล่ียของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่  

μ   คือ  ค่าเฉล่ียของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

 การทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(ANOVA) และพิจารณา

จาก F-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ.05(α)  ถา้ p-value(Sig) นอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั(α) จะปฏิเสธ

สมมติฐาน Ho   และวิเคราะห์ความแปรปรวน(One-Way Analysis of variance : ANOVA) โดย

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานระหว่างกลุ่มบริษทัขนาดเลก็  ขนาด

กลาง  และขนาดใหญ่   โดยใชว้ิธี Scheffe เพื่อศึกษาวา่บริษทัในกลุ่มใดท่ีมีคุณภาพกาํไรดีท่ีสุด   



 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

การวิเคราะห์และนาํเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “รายไดแ้ละคุณภาพกาํไรของบริษทัจดทะเบียน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”   ผูว้ิจยัจะ

นาํเสนอโดยแบ่งเป็น  2  ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ส่วนที ่1  การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อศึกษารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน  กาํไรทางบญัชี  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน   และคุณภาพกาํไรซ่ึงวดัดว้ยดชันีกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจาํนวนทั้งส้ิน  

53 แห่ง  แบ่งเป็นบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 41  แห่ง  และ

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างจาํนวน  12  แห่ง ใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง ปี 

พ.ศ.2555  เป็นระยะเวลา  6  ปี    รวมทั้งวิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงโดยกาํหนดใหปี้ฐานคือ 

ปี พ.ศ.2550  ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 100   ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะคาํนวณร้อยละการเปล่ียนแปลงโดยวดัจาก 

 

 

 

และผูว้ิจยัจะคาํนวณหาดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานโดยวดัจาก 

 

 

 

ส่วนที ่2  การทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยใชว้ิธีทางสถิติ  ประกอบดว้ย 

2.1  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไรของ

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  โดยวิเคราะห์จาํแนกเป็น 2 

กลุ่ม คือ  กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ และกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง   จากนั้นจะวิเคราะห์

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(Correlation Coefficient) เพื่อวดัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  2  ตวั ไดแ้ก่  

รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไร  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05(α) กาํหนดขอบเขต

การปฏิเสธ Ho เม่ือp-value หรือ Sig นอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั(α) 

 

มูลค่าของรายการปีปัจจุบนั - มูลค่าของรายการปีฐาน  x 100          (%) 

                  มูลค่าของรายการปีฐาน 

       กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน                            (เท่า) 

                 กาํไรทางบญัชีหรือกาํไรสุทธิ 
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2.2 การวิเคราะห์ t-test (Independent  t-test) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ

คุณภาพกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง   โดยใชก้ารวิเคราะห์ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05(α) กาํหนดขอบเขตการปฏิเสธ 

H o เม่ือ p-value หรือ Sig นอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั (α) 

2.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis  of  Variance : ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างของคุณภาพกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ี

มีขนาดธุรกิจแตกต่างกนั  โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-Way ANOVA)  

และใช ้F-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05(α)  รวมทั้งทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของดชันี

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํแนกตามขนาดธุรกิจท่ีต่างกนัเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ Scheffe  

กาํหนดขอบเขตการปฏิเสธ Ho เม่ือp-value หรือ Sig นอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั(α) 
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ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน   กาํไรทางบญัชี  และกาํไรท่ีเป็นเงินสดหรือ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

1.การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  โดยวิเคราะห์จาํแนกตามประเภทธุรกิจและขนาดธุรกิจ  เป็นดงัน้ี 

1.1  การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพ ย์ท่ีประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนิน งาน ด้าน

อสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็  โดยวิเคราะห์จาํแนกแต่ละบริษทั  เป็นดงัน้ี 

        1) บริษทั กฤษดามหานคร  จาํกดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั กฤษดามหานคร  จาํกัด 

(มหาชน) ในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  ปรากฏผลดงัตาราง 4.1 -4.2 และภาพ 4.1 

จากตาราง 4.1 เม่ือวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานจาํแนกแต่ละปี  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยมี์สดัส่วนสูงสุดคือ 93.50%  รองลงมาคือ 

รายไดค่้าบริการก่อสร้าง ( 6.50%)  

ปี พ.ศ.2551 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยมี์สดัส่วนสูงสุดคือ 94.84 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากกิจการสนามกอลฟ์( 4.06%)  รายไดจ้ากกิจการโรงแรม( 1 %)   และรายไดค่้าบริการ

ก่อสร้าง (  0.1%)ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2552 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยมี์สดัส่วนสูงสุดคือ 89.93 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากกิจการสนามกอลฟ์( 8.24%)  และรายไดจ้ากกิจการโรงแรม( 1.84%)  ตามลาํดบั  

ปี พ.ศ.2553 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยมี์สดัส่วนสูงสุดคือ 90.29 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากกิจการสนามกอลฟ์(7.60%)   และรายไดจ้ากกิจการโรงแรม( 2.12%)   ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2554 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยมี์สดัส่วนสูงสุดคือ 92.43 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม( 7.57%)   

ปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยมี์สดัส่วนสูงสุดคือ 95.52 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม( 3% )   และรายไดค่้าเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้ง(1.49%) 

ตามลาํดบั   

ซ่ึงหากพิจารณาจากสดัส่วนของรายไดด้งักล่าวในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  จะเห็นวา่

บริษทัน้ีมุ่งเนน้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก  
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ตาราง 4.1 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั(มหาชน)  จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เขา้ถึงไดจ้าก:  

http://www.sec.go.th 
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ตาราง 4.2  เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั(มหาชน)     

                  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ปีท่ี ปีพ.ศ. 

รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน 

(บาท) 

การเปล่ียนแปลง 

จาํนวน(บาท) ร้อยละ 

1 2550    

2 2551    

3 2552    

4 2553    

5 2554    

6 2555    

หมายเหตุ     1. เคร่ืองหมาย +  หมายถึง เพิ่มข้ึน   

3. เคร่ืองหมาย – หมายถึง ลดลง 

  3. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100  

ภาพ 4.1   เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

ระหวา่งปีพ.ศ.2550-2555 
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รายได้หลักจากการดาํเนินงาน

รายไดห้ลกัจากการ

ดาํเนินงาน

(หน่วย : บาท) 

ปี พ.ศ. 
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จากตาราง 4.2 และภาพ  4.1 พบว่า รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้ลดลงตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ.2555 โดยในปี พ.ศ.2555 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี 

พ.ศ.2550 จาํนวน.....บาท  คิดเป็น  %  และในปี พ.ศ.2554 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน

ตํ่าสุด  แต่ในปี พ.ศ.2551 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมากท่ีสุด  

 

2) บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์รายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกัด 

(มหาชน) ในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  ปรากฏผลดงัตาราง 4.3 -4.4 และภาพ 4.2 

จากตาราง 4.3 เม่ือวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานจาํแนกแต่ละปี  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 80.03%  รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ( 13.13%)   และรายไดจ้ากการขายท่ีดิน( 6.84%)ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2551 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 75.23 % รองลงมาคือ 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง (15.71%)   และรายได้จากการขายท่ีดินรอการพฒันา( 9.06%)

ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2552 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 82.83 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ( 17.17%)    

ปี พ.ศ.2553 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 82.36 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ( 17.64%)    

ปี พ.ศ.2554  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พียงชนิดเดียวคิดเป็นสัดส่วน

100%  

ปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 73.06 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากการขายท่ีดิน (26.94%)  

ซ่ึงหากพิจารณาจากสดัส่วนของรายไดด้งักล่าวในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  จะเห็นวา่

บริษทัน้ีมุ่งเนน้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก  
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ตาราง 4.3 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เขา้ถึงไดจ้าก:  

http://www.sec.go.th 
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ตาราง 4.4  เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน)     

                  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ปีท่ี ปีพ.ศ. 

รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน 

(บาท) 

การเปล่ียนแปลง 

จาํนวน(บาท) ร้อยละ 

1 2550    

2 2551    

3 2552    

4 2553    

5 2554    

6 2555    

หมายเหตุ     1. เคร่ืองหมาย +  หมายถึง เพิ่มข้ึน   

3. เคร่ืองหมาย – หมายถึง ลดลง 

  3. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100  

ภาพ 4.2    เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั (มหาชน) 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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รายไดห้ลกัจาก

การดาํเนินงาน

(หน่วย : บาท) 

ปี พ.ศ. 
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จากตาราง 4.4 และภาพ  4.2 พบว่า รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้ลดลงตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2555 โดยในปี พ.ศ.2554 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี 

พ.ศ.2550 จาํนวน.....บาท  คิดเป็น  %  และในปี พ.ศ.2554 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน

ตํ่าสุด  แต่ในปี พ.ศ.2551 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมากท่ีสุด  

 

3) บริษทั ชาญอิสระ  ดีเวลอ็ปเมนท ์ จาํกดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชาญอิสระ  ดีเวลอ็ปเมนท ์ จาํกดั 

(มหาชน) ในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  ปรากฏผลดงัตาราง 4.5 -4.6 และภาพ 4.3 

จากตาราง 4.5  เม่ือวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานจาํแนกแต่ละปี  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 80.03%  รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ( 13.13%)   และรายไดจ้ากการขายท่ีดิน( 6.84%)ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2551 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 75.23 % รองลงมาคือ 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง (15.71%)   และรายได้จากการขายท่ีดินรอการพฒันา( 9.06%)

ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2552 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 82.83 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ( 17.17%)    

ปี พ.ศ.2553 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 82.36 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ( 17.64%)    

ปี พ.ศ.2554  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พียงชนิดเดียวคิดเป็นสัดส่วน

100%  

ปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 73.06 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากการขายท่ีดิน (26.94%)  

ซ่ึงหากพิจารณาจากสดัส่วนของรายไดด้งักล่าวในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  จะเห็นวา่

บริษทัน้ีมุ่งเนน้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก  
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ตาราง 4.5 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตาม

ชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เขา้ถึงไดจ้าก:  

http://www.sec.go.th 
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ตาราง 4.6  เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชาญอิสระ  ดีเวลอ็ปเมนท ์ จาํกดั

(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ปีท่ี ปีพ.ศ. 

รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน 

(บาท) 

การเปล่ียนแปลง 

จาํนวน(บาท) ร้อยละ 

1 2550    

2 2551    

3 2552    

4 2553    

5 2554    

6 2555    

หมายเหตุ     1. เคร่ืองหมาย +  หมายถึง เพิ่มข้ึน   

3. เคร่ืองหมาย – หมายถึง ลดลง 

  3. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100  

 

ภาพ 4.3    เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชาญอิสระ  ดีเวล็อปเมนท ์ จาํกดั 

(มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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(หน่วย : บาท) 

ปี พ.ศ. 
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จากตาราง 4.6 และภาพ  4.3 พบว่า รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้ลดลงตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2555 โดยในปี พ.ศ.2554 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี 

พ.ศ.2550 จาํนวน.....บาท  คิดเป็น  %  และในปี พ.ศ.2554 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน

ตํ่าสุด  แต่ในปี พ.ศ.2551 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมากท่ีสุด  

 

4) บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  จาํกดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม    

จาํกดั (มหาชน) ในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  ปรากฏผลดงัตาราง 4.7 -4.8 และภาพ 4.4 

จากตาราง 4.7  เม่ือวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานจาํแนกแต่ละปี  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 80.03%  รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ( 13.13%)   และรายไดจ้ากการขายท่ีดิน( 6.84%)ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2551 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 75.23 % รองลงมาคือ 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง (15.71%)   และรายได้จากการขายท่ีดินรอการพฒันา( 9.06%)

ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2552 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 82.83 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ( 17.17%)    

ปี พ.ศ.2553 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 82.36 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ( 17.64%)    

ปี พ.ศ.2554  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พียงชนิดเดียวคิดเป็นสัดส่วน

100%  

ปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคือ 73.06 % รองลงมาคือ 

รายไดจ้ากการขายท่ีดิน (26.94%)  

ซ่ึงหากพิจารณาจากสดัส่วนของรายไดด้งักล่าวในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  จะเห็นวา่

บริษทัน้ีมุ่งเนน้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก  
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ตาราง 4.8 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  จาํกดั

(มหาชน) จาํแนกตามชนิดรายได ้ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เขา้ถึงไดจ้าก:  

http://www.sec.go.th 
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ตาราง 4.8  เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  

จาํกดั(มหาชน)  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ปีท่ี ปีพ.ศ. 

รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน 

(บาท) 

การเปล่ียนแปลง 

จาํนวน(บาท) ร้อยละ 

1 2550    

2 2551    

3 2552    

4 2553    

5 2554    

6 2555    

หมายเหตุ     1. เคร่ืองหมาย +  หมายถึง เพิ่มข้ึน   

3. เคร่ืองหมาย – หมายถึง ลดลง 

  3. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100  

 

ภาพ 4.4    เปรียบเทียบรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  

จาํกดั (มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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รายได้หลักจากการดาํเนินงาน

รายไดห้ลกัจาก

การดาํเนินงาน

(หน่วย : บาท) 

ปี พ.ศ. 
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จากตาราง 4.8 และภาพ  4.4 พบว่า รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้ลดลงตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2555 โดยในปี พ.ศ.2554 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี 

พ.ศ.2550 จาํนวน.....บาท  คิดเป็น  %  และในปี พ.ศ.2554 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน

ตํ่าสุด  แต่ในปี พ.ศ.2551 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมากท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

การวิเคราะห์และนาํเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “รายไดแ้ละคุณภาพกาํไรของบริษทัจดทะเบียน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”   ผูว้ิจยัจะ

นําเสนอในรูปตารางและภาพประกอบคาํบรรยาย  โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น  3  ส่วน มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อศึกษารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน   กาํไรทาง

บญัชี  และกาํไรท่ีเป็นเงินสดหรือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจาํนวนทั้งส้ิน  53 แห่ง  แบ่งเป็น บริษทัจดทะเบียน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 41  แห่ง  และบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างจาํนวน  12  แห่ง โดยใช้ขอ้มูลตั้ งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง ปี พ.ศ.2555  เป็นระยะเวลา  6  ปี    

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน   กาํไรทางบญัชี  และ

กาํไรท่ีเป็นเงินสด  เพื่อศึกษาวา่เปล่ียนแปลงเป็นร้อยละเท่าไรของปีฐาน  โดยกาํหนดใหปี้ฐานคือ ปี 

พ.ศ.2550 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 100   ผูว้ิจยัใชปี้ฐานเปรียบเทียบกบัปีอ่ืนในช่วงการดาํเนินงานยอ้นหลงั  6  

ปี   ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะคาํนวณร้อยละการเปล่ียนแปลงโดยวดัจาก 

 

 

 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อศึกษาดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของ

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจาํนวนทั้ งส้ิน  53  แห่ง 

แบ่งเป็น บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 41  แห่ง  และบริษทัจด

ทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างจาํนวน  12  แห่ง โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2550  ถึงปี พ.ศ.

2555 เป็นระยะเวลา  6  ปี  ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะนาํดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีคาํนวณไดข้อง

บริษทัหน่ึงไปเปรียบเทียบกบัดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทันั้นๆ ยอ้นหลงั 6 ปี 

โดยกําหนดให้ปี พ.ศ.2550 เป็นปีฐาน   ทั้ งน้ีผู ้วิจัยจะคํานวณหาดัชนีกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานโดยวดัจาก 

 

 

 

มูลค่าของรายการปีปัจจุบนั - มูลค่าของรายการปีฐาน  x 100          (%) 

                มูลค่าของรายการปีฐาน 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน                 (เท่า) 

               กาํไรสุทธิ 



42 

 

 

 

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis  of  Variance : ANOVA)  เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของคุณภาพกาํไรของบริษทัท่ีมีประเภทธุรกิจและขนาดธุรกิจแตกต่างกนั  โดยใชก้าร

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-Way ANOVA)  และใช ้F-test ท่ีระดบันัยสําคญัทาง

สถิติ .05(α)  รวมทั้ งทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดัชนีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน

จาํแนกตามประเภทธุรกิจและขนาดธุรกิจท่ีต่างกนัเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Scheffe  กาํหนดขอบเขตการ

ปฏิเสธ Ho เม่ือp value หรือ Sig นอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั(α) 
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ส่วนที่ 1   การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน   กาํไรทางบญัชี  กระแสเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมดาํเนินงาน  และคุณภาพกาํไร 

1. การวิ เคราะห์ รายได้ห ลักจากการดําเนิ น งาน ของบริษัทใน กลุ่มอุตสาห กรรม

อสงัหาริมทรัพย ์ โดยวิเคราะห์จาํแนกตามประเภทธุรกิจและขนาดธุรกิจ   

1.1  การวิ เคราะห์รายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังห าริมทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็  โดยวิเคราะห์จาํแนกแต่ละบริษทั  ปรากฏผลดงัตารางท่ี  4.1 และ 

4.2   ดงัน้ี 

 1.1.1  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั กฤษดามหานคร  จาํกดั

(มหาชน) พบว่า  ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุด  

สาํหรับปี พ.ศ.2555 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 95.5% รองลงมา คือ 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม  และรายไดค่้าเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งตามลาํดบั 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน 327,776,000 บาท

หรือลดลง 47.5%  

1.1.2 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

(มหาชน) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุด  

สาํหรับปี พ.ศ.2555 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สดัส่วนสูงสุดคิดเป็น 73.1%  รองลงมา คือ 

รายไดจ้ากการขายท่ีดิน  

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน   หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน 53,809,231 บาทหรือ

ลดลง 8.4%  

1.1.3  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชาญอิสระ  ดีเวลอ็ปเมนท ์ 

จาํกดั(มหาชน) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554  รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วน

สูงสุด  สําหรับปี พ.ศ.2555  รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 80.8% 

รองลงมา คือ รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม  และรายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีพบว่า รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 จะพบวา่ บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน 1,195,084,228  

บาทหรือเพิ่มข้ึน 138 %  รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด 
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1.1.4  ผลการวิเคราะห์รายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงาน

อุตสาหกรรม  จาํกดั (มหาชน) พบวา่  ปี พ.ศ.2550, 2554 รายไดจ้ากการขายท่ีดินและอาคารโรงงาน

มีสัดส่วนสูงสุด  ปี พ.ศ.2551- 2552 รายไดจ้ากการขายอาคารชุดมีสัดส่วนสูงสุด  แต่ปี พ.ศ.2553 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งมีสัดส่วนสูงสุด  สาํหรับปี พ.ศ.2555 รายไดจ้ากการขายท่ีดิน

และอาคารโรงงานมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 42.6% รองลงมา คือ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการท่ี

เก่ียวขอ้ง  และรายไดจ้ากการขายอาคารชุด  ตามลาํดบั  

นอกจากน้ี พบว่า รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน 128,264,001 บาท

หรือเพิ่มข้ึน 20%  

1.1.5 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ปริญสิริ  จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า  ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554   รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุด  สําหรับปี 

พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 98.9%  รองลงมา คือ รายได้

จากการขายสินคา้  และรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง  ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 217,333,068 บาท

หรือเพิ่มข้ึน 8.4%  

1.1.6 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554  รายได้จากการขายมีสัดส่วนสูงสุด  สําหรับปี 2555  บริษทัมี

รายไดจ้ากการขายเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100% 

นอกจากน้ีพบวา่รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 78,281,505  บาท

หรือเพิ่มข้ึน 31.3%   

1.1.7 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการมีสัดส่วนสูงสุด แต่ระหวา่งปี 

พ.ศ.2553 -2554 รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดมีสดัส่วนสูงสุด   สาํหรับปี พ.ศ.2555  รายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 58.2%  รองลงมา  คือ รายไดจ้ากการขายและ

การใหบ้ริการ  รายไดจ้ากการใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงิน  และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ  

ตามลาํดบั 
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นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน   หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 3,940,466,734  

บาทหรือเพิ่มข้ึน 270.2%  รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด 

1.1.8  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั รสา  พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลล

อปเมน้ท ์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2550-2552  รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินมี

สัดส่วนสูงสุด  แต่ปี พ.ศ.2553-2554  รายไดจ้ากการหน่วยในอาคารชุดมีสัดส่วนสูงสุด สําหรับปี 

พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดมีสดัส่วนสูงสุดคิดเป็น 91.0%  รองลงมา คือ รายได้

จากการขายบา้นพร้อมท่ีดิน 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน   หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบวา่  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 160,104,989  บาท

หรือเพิ่มข้ึน 31.3%   

 1.1.9 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สยามฟิวเจอร์  ดีเวลอป

เมนท ์จาํกดั (มหาชน)  พบวา่ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2554  รายไดค่้าเช่าและค่าบริการมีสัดส่วนสูงสุด 

สาํหรับปี พ.ศ.2555  บริษทัมีรายไดค่้าเช่าและค่าบริการเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100% 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน   หากพิจารณาปี พ.ศ.2555   

จะพบว่า   บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 205,981,299  บาท

หรือลดลง  13.8%  รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานตํ่าสุด   

 1.1.10  ผลการวิเคราะห์รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จาํกัด 

(มหาชน) พบว่า  ระหว่างปี พ.ศ.2550-2551  รายไดจ้ากการขายมีสัดส่วนสูงสุด   แต่ปี พ.ศ.2552 มี

รายไดจ้ากการขายและให้บริการเพียงชนิดเดียว   สําหรับปี พ.ศ.2553-2555  มีรายไดจ้ากการขาย

เพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100% 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555   

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 256,212,833  บาท

หรือลดลง  93.3%  รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานตํ่าสุด  
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ตารางที่ 4.4   การเปล่ียนแปลงของรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ท่ีประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมี 

ขนาดกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

รายไดห้ลกั 

จากการดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป  

โฮลด้ิงส์ 

 

1 2550 641,695,937       

2 2551 1,093,842,499        452,146,562  70.5 เพิ่มข้ึน 

3 2552 800,812,405 159,116,468 24.8 เพิ่มข้ึน 

4 2553 3,679,619,858 3,037,923,921 473.4 เพิ่มข้ึน 

5 2554 5,894,399,312 5,252,703,375 818.6 เพิ่มข้ึน 

6 2555 7,976,313,985 7,334,618,048 1143.0 เพิ่มข้ึน 

บมจ. เมเจอร์  

ดิเวลลอปเมน้ท ์

1 2550 2,198,647,702       

2 2551 2,636,071,498    437,423,796  19.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 2,976,532,537 777,884,835 35.4 เพิ่มข้ึน 

4 2553 2,909,552,117 710,904,415 32.3 เพิ่มข้ึน 

5 2554 2,708,157,936 509,510,234 23.2 เพิ่มข้ึน 

6 2555 2,532,158,622 333,510,920 15.2 เพิ่มข้ึน 

บมจ.ไรมอน แลนด ์  1 2550 1,707,613,857       

2 2551 2,711,722,916  1,004,109,059  58.8 เพิ่มข้ึน 

3 2552 3,105,482,101 1,397,868,244 81.9 เพิ่มข้ึน 

4 2553 3,474,946,222 1,767,332,365 103.5 เพิ่มข้ึน 

5 2554 1,163,408,463 -544,205,394 -31.9 ลดลง 

6 2555 5,448,560,941 3,740,947,084 219.1 เพิ่มข้ึน 

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 
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ตารางที่ 4.4   การเปล่ียนแปลงของรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ท่ีประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมี 

ขนาดกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555(ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

รายไดห้ลกั 

จากการดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี 1 2550 955,172,836       

2 2551 1,094,768,152         139,595,316  14.6 เพิ่มข้ึน 

3 2552 1,228,834,036 273,661,200 28.7 เพิ่มข้ึน 

4 2553 1,692,624,965 737,452,129 77.2 เพิ่มข้ึน 

5 2554 1,860,706,657 905,533,821 94.8 เพิ่มข้ึน 

6 2555 1,720,394,812 765,221,976 80.1 เพิ่มข้ึน 

บมจ.ศุภาลยั 1 2550 5,016,855,119       

2 2551 6,169,912,065      1,153,056,946  23.0 เพิ่มข้ึน 

3 2552 9,617,658,606 4,600,803,487 91.7 เพิ่มข้ึน 

4 2553 11,082,756,617 6,065,901,498 120.9 เพิ่มข้ึน 

5 2554 12,686,125,360 7,669,270,241 152.9 เพิ่มข้ึน 

6 2555 11,513,179,627 6,496,324,508 129.5 เพิ่มข้ึน 

บมจ.สัมมากร 1 2550 614,654,816       

2 2551 632,276,674           17,621,858  2.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 846,183,021 231,528,205 37.7 เพิ่มข้ึน 

4 2553 757,607,206 142,952,390 23.3 เพิ่มข้ึน 

5 2554 655,746,656 41,091,840 6.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 924,610,879 309,956,063 50.4 เพิ่มข้ึน 
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ตารางที่ 4.4   การเปล่ียนแปลงของรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ท่ีประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมี 

ขนาดกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555(ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

รายไดห้ลกั 

จากการดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.เหมราชพฒันา

ท่ีดิน 

1 2550 5,152,302,192       

2 2551 4,491,958,351 - 660,343,841  -12.8 ลดลง 

3 2552 2,049,753,490 -3,102,548,702 -60.2 ลดลง 

4 2553 3,685,256,772 -1,467,045,420 -28.5 ลดลง 

5 2554 4,150,461,396 -1,001,840,796 -19.4 ลดลง 

6 2555 6,399,351,677 1,247,049,485 24.2 เพิ่มข้ึน 

บมจ.อมตะ   

คอร์ปอเรชนั 

1 2550 4,310,938,511       

2 2551 3,858,782,992 -452,155,519 -10.5 ลดลง 

3 2552 2,094,654,355 -2,216,284,156 -51.4 ลดลง 

4 2553 3,602,515,076 -708,423,435 -16.4 ลดลง 

5 2554 3,747,938,022 -563,000,489 -13.1 ลดลง 

6 2555 5,555,891,167 1,244,952,656 28.9 เพิ่มข้ึน 

บมจ.อารียา   

พร็อพเพอร์ต้ี 

 

1 2550 799,591,995       

2 2551 803,530,900 3,938,905 0.5 เพิ่มข้ึน 

3 2552 3,435,956,352 2,636,364,357 329.7 เพิ่มข้ึน 

4 2553 3,334,096,263 2,534,504,268 317.0 เพิ่มข้ึน 

5 2554 1,546,887,845 747,295,850 93.5 เพิ่มข้ึน 

6 2555 1,778,338,547 978,746,552 122.4 เพิ่มข้ึน 
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ตารางที่ 4.4   การเปล่ียนแปลงของรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ท่ีประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมี 

ขนาดกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

รายไดห้ลกั 

จากการดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.อิสเทอร์น  สตาร์ 

เรียลเอสเตท 

1 2550 1,277,387,835       

2 2551 1,096,022,540 -181,365,295 -14.2 ลดลง 

3 2552 665,005,337 -612,382,498 -47.9 ลดลง 

4 2553 643,557,963 -633,829,872 -49.6 ลดลง 

5 2554 430,953,423 -846,434,412 -66.3 ลดลง 

6 2555 403,706,956 -873,680,879 -68.4 ลดลง 

บมจ.เอเชียน   

พร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลลอปเมน็ท ์

1 2550 7,825,189,004       

2 2551 9,832,249,863 2,007,060,859 25.6 เพิ่มข้ึน 

3 2552 12,424,334,037 4,599,145,033 58.8 เพิ่มข้ึน 

4 2553 13,840,263,195 6,015,074,191 76.9 เพิ่มข้ึน 

5 2554 13,638,540,157 5,813,351,153 74.3 เพิ่มข้ึน 

6 2555 17,309,630,300 9,484,441,296 121.2 เพิ่มข้ึน 

บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง 1 2550 832,137,459       

2 2551 771,119,001 -61,018,458 -7.3 ลดลง 

3 2552 825,431,931 -6,705,528 -0.8 ลดลง 

4 2553 1,256,944,377 424,806,918 51.1 เพิ่มข้ึน 

5 2554 2,039,498,113 1,207,360,654 145.1 เพิ่มข้ึน 

6 2555 1,557,285,345 725,147,886 87.1 เพิ่มข้ึน 
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ตารางที่ 4.4   การเปล่ียนแปลงของรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ท่ีประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมี 

ขนาดกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

รายไดห้ลกั 

จากการดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.เอสซี  แอสเสท  

คอปอเรชัน่ 

1 2550 3,357,686,544       

2 2551 4,020,944,481 663,257,937 19.8 เพิ่มข้ึน 

3 2552 4,732,169,780 1,374,483,236 40.9 เพิ่มข้ึน 

4 2553 6,616,036,883 3,258,350,339 97.0 เพิ่มข้ึน 

5 2554 7,353,773,886 3,996,087,342 119.0 เพิ่มข้ึน 

6 2555 8,358,434,158 5,000,747,614 148.9 เพิ่มข้ึน 

บมจ.แอล.พี.เอน็  

 ดีเวลลอปเมน้ท ์

1 2550 6,754,001,438       

2 2551 7,232,355,656 478,354,218 7.1 เพิ่มข้ึน 

3 2552 8,513,271,615 1,759,270,177 26.0 เพิ่มข้ึน 

4 2553 9,940,665,957 3,186,664,519 47.2 เพิ่มข้ึน 

5 2554 12,335,274,000 5,581,272,562 82.6 เพิ่มข้ึน 

6 2555 13,325,375,392 6,571,373,954 97.3 เพิ่มข้ึน 
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1.2  การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังห าริมทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  โดยวิเคราะห์จาํแนกแต่ละบริษทั    ปรากฏผลดงัตารางท่ี  4.3 

และ 4.4  ดงัน้ี 

1.2.1  ผลการวิเคราะห์รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  

จาํกดั (มหาชน) พบว่า ในปี พ.ศ.2550  รายไดจ้ากการจดัหาท่ีดิน-โครงการบา้นเอ้ืออาทรมีสัดส่วน

สูงสุด   ปี พ.ศ.2551 รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง-โครงการบา้นเอ้ืออาทรมีสัดส่วนสูงสุด   ปี 

พ.ศ.2552  รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างมีสัดส่วนสูงสุด    ปี พ.ศ.2553-2554 รายไดค่้าโดยสารมี

สัดส่วนสูงสุด สาํหรับปี พ.ศ.2555  รายไดค่้าโดยสารมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 53.9 %  รองลงมา คือ 

รายได้จากการบริการ   รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์  และรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง  

ตามลาํดบั   

นอกจากน้ีพบวา่รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 7,334,618,048  

บาทหรือเพิ่มข้ึน 1143 %  รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด 

 1.2.2  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เมเจอร์  ดิเวลลอปเมน้ท ์ 

จาํกดั (มหาชน) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายหน่วยในโครงการ

อาคารชุดเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100% สําหรับปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายหน่วยในโครงการ

อาคารชุดมีสดัส่วนสูงสุดคิดเป็น 97.6 % รองลงมา คือ รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม  

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน   หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 จะพบวา่ บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน  333,510,920  

บาทหรือเพิ่มข้ึน 15.2 %   

1.2.3 ผลการวิเคราะห์รายได้หลักจากการดาํเนินงานของบริษัท ไรมอน แลนด์  จาํกัด 

(มหาชน) พบว่า  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2554 รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัมีสดัส่วน

สูงสุด สําหรับปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 

99.7%  รองลงมา คือ รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ  

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน    หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 3,740,947,084  

บาทหรือเพิ่มข้ึน 219.1%  รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด    
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1.2.4 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั

(มหาชน) พบว่า  ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555  บริษทัมีรายได้จากการขายเพียงชนิดเดียวคิดเป็น

สดัส่วน 100%  

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน    หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 จะพบว่า บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 765,221,976  

บาทหรือเพิ่มข้ึน 80.1%   

1.2.5  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ศุภาลยั  จาํกดั (มหาชน) 

พบวา่ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยส์ดัส่วนสูงสุด    สาํหรับปี พ.ศ.

2555  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยส์ัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 97.8 % รองลงมา คือ รายไดจ้ากการ

ใหเ้ช่าและบริการ 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน   หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 จะพบว่า บ ริษัทมีรายได้ห ลักจากการดําเนิน งาน เพิ่ ม ข้ึน จากปี  พ .ศ.2550  จําน วน  

6,496,324,508  บาท  หรือเพิ่มข้ึน 129.5%   

1.2.6   ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า  ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้นมีสัดส่วนสูงสุด  สาํหรับปี พ.ศ.

2555  รายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้นมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 80.5%  รองลงมา คือ รายไดจ้ากการ

ใหเ้ช่าและบริการ 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน   หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน 309,956,063  

บาท  หรือเพิ่มข้ึน 50.4%  รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด    

1.2.7    ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน) พบว่า  ระหว่างปี พ.ศ.2550-2551 และ 2553  รายไดจ้ากการขายท่ีดินมีสัดส่วนสูงสุด  ปี 

พ.ศ.2552  รายไดค่้าบริการมีสัดส่วนสูงสุด  แต่ปี พ.ศ.2554  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์

สัดส่วนสูงสุด  สําหรับปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 

66.1%  รองลงมา คือ รายไดค่้าบริการ 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวนหากพิจารณาปี พ.ศ.2555 จะ

พบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน 1247,049,485  บาท  

หรือเพิ่มข้ึน 24.2%  รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด     
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1.2.8  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อมตะ  คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

(มหาชน) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุด 

สาํหรับปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคิดเป็น  68.3%  รองลงมา 

คือ รายไดค่้าสาธารณูปโภค  และรายไดจ้ากการใหเ้ช่า  ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555   

จะพบว่า  บริษทัมีรายได้หลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน 1,244,952,656  

บาท  หรือเพิ่มข้ึน 28.9%   รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด     

1.2.9  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อารียา  พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

(มหาชน)  พบว่า  ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุด 

สาํหรับปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุด คิดเป็น 98.9%  รองลงมา 

คือ รายไดจ้ากการรับจา้งสร้างบา้นและขายวสัดุก่อสร้าง 

นอกจากน้ีพบวา่รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  พากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบวา่  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  978,746,552  บาท  

หรือเพิ่มข้ึน 122.4  

 1.2.10 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อิสเทอร์น  สตาร์ เรียล 

เอสเตท จาํกัด(มหาชน) พบว่า  ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555  บริษทัมีรายได้จากการขายและการ

ใหบ้ริการเพียงชนิดเดียวคิดเป็นสดัส่วน 100%   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้ลดลง   หากพิจารณาปี พ.ศ.2555  

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  873,680,879  บาท  

หรือลดลง 68.4%   รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานตํ่าสุด  

1.2.11  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอเชียน  พร็อพเพอร์ต้ี ดี

เวลลอปเมน็ท ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายมีสัดส่วนสูงสุด  

สําหรับปี พ.ศ.2555 รายได้จากการขายมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 99.3%   รองลงมา คือ รายได้

ค่าบริการ 

นอกจากน้ีพบวา่รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555  

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  9,484,441,296  

บาท  หรือเพิ่มข้ึน 121.2%   รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด     
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1.2.12  ผลการวิเคราะห์รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จาํกัด 

(มหาชน) พบว่า  ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554 รายไดจ้ากการขายมีสัดส่วนสูงสุด  สาํหรับปี พ.ศ.2555  

รายไดจ้ากการขายมีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็น 99.2%  รองลงมา คือ รายไดจ้ากการก่อสร้าง  และรายได้

จากการบริการ ตามลาํดบั   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน   หากพิจารณาปี พ.ศ.2555   

จะพบวา่  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  725,147,886  บาท  

หรือเพิ่มข้ึน 87.1% 

 1.2.13  ผลการวิเคราะห์รายได้หลักจากการดาํเนินงานของบริษัท เอสซี  แอสเสท คอ

ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายมีสัดส่วนสูงสุด  

สาํหรับปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายมีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็น  90.4%  รองลงมา คือ รายไดค่้าเช่า

และบริการ  และรายไดค่้าท่ีปรึกษาและการจดัการ  ตามลาํดบั   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน   หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 จะพ บว่า บ ริษัท มีรายได้ห ลักจากการดําเนิ น งาน เพิ่ ม ข้ึน จากปี  พ .ศ .2550 จําน วน  

5,000,747,614  บาท  หรือเพิ่มข้ึน 148.9%   รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด     

1.2.14  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แอล.พี.เอ็น  ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) พบวา่ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2554 รายไดจ้ากการขายมีสดัส่วนสูงสุด   สาํหรับ 

ปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายมีสดัส่วนสูงสุดคิดเป็น 97.2%  รองลงมา คือ รายไดจ้ากธุรกิจรับจา้ง

บริหารจดัการ   และรายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ  ตามลาํดบั   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน   หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 จะพ บว่า  บริษัท มีรายได้ห ลักจากการดําเนิ น งาน เพิ่ ม ข้ึน จากปี  พ .ศ .2550 จําน วน  

6,571,373,954  บาท หรือเพิ่มข้ึน 97.3%   รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด     
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1.3  การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังห าริมทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนินงานด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  โดยวิเคราะห์จาํแนกแต่ละบริษทั    ปรากฏผลดงัตารางท่ี  4.5 

และ 4.6  ดงัน้ี 

1.3.1  ผลการวิเคราะห์รายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จาํกัด 

(มหาชน) พบวา่ ในปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุด สาํหรับปี 

พ.ศ.2555 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 91.6 %  รองลงมา คือ รายได้

จากค่าเช่าพื้นท่ีในอาคารพกัและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  และรายได้จากค่าเช่าพื้นท่ีในอาคารและ

บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ตามลาํดบั   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 2,830,522,833  

บาทหรือเพิ่มข้ึน 27.6 %   

 1.3.2  ผลการวิเคราะห์รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา  จาํกัด 

(มหาชน) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการมีสัดส่วนสูงสุด

สาํหรับปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและให้บริการมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 91 % รองลงมา คือ 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม  และรายไดจ้ากการ

ลงทุน ตามลาํดบั  

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน   หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 จะพบว่า บ ริษัทมีรายได้ห ลักจากการดําเนิน งาน เพิ่ ม ข้ึน จากปี  พ .ศ.2550  จําน วน  

8,934,291,930  บาทหรือเพิ่มข้ึน 113.2 %   

1.3.3 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั นวนคร  จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า  ระหว่างปี พ.ศ.2550 และ 2554 รายไดจ้ากการขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วน

สูงสุด  แต่ปี พ.ศ.2551-2553 รายไดจ้ากการให้บริการมีสัดส่วนสูงสุด  สาํหรับปี พ.ศ.2555  รายได้

จากการขายหน่วยโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 57.1%  รองลงมา คือ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  และรายไดค่้าเช่า ตามลาํดบั  

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้ลดลง    หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 143,737,512  บาท

คิดเป็นติดลบ 12.6% 
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1.3.4 ผลการวิเคราะห์รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั โนเบิล ดิเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั(มหาชน) พบว่า  ปี พ.ศ.2550 และ 2554  รายไดจ้ากการขายท่ีดินและอาคารโรงงานมีสัดส่วน

สูงสุด  แต่ปี พ.ศ.2551-2552 รายไดจ้ากการขายอาคารชุดมีสัดส่วนสูงสุด  ส่วนปี พ.ศ.2553 รายได้

ค่าเช่าและค่าบริการมีสดัส่วนสูงสุด  สาํหรับปี พ.ศ.2555 รายไดจ้ากการขายท่ีดินและอาคารโรงงาน

มีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 42.6% รองลงมา คือ  รายไดค่้าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  และรายไดจ้าก

การขายอาคารชุด ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน    หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 จะพบว่า บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 266,773,418  

บาทหรือเพิ่มข้ึน 11.6%   

1.3.5  ผลการวิเคราะห์รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั บางกอกแลนด์  จาํกัด 

(มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุด    สาํหรับปี 

พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 98.9 % รองลงมา คือ รายได้

จากการขายสินคา้  และรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน   หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 จะพบว่า บ ริษัทมีรายได้ห ลักจากการดําเนิน งาน เพิ่ ม ข้ึน จากปี  พ .ศ.2550  จําน วน  

1,566,155,601 บาท หรือเพิ่มข้ึน 87.6%   

1.3.6   ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี 

ดิเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า  ปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์

สัดส่วนสูงสุด  สําหรับปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 

52.5%  รองลงมา คือ รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ  รายได้จากการลงทุน  รายไดจ้ากกิจการ

สนามกอลฟ์  และรายไดค่้าการจดัการ ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้ลดลง   หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน 1,209,595,657  บาท  

หรือลดลง 42.9%   

1.3.7    ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค 

จาํกัด (มหาชน) พบว่า  ปี พ.ศ.2550-2554 รายได้จากการขายบ้านพร้อมท่ีดินมีสัดส่วนสูงสุด    

สาํหรับปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินมีสดัส่วนสูงสุดคิดเป็น 82.4%  รองลงมา คือ 

รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั  รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม  และรายได้

จากการขายท่ีดิน ตามลาํดบั 
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นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายได้หลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน 2,827,719,870  

บาท  หรือเพิ่มข้ึน 45.1%  รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด     

 

1.3.8  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พฤกษา  เรียลเอสเตท 

จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550-2555 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พียงชนิดเดียว

คิดเป็นสดัส่วน 100% 

นอกจากน้ีพบวา่รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555   

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน 17,935,880,586  

บาท  หรือเพิ่มข้ึน 197.4%   รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด     

1.3.9  ผลการวิเคราะห์รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกัด 

(มหาชน)  พบว่า  ปี พ.ศ.2550-2555  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละการให้บริการ

เพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100% 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  261,599,642  บาท  

หรือลดลง 13.2%  

 1.3.10 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั(มหาชน) พบว่า  ปี พ.ศ.2550-2551  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเพียงชนิดเดียว  แต่ปี พ.ศ.2552 

รายได้จากการขายมีสัดส่วนสูงสุด  ส่วนปี พ.ศ.2553 รายได้ค่าเช่าและบริการมีสัดส่วนสูงสุด  

สาํหรับปี พ.ศ.2554-2555 บริษทัมีรายไดค่้าบริการท่ีพกัอาศยัเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100% 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้ลดลง   หากพิจารณาปี พ.ศ.2555  

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  222,601,388  บาท  

หรือลดลง 53.9%    

1.3.11  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั 

(มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายมีสัดส่วนสูงสุด  สาํหรับปี พ.ศ.2555 รายได้

จากการขายมีสดัส่วนสูงสุดคิดเป็น 92.5%  รองลงมา คือ รายไดค่้าเช่าและบริการ 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555  

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  5,131,563,932  

บาท  หรือเพิ่มข้ึน 27.4%  รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด     
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1.3.12  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จาํกดั (มหาชน) พบวา่  ปี พ.ศ.2550 และ ปี พ.ศ.2552-2554 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ามีสดัส่วนสูงสุด  

แต่ปี พ.ศ.2551 รายไดจ้ากการท่ีดินมีสัดส่วนสูงสุด   สาํหรับปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการขายท่ีดินมี

สัดส่วนสูงสุด คิดเป็น 35.5%  รองลงมา คือ รายไดจ้ากการขายอาคารชุด  รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  

รายไดจ้ากการบริการโรงแรม  รายไดค่้าบริการอาคารท่ีพกัอาศยั  และรายไดค่้าเช่า ตามลาํดบั   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน   หากพิจารณาปี พ.ศ.2555   

จะพบวา่  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  3,008,825,301  บาท  

หรือลดลง 32.8% 

 1.3.13  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า ปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายโครงการมีสัดส่วนสูงสุด  สาํหรับปี พ.ศ.2555  รายได้

จากการขายโครงการมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น  97.9%  รองลงมา คือ รายไดค่้าบริการธุรกิจ รายได้

ค่าบริการอ่ืนๆ  และรายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า  ตามลาํดบั   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน   หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 จะพ บว่า บ ริษัท มีรายได้ห ลักจากการดําเนิ น งาน เพิ่ ม ข้ึน จากปี  พ .ศ .2550 จําน วน  

16,034,674,244  บาท  หรือเพิ่มข้ึน 118.3%  รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด     

1.3.14  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เอม็ บี เค  จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า ปี พ.ศ.2550-2551 รายไดจ้ากการขายมีสัดส่วนสูงสุด  แต่ปี พ.ศ.2552-2554 รายไดจ้ากการ

ให้บริการและให้เช่ามีสัดส่วนสูงสุด   สําหรับ ปี พ.ศ.2555  รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่ามี

สดัส่วนสูงสุคิดเป็น 46.8%  รองลงมา คือ รายไดจ้ากการขาย  รายไดจ้ากกิจการโรงแรม  และรายได้

จากการใหเ้ช่าซ้ือ  ตามลาํดบั   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน   หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 จะพ บว่า  บริษัท มีรายได้ห ลักจากการดําเนิ น งาน เพิ่ ม ข้ึน จากปี  พ .ศ .2550 จําน วน  

2,876,855,543  บาท หรือเพิ่มข้ึน 55.1%   รวมทั้งในปีน้ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานสูงสุด     
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1.4  การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยู่อาศยัอ่ืนๆและมีขนาดเล็ก  โดยวิเคราะห์จาํแนกแต่ละ

บริษทั    ปรากฏผลดงัตาราง  4.7 และ 4.8  ดงัน้ี 

1.4.1  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้นมีสัดส่วนสูงสุด  สาํหรับ

ปี พ.ศ.2555 รายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้นมีสดัส่วนสูงสุดคิดเป็น 70 %  รองลงมา คือ รายไดจ้าก

การใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานและค่าบริการ   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 109,836,629 บาท

หรือลดลง 44.7%   

 1.4.2  ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั แนลเชอรัล ปาร์ค จาํกดั 

(มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550 รายได้จากกิจการโรงแรมมีสัดส่วนสูงสุด  แต่ปี พ.ศ.2551-2553 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการมีสัดส่วนสูงสุด  สาํหรับปี พ.ศ.2554-2555  บริษทัมีรายไดจ้ากการ

ใหเ้ช่าและบริการเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100%  

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้ลดลง   หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  386,410,298  บาท

หรือลดลง 83.4%   
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1.5  การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีเก็บสินคา้และการเก็บสินคา้และมีขนาดเล็ก  ซ่ึงมีเพียง

บริษทัเดียว คือ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั(มหาชน) ปรากฏผลดงัตาราง  4.9 

และ 4.10  มีดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็ค

ชนั จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550-2552  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยใ์ห้กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยไ์ทคอนมีสัดส่วนสูงสุด  แต่ปี พ.ศ.2553 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยใ์ห้

บริษัทร่วมมีสัดส่วนสูงสุด  ส่วนปี พ.ศ.2554 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัมีสัดส่วนสูงสุด   สําหรับปี พ.ศ.2555 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์สัดส่วน

สูงสุดคิดเป็น 77.1%  รองลงมา คือ รายไดจ้ากการให้เช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  รายไดจ้ากการ

รับเหมาก่อสร้าง  รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม  และรายไดค่้าสาธารณูปโภค ตามลาํดบั   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 2,462,773,643 

บาทหรือเพิ่มข้ึน 77%  รวมทั้งในปีน้ีบริษทัมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานสูงสุด  
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1.6  การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเล็ก  ซ่ึงมีเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั พรีบิลท ์

จาํกดั(มหาชน) ปรากฏผลดงัตาราง  4.11 และ 4.12  มีดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) พบวา่ ปี 

พ.ศ.2550-2554  รายไดจ้ากการก่อสร้างมีสดัส่วนสูงสุด  สาํหรับปี พ.ศ.2555 รายไดจ้ากการก่อสร้าง

มีสดัส่วนสูงสุดคิดเป็น 79.6%  รองลงมา คือ รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ รายไดจ้ากการขาย

สินคา้  และรายไดจ้ากการบริการ ตามลาํดบั   

นอกจากน้ีพบวา่รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 2,521,764,860 

บาทหรือเพิ่มข้ึน 160.9%  รวมทั้งในปีน้ีบริษทัมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานสูงสุด  
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1.7  การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  โดยวิเคราะห์จาํแนกแต่ละบริษทั  ปรากฏผล

ดงัตาราง  4.13 และ 4.14  ดงัน้ี 

1.7.1 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั คริสเตียน่ีและนิลเส็น(ไทย) 

จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550-2555  บริษทัมีรายไดจ้ากงานก่อสร้างเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 

100%  

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 966,783,650 บาท

หรือเพิ่มข้ึน 15.3%  รวมทั้งในปีน้ีบริษทัมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานสูงสุด  

1.7.2 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั 

(มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550-2552  บริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้าง ขาย และบริการเพียงชนิดเดียว

แต่ปี พ.ศ.2553-2554 รายไดจ้ากการก่อสร้างมีสัดส่วนสูงสุด  สําหรับปี พ.ศ.2555รายไดจ้ากการ

ก่อสร้างมีสดัส่วนสูงสุดคิดเป็น 88.6%  รองลงมา คือ รายไดจ้ากการขายและบริการ   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 2,847,595,221 

บาทหรือเพิ่มข้ึน 73.8%  รวมทั้งในปีน้ีบริษทัมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานสูงสุด  

1.7.3 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ยูนิค อ็นจิเนียร่ิง แอนด ์

คอนสตรัคชนั จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550-2553  รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างมีสัดส่วน

สูงสุด   สําหรับปี พ.ศ.2554-2555 บริษทัมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 

100%   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 1,271,262,691 

บาทหรือเพิ่มข้ึน 46.4%   
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1.8  การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดกลาง  ซ่ึงมีเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั 

อีเอม็ซี จาํกดั(มหาชน) ปรากฏผลดงัตาราง  4.15 และ 4.16  มีดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อีเอม็ซี จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปี 

พ.ศ.2550-2551  บริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและการขายเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100%  สาํหรับปี 

พ.ศ.2552-2555 บริษทัมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100%   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 942,570,082 บาท

หรือเพิ่มข้ึน 31.6%  รวมทั้งในปีน้ีบริษทัมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานสูงสุด  
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1.9  การวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่  โดยวิเคราะห์จาํแนกแต่ละ

บริษทั ปรากฏผลดงัตาราง  4.17 และ 4.18 ดงัน้ี 

1.9.1 ผลการวิเคราะห์รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชัน 

จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550-2552  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการเพียงชนิด

เดียวคิดเป็น 100%  สาํหรับปี พ.ศ.2553-2555 บริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 

100%   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 513,692,317 บาท

หรือลดลง 9.6%   

1.9.2 ผลการวิเคราะห์รายได้หลกัจากการดาํเนินงานของบริษัท พีเออี จาํกัด (มหาชน) 

พบว่า ปี พ.ศ.2550-2555  บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100%  

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 จะ

พบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 1,320,347,372 บาท

หรือเพิ่มข้ึน 379%  และในปีน้ีบริษทัมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานสูงสุด 
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1.10   การวิ เคราะห์รายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใญ่และมีขนาด

ใหญ่  โดยวิเคราะห์จาํแนกแต่ละบริษทั  ปรากฏผลดงัตาราง  4.19 และ 4.20 ดงัน้ี 

1.10.1 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า ปี พ.ศ.2550-2554  รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างมีสัดส่วนสูงสุด  สําหรับปี พ.ศ.2555 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 99% รองลงมา คือ รายไดจ้ากการขายวสัดุ

ก่อสร้าง  รายไดค่้าบริหารโครงการ  ค่าเช่ารับ  และค่าขนส่งรับ ตามลาํดบั   

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 7,304,735,184 

บาทหรือเพิ่มข้ึน 53.8%   

1.10.2 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชนั จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550-2552  บริษทัมีรายไดจ้ากก่อสร้างและ

บริการเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100%  แต่ปี พ.ศ.2553 และ 2554 รายไดจ้ากการก่อสร้างมีสัดส่วน

สูงสุด  สาํหรับปี พ.ศ.2555 รายไดจ้ากการก่อสร้างมีสดัส่วนสูงสุด  รองลงมา คือ รายไดจ้ากการขาย

และบริการ 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 2,589,961,715 

บาทหรือเพิ่มข้ึน 15%  และในปีน้ีบริษทัมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานสูงสุด 

1.10.3 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั ซิฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า ปี พ.ศ.2550-2552  บริษทัมีรายไดจ้ากการรับจา้งเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100%  แต่ปี พ.ศ.

2553-2554 รายได้จากการรับจา้งมีสัดส่วนสูงสุด  สําหรับปี พ.ศ.2555 รายได้จากการรับจา้งมี

สดัส่วนสูงสุดคิดเป็น 99.3%  รองลงมา คือ รายไดจ้ากการขายวสัดุและใหบ้ริการ 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีแนวโนม้ลดลง  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 331,823,550 บาท

หรือลดลง 17.9%   

1.10.4 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง 

จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550-2553  รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างมีสดัส่วนสูงสุด  สาํหรับปี 

พ.ศ.2554-2555 บริษทัมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างเพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100%   
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นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานลดลงจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 1,199,366,258 บาท

หรือลดลง 14.8%  และในปีน้ีบริษทัมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานตํ่าสุด 

1.10.5 ผลการวิเคราะห์รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทั อิตาเลียนไทย ดิเวล็อป

เมน้ต ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า ปี พ.ศ.2550-2551 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

เพียงชนิดเดียวคิดเป็น 100%  แต่ปี พ.ศ.2552-2554 รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างมี

สดัส่วนสูงสุด  สาํหรับปี พ.ศ.2555 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 

96.1% รองลงมา คือ รายไดจ้ากการขายและบริการ 

นอกจากน้ีพบว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานมีความผนัผวน  หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 

จะพบว่า  บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  จาํนวน 668,360,000 บาท

หรือเพิ่มข้ึน 1.5%  

 

 

 

 



รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 641,695,937

2 2551 1,093,842,499                452,146,562 70.5 เพิ�มขึ�น

3 2552 800,812,405 159,116,468 24.8 เพิ�มขึ�น

4 2553 3,679,619,858 3,037,923,921 473.4 เพิ�มขึ�น

5 2554 5,894,399,312 5,252,703,375 818.6 เพิ�มขึ�น

6 2555 7,976,313,985 7,334,618,048 1143.0 เพิ�มขึ�น

รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 2,198,647,702

2 2551 2,636,071,498                437,423,796 19.9 เพิ�มขึ�น

3 2552 2,976,532,537 777,884,835 35.4 เพิ�มขึ�น

4 2553 2,909,552,117 710,904,415 32.3 เพิ�มขึ�น

5 2554 2,708,157,936 509,510,234 23.2 เพิ�มขึ�น

6 2555 2,532,158,622 333,510,920 15.2 เพิ�มขึ�น

รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 1,707,613,857

ตาราง 4.26  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  ไรมอน  แลนด์ จํากัด(มหาชน)

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง

หมายเหตุ

ตาราง 4.4   เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จํากัด(มหาชน)

                     ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากับ 100

ตาราง 4.4  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  เมเจอร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง



2 2551 2,711,722,916             1,004,109,059 58.8 เพิ�มขึ�น

3 2552 3,105,482,101 1,397,868,244 81.9 เพิ�มขึ�น

4 2553 3,474,946,222 1,767,332,365 103.5 เพิ�มขึ�น

5 2554 1,163,408,463 -544,205,394 -31.9 ลดลง

6 2555 5,448,560,941 3,740,947,084 219.1 เพิ�มขึ�น

รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 955,172,836

2 2551 1,094,768,152                139,595,316 14.6 เพิ�มขึ�น

3 2552 1,228,834,036 273,661,200 28.7 เพิ�มขึ�น

4 2553 1,692,624,965 737,452,129 77.2 เพิ�มขึ�น

5 2554 1,860,706,657 905,533,821 94.8 เพิ�มขึ�น

6 2555 1,720,394,812 765,221,976 80.1 เพิ�มขึ�น

รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 5,016,855,119

2 2551 6,169,912,065             1,153,056,946 23.0 เพิ�มขึ�น

3 2552 9,617,658,606 4,600,803,487 91.7 เพิ�มขึ�น

4 2553 11,082,756,617 6,065,901,498 120.9 เพิ�มขึ�น

5 2554 12,686,125,360 7,669,270,241 152.9 เพิ�มขึ�น

6 2555 11,513,179,627 6,496,324,508 129.5 เพิ�มขึ�น

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

ตาราง 4.30  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

ตาราง 4.28  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  ลลิล  พร็อพเพอร์ตี� จํากัด(มหาชน)

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง



รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 614,654,816

2 2551 632,276,674                  17,621,858 2.9 เพิ�มขึ�น

3 2552 846,183,021 231,528,205 37.7 เพิ�มขึ�น

4 2553 757,607,206 142,952,390 23.3 เพิ�มขึ�น

5 2554 655,746,656 41,091,840 6.7 เพิ�มขึ�น

6 2555 924,610,879 309,956,063 50.4 เพิ�มขึ�น

รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 5,152,302,192

2 2551 4,491,958,351 -              660,343,841 -12.8 ลดลง

3 2552 2,049,753,490 -3,102,548,702 -60.2 ลดลง

4 2553 3,685,256,772 -1,467,045,420 -28.5 ลดลง

5 2554 4,150,461,396 -1,001,840,796 -19.4 ลดลง

6 2555 6,399,351,677 1,247,049,485 24.2 เพิ�มขึ�น

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

ตาราง 4.36  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน)

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

ตาราง 4.34  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  เหมราชพัฒนาที�ดิน จํากัด(มหาชน)

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

ตาราง 4.32  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  สัมมากร จํากัด(มหาชน)

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง



รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 4,310,938,511

2 2551 3,858,782,992 -452,155,519 -10.5 ลดลง

3 2552 2,094,654,355 -2,216,284,156 -51.4 ลดลง

4 2553 3,602,515,076 -708,423,435 -16.4 ลดลง

5 2554 3,747,938,022 -563,000,489 -13.1 ลดลง

6 2555 5,555,891,167 1,244,952,656 28.9 เพิ�มขึ�น

รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 799,591,995

2 2551 803,530,900 3,938,905 0.5 เพิ�มขึ�น

3 2552 3,435,956,352 2,636,364,357 329.7 เพิ�มขึ�น

4 2553 3,334,096,263 2,534,504,268 317.0 เพิ�มขึ�น

5 2554 1,546,887,845 747,295,850 93.5 เพิ�มขึ�น

6 2555 1,778,338,547 978,746,552 122.4 เพิ�มขึ�น

รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 1,277,387,835

2 2551 1,096,022,540 -181,365,295 -14.2 ลดลง

3 2552 665,005,337 -612,382,498 -47.9 ลดลง

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

ตาราง 4.40  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด(มหาชน)

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

ตาราง 4.38  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  อารียา  พร็อพเพอร์ตี� จํากัด(มหาชน)

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง



4 2553 643,557,963 -633,829,872 -49.6 ลดลง

5 2554 430,953,423 -846,434,412 -66.3 ลดลง

6 2555 403,706,956 -873,680,879 -68.4 ลดลง

รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 7,825,189,004

2 2551 9,832,249,863 2,007,060,859 25.6 เพิ�มขึ�น

3 2552 12,424,334,037 4,599,145,033 58.8 เพิ�มขึ�น

4 2553 13,840,263,195 6,015,074,191 76.9 เพิ�มขึ�น

5 2554 13,638,540,157 5,813,351,153 74.3 เพิ�มขึ�น

6 2555 17,309,630,300 9,484,441,296 121.2 เพิ�มขึ�น

รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 832,137,459

2 2551 771,119,001 -61,018,458 -7.3 ลดลง

3 2552 825,431,931 -6,705,528 -0.8 ลดลง

4 2553 1,256,944,377 424,806,918 51.1 เพิ�มขึ�น

5 2554 2,039,498,113 1,207,360,654 145.1 เพิ�มขึ�น

6 2555 1,557,285,345 725,147,886 87.1 เพิ�มขึ�น

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

ตาราง 4.44  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ�ง จํากัด(มหาชน)

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

ตาราง 4.42  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  เอเชี�ยน พร็อพเพอร์ตี� ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(ม

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง



รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 3,357,686,544

2 2551 4,020,944,481 663,257,937 19.8 เพิ�มขึ�น

3 2552 4,732,169,780 1,374,483,236 40.9 เพิ�มขึ�น

4 2553 6,616,036,883 3,258,350,339 97.0 เพิ�มขึ�น

5 2554 7,353,773,886 3,996,087,342 119.0 เพิ�มขึ�น

6 2555 8,358,434,158 5,000,747,614 148.9 เพิ�มขึ�น

รายได้หลักจากการดําเนินงาน

(บาท) จํานวน(บาท) ร้อยละ เพิ�มขึ�น/ลดลง

1 2550 6,754,001,438

2 2551 7,232,355,656 478,354,218 7.1 เพิ�มขึ�น

3 2552 8,513,271,615 1,759,270,177 26.0 เพิ�มขึ�น

4 2553 9,940,665,957 3,186,664,519 47.2 เพิ�มขึ�น

5 2554 12,335,274,000 5,581,272,562 82.6 เพิ�มขึ�น

6 2555 13,325,375,392 6,571,373,954 97.3 เพิ�มขึ�น

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

หมายเหตุ

ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากับ 100

ตาราง 4.48  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง

ตาราง 4.46  เปรียบเทียบรายได้หลักจากการดําเนินงานของบริษัท  เอสซี แอสเสท คอปอเรชั�น จํากัด(มหาชน)

                       ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ปีที� ปีพ.ศ.

การเปลี�ยนแปลง
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2. การวิเคราะห์กาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี 

 

การวิเคราะห์กาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบัญชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2550-ถึงปี พ.ศ.2555 โดยวิเคราะห์จาํแนกตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม  ประเภทธุรกิจ  และขนาดธุรกิจ  รวมทั้งวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงและจดัอนัดบักาํไร

สุทธิ  ผลการวิเคราะห์เป็นดงัน้ี 

2.1 ผลการวิเคราะห์กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพ ย์ท่ีประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนิน งาน ด้าน

อสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็   ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.21 ตารางท่ี 4.22 และภาพท่ี 4.1 มีดงัน้ี 

2.1.1   ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555  พบว่า บริษทั  6  แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2550-2555   แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรทางบญัชีไม่สมํ่าเสมอ   และเป็น

กาํไรท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเส้นแนวโน้มกาํไรมาโดยตลอด  ไดแ้ก่ บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี    บมจ.

ชาญอิสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์ บมจ.ยนิูเวนเจอร์    บมจ.รสา  พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.สยาม

ฟิวเจอร์  ดีเวลอปเมนท์  และบมจ.เอเวอร์แลนด์   สําหรับบริษทั  2  แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิแสดงค่า

เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  สะทอ้นให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรทางบญัชีในระดบัท่ี

เพิ่มข้ึน  ไดแ้ก่  บมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  และบมจ.ปริญสิริ    ส่วนบริษทั  2  แห่งท่ีมี

ขาดทุนสุทธิแสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550  สะทอ้นให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นขาดทุนทาง

บญัชีในระดบัท่ีลดลง  ไดแ้ก่  บมจ.กฤษดามหานคร  และบมจ.ปรีชา กรุ๊ป  

2.1.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดัอนัดบั

จากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุด  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี  8  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.ยนิูเวนเจอร์  บมจ.

ปริญสิริ  บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  บมจ.รสา  พร็อพเพอร์ต้ี  

ดิเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.ชาญอิสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์ และบมจ.เอเวอร์แวนด ์ ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2551  มี  8  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์  บมจ.ปริญสิริ   บมจ.

ชาญอิสระ ดีเวล็อปเมนท์  บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.ยูนิเวนเจอร์  บมจ.ไทยพฒันาโรงงาน

อุตสาหกรรม  บมจ.รสา  พร็อพเพอร์ต้ี  ดิเวลลอปเมน้ท ์ และบมจ.เอเวอร์แวนด ์ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ. 2552 มี 8  แห่ง ได้แก่ บมจ.ปริญสิริ  บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์  บมจ.

ปรีชา กรุ๊ป  บมจ.ชาญอิสระ ดีเวล็อปเมนท์  บมจ.รสา  พร็อพเพอร์ต้ี  ดิเวลลอปเมน้ท์  บมจ.ไทย

พฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  บมจ.ยนิูเวนเจอร์  บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  ตามลาํดบั   ปี พ.ศ.2553  มี  
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7  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.ปริญสิริ  บมจ.รสา  พร็อพเพอร์ต้ี  ดิเวลล

อปเม้นท์    บมจ.ยูนิเวนเจอร์   บมจ.ปรีชา กรุ๊ป  บมจ.กฤษดามหานคร  และบมจ.ชาญอิสระ 

ดีเวลอ็ปเมนท ์ ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2554  มี  7  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.ยนิูเวนเจอร์  บมจ.

ปริญสิริ  บมจ.รสา  พร็อพเพอร์ต้ี  ดิเวลลอปเมน้ท ์   บมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  บมจ.เอ

เวอร์แลนด ์  บมจ.กฤษดามหานคร   และบมจ.ปรีชา กรุ๊ป  ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2555  มี  8  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.ไทยพฒันาโรงงาน

อุตสาหกรรม  บมจ.ปริญสิริ  บมจ.ยูนิเวนเจอร์  บมจ.ชาญอิสระ ดีเวล็อปเมนท ์  บมจ.รสา  พร็อพ

เพอร์ต้ี  ดิเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ.ปรีชา กรุ๊ป  ตามลาํดบั   

2.1.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดั

อนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าสูงสุด  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี 2 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ปรีชา  กรุ๊ป   และบมจ.กฤษดามหานคร ตามลาํดบั  

ปี พ.ศ.2551  มี 2 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ปรีชา  กรุ๊ป   และบมจ.กฤษดามหานคร ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ. 2552 มี 2 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เอเวอร์แลนด ์  และบมจ.กฤษดามหานคร ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2553  มี 3 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.เอเวอร์แลนด์   และบมจ.ไทย

พฒันาโรงงานอุตสาหกรรม ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2554  มี 2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ชาญอิสระ ดีเวล็อปเมนท ์ และบมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  

ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2555  มี 2 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เอเวอร์แลนด ์  และบมจ.กฤษดามหานคร ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.21 การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาดเลก็ 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

กาํไรสุทธิหรือ 

ขาดทุนสุทธิ 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.กฤษดามหานคร 1 2550 -656,258,000 

   2 2551 -364,883,000 -291,375,000 -44.4 ลดลง 

3 2552 -511,141,000 -145,117,000 -22.1 ลดลง 

4 2553 29,881,000 686,139,000 104.6 ลดลง 

5 2554 86,263,000 742,521,000 113.1 ลดลง 

6 2555 -89,460,000 -566,798,000 -86.4 ลดลง 

บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี   1 2550 50,706,748 

   2 2551 61,758,805 11,052,057 21.8 เพิ่มข้ึน 

3 2552 10,424,790 -40,281,958 -79.4 ลดลง 

4 2553 -8,315,012 -59,021,760 -116.4 ลดลง 

5 2554 -51,386,903 -102,093,651 -201.3 ลดลง 

6 2555 38,560,072 -12,146,676 -24.0 ลดลง 

บมจ. ชาญอิสระ  ดีเวลอ็ป

เมนท ์  

1 2550 20,900,495        

2 2551 170,944,244  150,043,749 717.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 100,251,663  79,351,168 379.7 เพิ่มข้ึน 

4 2553 6,563,466  -14,337,029 -68.6 ลดลง 

5 2554 -7,539,035  -28,439,530 -136.1 ลดลง 

6 2555 213,375,576  192,475,081 920.9 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที ่4.21 การเปล่ียนแปลงของกาํไรทางบญัชีของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจ

การให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาดเล็ก ระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

กาํไรสุทธิหรือ 

ขาดทุนสุทธิ 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ไทยพฒันาโรงงาน

อุตสาหกรรม 

1 2550 45,185,088 

   2 2551 38,736,298 -6,448,790 -14.3 ลดลง 

3 2552 25,821,665 -19,363,423 -42.9 ลดลง 

4 2553 -57,210,690 -102,395,778 -226.6 ลดลง 

5 2554 146,519,197 101,334,109 224.3 เพิ่มข้ึน 

6 2555 525,158,790 479,973,702 1,062.2 เพิ่มข้ึน 

บมจ.ปริญสิริ   1 2550 77,983,177 

   2 2551 331,036,561 253,053,384 324.5 เพิ่มข้ึน 

3 2552 479,305,811 401,322,634 514.6 เพิ่มข้ึน 

4 2553 563,982,412 485,999,235 623.2 เพิ่มข้ึน 

5 2554 203,046,538 125,063,361 160.4 เพิ่มข้ึน 

6 2555 354,241,160 276,257,983 354.3 เพิ่มข้ึน 

บมจ. ปรีชา กรุ๊ป   1 2550 -83,902,948 

   2 2551 -17,738,126 66,164,821 78.9 ลดลง 

3 2552 185,797,799 269,700,746 321.4 ลดลง 

4 2553 45,210,065 129,113,012 153.9 ลดลง 

5 2554 51,515,235 135,418,182 161.4 ลดลง 

6 2555 8,970,202 92,873,149 110.7 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที ่4.21 การเปล่ียนแปลงของกาํไรทางบญัชีของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจ

การให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาดเล็ก ระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 
กาํไรสุทธิ การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ยนิูเวนเจอร์ 1 2550 100,945,836 

   2 2551 46,234,070 -54,711,766 -54.2 ลดลง 

3 2552 16,925,286 -84,020,550 -83.2 ลดลง 

4 2553 112,021,646 11,075,810 11.0 เพิ่มข้ึน 

5 2554 206,101,892 105,156,056 104.2 เพิ่มข้ึน 

6 2555 352,486,880 251,541,044 249.2 เพิ่มข้ึน 

บมจ. รสา  พร็อพเพอร์ต้ี 

ดิเวลลอปเมน้ท ์  

1 2550 30,527,436 

   2 2551 5,522,296 -25,005,140 -81.9 ลดลง 

3 2552 73,737,787 43,210,351 141.5 เพิ่มข้ึน 

4 2553 114,217,476 83,690,040 274.1 เพิ่มข้ึน 

5 2554 174,916,292 144,388,856 473.0 เพิ่มข้ึน 

6 2555 45,874,095 15,346,659 50.3 เพิ่มข้ึน 

บมจ.สยามฟิวเจอร์  ดีเวล

อปเมนท ์

1 2550 307,727,391 

   2 2551 347,319,122 39,591,731 12.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 188,805,691 -118,921,700 -38.6 ลดลง 

4 2553 719,171,973 411,444,582 133.7 เพิ่มข้ึน 

5 2554 775,943,759 468,216,368 152.2 เพิ่มข้ึน 

6 2555 1,404,921,524 1,097,194,133 356.5 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที่ 4.21 การเปล่ียนแปลงของกาํไรหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาดเลก็ 

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

กาํไรสุทธิหรือ 

ขาดทุนสุทธิ 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.เอเวอร์แลนด ์ 1 2550 6,898,719 

   2 2551 1,093,469 -5,805,250 -84.1 ลดลง 

3 2552 -198,918,619 -205,817,338 -2983.4 ลดลง 

4 2553 -39,105,882 -46,004,601 -666.9 ลดลง 

5 2554 139,506,053 132,607,334 1922.2 เพิ่มข้ึน 

6 2555 -40,372,084 -47,270,803 -685.2 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที่ 4.22  เปรียบเทียบกาํไรหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจ

การให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเล็ก  ระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี  
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ภาพที่ 4.1 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบ

ธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาด

เลก็  ระหวา่งบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  
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2.2  ผลการวิเคราะห์กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพ ย์ท่ีประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนิน งาน ด้าน

อสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง   ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.23 ตารางท่ี 4.24  และภาพท่ี 4.2 มีดงัน้ี 

2.2.1  ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในระหวา่งปี พ.ศ.2550-

2555  พบว่า บริษทั  5 แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-

2555   แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรทางบญัชีไม่สมํ่าเสมอ    และเป็นกาํไรท่ี

ผนัผวนข้ึนลงจากเส้นแนวโน้มกาํไรมาโดยตลอด  ไดแ้ก่ บมจ.เมเจอร์  ดีเวลลอปเมน้ท์  บมจ.ไร

มอน แสนด์   บมจ.สัมมากร  บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน  และบมจ.อมตะ  คอร์ปอเรชนั     สําหรับ

บริษทั  7  แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิแสดงค่าเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  สะทอ้นให้เห็นถึงผลการดาํเนินงาน

ดา้นการทาํกาํไรทางบญัชีในระดบัท่ีเพิ่มข้ึน  ไดแ้ก่  บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.ศุภาลยั  บมจ.

อารียา  พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.เอน็. ซี.เฮา้ส์ซ่ิง  บมจ.เอสซี 

แอสเสท คอปอเรชั่น  และบมจ.แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมน้ท์   ส่วนบริษทั  2  แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิ

แสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550  สะทอ้นให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรทางบญัชีใน

ระดบัท่ีลดลง  ไดแ้ก่  บมจ.บีทีเอส  กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  และบมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท 

2.2.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดัอนัดบั

จากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุด  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี  11 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  มีกาํไรสุทธิสูงสุด รองลงมา คือ   

บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน  บมจ. แอล.พี.เอ็น ดิเวลลอปเมน้ท์    บมจ.

เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  ดีเวลลอปเมน้ท์    บมจ. ศุภาลยั   บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชั่น   บมจ.

เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์   บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท  บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ.

สมัมากร ตามลาํดบั        

ปี พ.ศ.2551  มี  13 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  มีกาํไรสุทธิสูงสุด  รองลงมา คือ   

บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน   บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  บมจ. แอล.พี.เอ็น ดิเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.บีที

เอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  บมจ.ศุภาลยั  บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่   บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์  

บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.ไรมอน แลนด ์  บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท ดีเวลลอปเมน้ท ์ 

บมจ.สมัมากร  และบมจ.อารียา พร็อพเพอร์ต้ี ตามลาํดบั ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ. 2552 มี  13  แห่ง ได้แก่  บมจ.ศุภาลยั  มีกาํไรสุทธิสูงสุด  รองลงมา คือ  บมจ.

เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.แอล.พี.เอ็น ดิเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่   บมจ.

เหมราชพฒันาท่ีดิน   บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอป
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เมน้ท ์  บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.สัมมากร  บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์   

และบมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท ดีเวลลอปเมน้ท ์ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2553  มี 14 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  มีกาํไรสุทธิสูงสุด  รองลงมา  

คือ   บมจ. ศุภาลยั      บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  ดีเวลลอปเมน้ท์   บมจ. แอล.พี.เอ็น ดิเวลลอป

เมน้ท ์  บมจ.  เหมราชพฒันาท่ีดิน บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  บมจ.

อารียา พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.ไรมอน แลนด ์  

บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   บมจ.สมัมากร   และบมจ.  อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2554  มี  12 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ศุภาลยั มีกาํไรสุทธิสูงสุด  รองลงมา  คือ  บมจ.แอล.

พี.เอ็น ดิเวลลอปเมน้ท์   บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  ดีเวลลอปเมน้ท์  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน  

บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่  บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์   บมจ.ลลิล  

พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ. เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   บมจ.  เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์    บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ต้ี   

และบมจ.สมัมากร ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2555  มี   12 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ศุภาลยั   มีกาํไรสุทธิสูงสุด  รองลงมา  คือ บมจ.เหม

ราชพฒันาท่ีดิน  บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  ดีเวลลอปเมน้ท์ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์   บมจ.

แอล.พี.เอ็น ดิเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่   บมจ.ไร

มอน แลนด ์  บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   บมจ. อารียา พร็อพเพอร์ต้ี    และบมจ.

สมัมากร ตามลาํดบั   

2.2.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดั

อนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าสูงสุดพบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี 3 แห่ง  ไดแ้ก่  บมจ.ไรมอน แลนด์  บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง  และบมจ.อารียา 

พร็อพเพอร์ต้ี  ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2551  มี 1 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง 

ปี พ.ศ.2552  มี 1 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ไรมอน แลนด ์  

ปี พ.ศ.2554  มี  2  แห่ง ได้แก่  บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท  และบมจ.ไรมอน 

แลนด ์ ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2554  มี 2 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท   และบมจ.ไรมอน แลนด ์

ตามลาํดบั  

ปี พ.ศ.2555  มี 2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์    และบมจ.อิสเทอร์น สตาร์ 

เรียล เอสเตท ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.23 การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาด

กลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

กาํไรสุทธิหรือ 

ขาดทุนสุทธิ 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.บีทีเอส  กรุ๊ป   

      โฮลด้ิงส์ 

1 2550 26,214,855,941 

   2 2551 1,089,419,740 -25,125,436,201 -95.8 ลดลง 

3 2552 19,545,689 -26,195,310,252 -99.9 ลดลง 

4 2553 5,510,260,089 -20,704,595,852 -79.0 ลดลง 

5 2554 345,622,149 -25,869,233,792 -98.7 ลดลง 

6 2555 2,235,623,576 -23,979,232,365 -91.5 ลดลง 

บมจ.เมเจอร์  ดีเวลลอป 

      เมน้ท ์  

1 2550 279,723,974       

2 2551 433,192,175       153,468,201  54.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 406,608,551 126,884,577 45.4 เพิ่มข้ึน 

4 2553 189,465,744 -90,258,230 -32.3 ลดลง 

5 2554 172,252,765 -107,471,209 -38.4 ลดลง 

6 2555 -84,222,206 -363,946,180 -130.1 ลดลง 

บมจ. ไรมอน  แลนด ์  1 2550 -30,428,848       

2 2551 117,432,787        147,861,635  485.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 -280,633,295 -250,204,447 -822.3 ลดลง 

4 2553 152,584,446 183,013,294 601.4 เพิ่มข้ึน 

5 2554 -480,320,922 -449,892,074 -1478.5 ลดลง 

6 2555 495,847,689 526,276,537 1829.5 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที ่4.23 การเปล่ียนแปลงของกาํไรทางบญัชีของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจ

การใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาดกลาง ระหวา่งปี 

พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

กาํไรสุทธิหรือ 

ขาดทุนสุทธิ 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี 1 2550 120,155,016       

2 2551 178,855,261          58,700,246  48.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 248,979,252 128,824,237 107.2 เพิ่มข้ึน 

4 2553 326,537,746 206,382,731 171.8 เพิ่มข้ึน 

5 2554 293,498,972 173,343,956 144.3 เพิ่มข้ึน 

6 2555 269,147,431 148,992,415 124.0 เพิ่มข้ึน 

บมจ.ศุภาลยั 1 2550 854,270,273       

2 2551 1,086,752,372 232,482,099 27.2 เพิ่มข้ึน 

3 2552 2,499,189,715 1,644,919,442 192.6 เพิ่มข้ึน 

4 2553 2,620,187,574 1,765,917,301 206.7 เพิ่มข้ึน 

5 2554 2,672,356,629 1,818,086,356 212.8 เพิ่มข้ึน 

6 2555 2,821,690,871 1,967,420,598 230.3 เพิ่มข้ึน 

บมจ.สัมมากร 1 2550 48,847,663       

2 2551 70,227,639          21,379,976  43.8 เพิ่มข้ึน 

3 2552 106,709,017 57,861,354 118.5 เพิ่มข้ึน 

4 2553 89,204,259 40,356,596 82.6 เพิ่มข้ึน 

5 2554 2,646,161 -46,201,502 -94.6 ลดลง 

6 2555 40,242,910 -8,604,753 -17.6 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที ่4.23 การเปล่ียนแปลงของกาํไรทางบญัชีของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจ

การใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาดกลาง ระหวา่งปี 

พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 
กาํไรสุทธิ การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน   1 2550 1,163,640,401       

2 2551 1,463,659,312        300,018,911  25.8 เพิ่มข้ึน 

3 2552 598,883,027 -564,757,374 -48.5 ลดลง 

4 2553 1,287,413,936 123,773,534 10.6 เพิ่มข้ึน 

5 2554 596,858,699 -566,781,703 -48.7 ลดลง 

6 2555 2,379,206,788 1,215,566,386 104.5 เพิ่มข้ึน 

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั 1 2550 1,055,044,612       

2 2551 1,346,501,876 291,457,264 27.6 เพิ่มข้ึน 

3 2552 417,600,326 -637,444,286 -60.4 ลดลง 

4 2553 1,063,427,248 8,382,636 0.8 เพิ่มข้ึน 

5 2554 1,082,376,043 27,331,431 2.6 เพิ่มข้ึน 

6 2555 1,724,875,874 669,831,262 63.5 เพิ่มข้ึน 

บมจ.อารียา  พร็อพเพอร์ต้ี 1 2550 -78,635,476       

2 2551 28,095,455 106,730,931 135.7 เพิ่มข้ึน 

3 2552 518,007,919 596,643,395 758.7 เพิ่มข้ึน 

4 2553 427,950,659 506,586,135 644.2 เพิ่มข้ึน 

5 2554 76,001,583 154,637,059 196.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 94,353,220 172,988,696 220.0 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที ่4.23 การเปล่ียนแปลงของกาํไรหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาด

กลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

หมายรายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 
กาํไรสุทธิ การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ 

เรียล เอสเตท 

1 2550 136,398,854       

2 2551 103,229,098 -33,169,755 -24.3 ลดลง 

3 2552 19,197,725 -117,201,128 -85.9 ลดลง 

4 2553 45,294,863 -91,103,991 -66.8 ลดลง 

5 2554 -153,089,211 -289,488,065 -212.2 ลดลง 

6 2555 -144,958,484 -281,357,338 -206.3 ลดลง 

บมจ.เอเช่ียน พร็อพเพอร์

ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์

1 2550 898,830,543       

2 2551 1,638,229,662 739,399,119 82.3 เพิ่มข้ึน 

3 2552 1,868,996,042 970,165,499 107.9 เพิ่มข้ึน 

4 2553 2,229,336,428 1,330,505,885 148.0 เพิ่มข้ึน 

5 2554 1,550,939,571 652,109,028 72.6 เพิ่มข้ึน 

6 2555 2,329,277,334 1,430,446,791 159.1 เพิ่มข้ึน 

บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   1 2550 -61,573,136       

2 2551 -45,799,461 15,773,674 25.6 เพิ่มข้ึน 

3 2552 56,089,180 117,662,315 191.1 เพิ่มข้ึน 

4 2553 91,819,376 153,392,511 249.1 เพิ่มข้ึน 

5 2554 192,601,151 254,174,286 412.8 เพิ่มข้ึน 

6 2555 100,075,902 161,649,037 262.5 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที ่4.23  การเปล่ียนแปลงของกาํไรหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาด

กลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

หมายรายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 
กาํไรสุทธิ การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.เอสซี แอสเสท  

    คอปอเรชัน่ 

1 2550 632,483,951       

2 2551 650,314,278 17,830,327 2.8 เพิ่มข้ึน 

3 2552 764,007,414 131,523,463 20.8 เพิ่มข้ึน 

4 2553 1,152,318,541 519,834,590 82.2 เพิ่มข้ึน 

5 2554 1,079,310,164 446,826,213 70.6 เพิ่มข้ึน 

6 2555 1,108,019,890 475,535,939 75.2 เพิ่มข้ึน 

บมจ.แอล.พี.เอน็ ดีเวล 

    ลอปเมน้ท ์

1 2550 927,738,553       

2 2551 1,205,511,222 277,772,669 29.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 1,358,742,541 431,003,988 46.5 เพิ่มข้ึน 

4 2553 1,637,063,347 709,324,794 76.5 เพิ่มข้ึน 

5 2554 1,917,349,314 989,610,761 106.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 2,216,861,424 1,289,122,871 139.0 เพิ่มข้ึน 

1. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที.่.......   เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงาน

ดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี  

จาํนวนบริษทั (แห่ง) 
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ภาพที่ 4.2 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบ

ธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาด

กลาง  ระหวา่งบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ  ในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  
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2.3  ผลการวิเคราะห์กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพ ย์ท่ีประกอบธุรกิจการให้ เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดําเนิน งาน ด้าน

อสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่   ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.25 ตารางท่ี 4.26  และภาพท่ี4.3 มีดงัน้ี 

2.2.1  ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในระหว่างปี  พ.ศ.

2550-2555  พบว่า บริษทั 7 แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2550-2555  แสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรทางบญัชีไม่สมํ่าเสมอ   และเป็นกาํไร

ท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเส้นแนวโนม้กาํไรมาโดยตลอด  ไดแ้ก่ บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค  บมจ.มัน่คงเคหะการ  บมจ.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี บมจ.สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ   และบมจ.เอม็ บี เค   สาํหรับบริษทั  5  แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิแสดงค่าเพิ่มข้ึนจาก

ปี พ.ศ.2550  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรทางบญัชีในระดบัท่ีเพิ่มข้ึน  ไดแ้ก่  

บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.บางกอกแลนด์  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  บมจ.แลนดแ์อนด์

เฮา้ส์ และบมจ.แสนสิริ    ส่วนบริษทั  2  แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิแสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550  สะทอ้น

ให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นขาดทุนทางบญัชีในระดบัท่ีลดลง  ไดแ้ก่  บมจ.นวนคร  และบมจ.

แผน่ดินทอง  พร็อพเพอร์ต้ี  ดิเวลลอปเมน้ท ์ 

2.2.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดัอนัดบั

จากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุด  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี  13 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.แลนด์แอนด์เฮา้ส์  บมจ.เซ็นทรัลพฒันา   บมจ.เอ็ม บี 

เค  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท   บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  บมจ.แผ่นดิน

ทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.แสนสิริ  บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค   บมจ.มัน่คงเคหะ

การ   บมจ.นวนคร  บมจ.บางกอกแลนด ์  และบมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์ ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2551  มี  13 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.บางกอกแลนด ์ บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์   บมจ.พฤกษา 

เรียลเอสเตท   บมจ.เซ็นทรัลพฒันา   บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์   บมจ.เอ็ม บี เค   บมจ.แสนสิริ  บมจ.สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค     บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท์     บมจ.มัน่คง

เคหะการ     บมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี   และบมจ.นวนคร   ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ. 2552  มี  12 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์  บมจ.พฤกษา 

เรียลเอสเตท  บมจ.บางกอกแลนด์  บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  บมจ.แสนสิริ  บมจ.เอ็ม บี เค  บมจ.สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ บมจ.มัน่คงเคหะการ  บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์ บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์

เฟค และบมจ.นวนคร ตามลาํดบั 
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ปี พ.ศ.2553  มี  13 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.แลนด์แอนด์เฮา้ส์  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท   บมจ.

เอม็ บี เค  บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  บมจ.แสนสิริ    บมจ.เซ็นทรัลพฒันา   บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ   

บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์ บมจ.บางกอกแลนด ์ บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค   บมจ.มัน่คงเคหะ

การ  บมจ.นวนคร และบมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี  ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2554  มี  11 แห่ง ได้แก่ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์   มีกําไรสุทธิทางบัญชีสูงสุด  

รองลงมา  คือ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท   บมจ.เซ็นทรัลพฒันา   บมจ.แสนสิริ    บมจ.บางกอก

แลนด์   บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  บมจ.เอ็ม บี เค  บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค   บมจ.โนเบิล ดิเวลลอป

เมนท ์ บมจ.มัน่คงเคหะการ    และบมจ.นวนคร   ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2555  มี  12 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์   บมจ.พฤกษา 

เรียลเอสเตท   บมจ.แสนสิริ    บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  บมจ.เอ็ม บี เค  บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ   

บมจ.บางกอกแลนด์  บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท์   บมจ.มั่นคงเคหะการ     บมจ.นวนคร    

และบมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค  ตามลาํดบั    

2.2.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดั

อนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าสูงสุด พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี 1 แห่ง  ไดแ้ก่  บมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี 

ปี พ.ศ.2551  มี  1   แห่ง  ไดแ้ก่  บมจ.แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์

ปี พ.ศ.2552  มี  2 แห่ง  ได้แก่  บมจ.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ.แผ่นดินทอง 

พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2553  มี  1 แห่ง  ไดแ้ก่  บมจ.แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์

ปี พ.ศ.2554  มี  3  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี    บมจ.แผน่ดินทอง พร็อพ

เพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์  และบมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2555  มี  2  แห่ง ได้แก่  บมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ.แผ่นดินทอง 

พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.25  การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการ

ใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

กาํไรสุทธิหรือ 

ขาดทุนสุทธิ 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์ 1 2550 1,066,363,560       

2 2551 1,557,601,540        491,237,980  46.1 เพิ่มข้ึน 

3 2552 1,715,867,937 649,504,377 60.9 เพิ่มข้ึน 

4 2553 2,002,638,590 936,275,030 87.8 เพิ่มข้ึน 

5 2554 852,920,459 -213,443,101 -20.0 ลดลง 

6 2555 2,385,668,747 1,319,305,187 123.7 เพิ่มข้ึน 

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 1 2550 1,783,405,830       

2 2551 2,198,736,965        415,331,135  23.3 เพิ่มข้ึน 

3 2552 4,949,725,482 3,166,319,652 177.5 เพิ่มข้ึน 

4 2553 1,143,700,518 -639,705,312 -35.9 ลดลง 

5 2554 2,075,799,243 292,393,413 16.4 เพิ่มข้ึน 

6 2555 6,251,851,127 4,468,445,297 250.6 เพิ่มข้ึน 

บมจ.นวนคร 1 2550 330,235,064       

2 2551 77,559,942 -252,675,122 -76.5 ลดลง 

3 2552 22,383,882 -307,851,182 -93.2 ลดลง 

4 2553 186,298,719 -143,936,345 -43.6 ลดลง 

5 2554 48,495,133 -281,739,931 -85.3 ลดลง 

6 2555 222,146,759 -108,088,305 -32.7 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิ 
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ตารางที ่4.25  การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาด

ใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

กาํไรสุทธิหรือ 

ขาดทุนสุทธิ 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.โนเบิล  ดิเวลลอป 

     เมน้ท ์

1 2550 246,163,634 

   2 2551 348,667,707 102,504,073 41.6 เพิ่มข้ึน 

3 2552 464,243,820 218,080,186 88.6 เพิ่มข้ึน 

4 2553 998,273,239 752,109,605 305.5 เพิ่มข้ึน 

5 2554 345,650,602 99,486,968 40.4 เพิ่มข้ึน 

6 2555 324,642,401 78,478,767 31.9 เพิ่มข้ึน 

บมจ. บางกอกแลนด ์ 1 2550 291,779,258 

   2 2551 6,022,723,247 5,730,943,989 1964.1 เพิ่มข้ึน 

3 2552 1,746,279,889 1,454,500,631 498.5 เพิ่มข้ึน 

4 2553 643,630,083 351,850,825 120.6 เพิ่มข้ึน 

5 2554 943,800,334 652,021,076 223.5 เพิ่มข้ึน 

6 2555 754,859,087 463,079,829 158.7 เพิ่มข้ึน 

บมจ.แผน่ดินทอง พร็อพ 

   เพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์

1 2550 824,144,809       

2 2551 -489,843,524 - 1,313,988,333  -159.4 ลดลง 

3 2552 -343,705,324 -1,167,850,133 -141.7 ลดลง 

4 2553 -285,720,410 -1,109,865,219 -134.7 ลดลง 

5 2554 -253,326,177 -1,077,470,986 -130.7 ลดลง 

6 2555 -667,091,123 -1,491,235,932 -180.9 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที4่.25  การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการ

ใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาดใหญ่ ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 
กาํไรสุทธิ การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี   

     เพอร์เฟค 

1 2550 411,606,819       

2 2551 802,566,041 390,959,222 95.0 เพิ่มข้ึน 

3 2552 399,751,525 -11,855,294 -2.9 ลดลง 

4 2553 550,436,938 138,830,119 33.7 เพิ่มข้ึน 

5 2554 487,999,305 76,392,486 18.6 เพิ่มข้ึน 

6 2555 178,367,272 -233,239,547 -56.7 ลดลง 

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท   1 2550 1,269,948,337       

2 2551 2,373,368,307 1,103,419,970 86.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 3,621,832,768 2,351,884,431 185.2 เพิ่มข้ึน 

4 2553 3,488,146,899 2,218,198,562 174.7 เพิ่มข้ึน 

5 2554 2,834,815,597 1,564,867,260 123.2 เพิ่มข้ึน 

6 2555 3,897,993,500 2,628,045,163 206.9 เพิ่มข้ึน 

บมจ.มัน่คงเคหะการ 1 2550 331,604,819       

2 2551 405,765,482 74,160,663 22.4 เพิ่มข้ึน 

3 2552 540,461,437 208,856,618 63.0 เพิ่มข้ึน 

4 2553 549,783,486 218,178,667 65.8 เพิ่มข้ึน 

5 2554 234,706,809 -96,898,010 -29.2 ลดลง 

6 2555 260,688,319 -70,916,500 -21.4 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที ่4.25 การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาด

ใหญ่ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ)หมายเหตุ 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 
กาํไรสุทธิ การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.เมโทรสตาร์  

     พร็อพเพอร์ต้ี 

1 2550 -95,515,922        

2 2551 347,575,331  443,091,253 463.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 -207,228,485  -111,712,563 -117.0 ลดลง 

4 2553 61,521,355  157,037,277 164.4 เพิ่มข้ึน 

5 2554 -91,673,583  3,842,339 4.0 เพิ่มข้ึน 

6 2555 -58,461,307  37,054,615 38.8 เพิ่มข้ึน 

บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 1 2550 3,158,937,635       

2 2551 3,359,749,990 200,812,355 6.4 เพิ่มข้ึน 

3 2552 3,868,050,790 709,113,155 22.4 เพิ่มข้ึน 

4 2553 3,876,137,172 717,199,537 22.7 เพิ่มข้ึน 

5 2554 5,527,046,035 2,368,108,400 75.0 เพิ่มข้ึน 

6 2555 5,683,979,544 2,525,041,909 79.9 เพิ่มข้ึน 

บมจ.สวนอุตสาหกรรม 

     โรจนะ 

1 2550 924,046,512       

2 2551 738,494,439 -185,552,073 -20.1 ลดลง 

3 2552 883,877,071 -40,169,441 -4.3 ลดลง 

4 2553 1,141,143,025 217,096,513 23.5 เพิ่มข้ึน 

5 2554 -1,094,968,098 -2,019,014,610 -218.5 ลดลง 

6 2555 1,313,282,358 389,235,846 42.1 เพิ่มข้ึน 
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ตารางที4่.25  การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาด

ใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ)หมายเหตุ 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 
กาํไรสุทธิ การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.แสนสิริ 

 

1 2550 707,930,677       

2 2551 916,738,809 208,808,132 29.5 เพิ่มข้ึน 

3 2552 1,609,656,275 901,725,598 127.4 เพิ่มข้ึน 

4 2553 1,898,092,614 1,190,161,937 168.1 เพิ่มข้ึน 

5 2554 2,015,697,324 1,307,766,647 184.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 3,018,831,037 2,310,900,360 326.4 เพิ่มข้ึน 

บมจ.เอม็ บี เค 1 2550 1,282,598,011       

2 2551 1,401,716,373 119,118,362 9.3 เพิ่มข้ึน 

3 2552 1,359,685,058 77,087,047 6.0 เพิ่มข้ึน 

4 2553 2,509,906,373 1,227,308,362 95.7 เพิ่มข้ึน 

5 2554 683,085,167 -599,512,844 -46.7 ลดลง 

6 2555 2,008,242,760 725,644,749 56.6 เพิ่มข้ึน 
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ตารางที ่4.26   เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงาน

ดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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ภาพที่ 4.3  เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบ  ธุรกิจการให้

เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหว่าง

บริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ  ในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  
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2.4  ผลการวิเคราะห์กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเล็ก   ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.27  

ตารางท่ี 4.28  และภาพท่ี 4.4 มีดงัน้ี 

2.4.1   ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555  พบว่า  บริษทั  1  แห่งท่ีมีขาดทุนสุทธิแสดงค่าลดลงหรือกาํไรสุทธิแสดงค่าเพิ่มข้ึนจาก

ปี พ.ศ.2550  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรทางบญัชีในระดบัท่ีเพิ่มข้ึน  ไดแ้ก่  

บมจ. แนลเชอรัล พาร์ค   ส่วนบริษัท  1  แห่งท่ีมีขาดทุนสุทธิแสดงค่าเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  

สะทอ้นให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นขาดทุนสุทธิในระดบัท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่  บมจ. เคปเปล ไทย 

พร็อพเพอร์ต้ี   

2.4.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี  พบวา่  ปี พ.ศ.2553 และ 2555  

มี  1  แห่ง คือ  และบมจ. แนลเชอรัล พาร์ค   

2.4.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดั

อนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าสูงสุด  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550 -2551  มี   2  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ. เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ. แนล

เชอรัล พาร์ค ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2553 และ 2555  มี  1  แห่ง คือ  บมจ. เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี   

ปี พ.ศ.2554  มี  2  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ. แนลเชอรัล พาร์ค   และบมจ. เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์

ต้ี  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.27 การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์

ประกอบธุรกิจการสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเลก็ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

 

ขาดทุนสุทธิ 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.เคปเปลไทย พร็อพ 

       เพอร์ต้ี 

1 2550 -32,765,191       

2 2551 -60,270,173 27,504,982 83.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 -66,737,231 33,972,040 103.7 เพิ่มข้ึน 

4 2553 -120,317,025 87,551,834 267.2 เพิ่มข้ึน 

5 2554 -133,113,008 100,347,817 306.3 เพิ่มข้ึน 

6 2555 -123,480,888 90,715,697 276.9 เพิ่มข้ึน 

บมจ.แนลเชอรัล  พาร์ค 1 2550 -3,397,337,030       

2 2551 -1,794,356,904  1,602,980,126  47.2 ลดลง 

3 2552 -499,715,402 2,897,621,628 85.3 ลดลง 

4 2553 243,045,293 3,640,382,323 107.2 ลดลง 

5 2554 -108,370,675 3,288,966,355 96.8 ลดลง 

6 2555 377,016,051 3,774,353,081 111.1 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิ 
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ตารางที.่ 4.28   เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี 

พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี  
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ภาพที่ 4.4 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการ

สถานท่ีอยู่อาศยัอ่ืนๆและมีขนาดเล็ก   ระหว่างบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  

 

0 0 0

1

0

1

2 2 2

1

2

1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

กาํไรสุทธิ

ขาดทุนสุทธิ

จาํนวนบริษทั (แห่ง) 

ปี พ.ศ. 
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2.5  ผลการวิเคราะห์กาํไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ท่ีประกอบธุรกิจสถานท่ีเก็บสินคา้และการเก็บสินคา้และมีขนาดเล็ก   ซ่ึงมีเพียงบริษทัเดียว คือ 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั  จาํกดั(มหาชน)  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.29  โดยพบว่า 

กาํไรสุทธิมีความผนัผวน   หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด จะพบว่า บริษทัมีกาํไรสุทธิ

เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  233,824,089  บาท หรือเพิ่มข้ึน 22%  รวมทั้งในปีน้ีมีกาํไรสุทธิ

สูงสุด    

 

ตารางที ่4.29  การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจ

สถานท่ีเกบ็สินคา้และการเกบ็สินคา้และมีขนาดเลก็   ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

กาํไรสุทธิ 

(บาท) 
การเปล่ียนแปลง 

 
จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ไทคอน อินดสั 

เทรียล  คอนเน็คชนั 

1 2550 1,062,747,983       

2 2551 724,856,999 - 337,890,984  -31.8 ลดลง 

3 2552 653,276,778 -409,471,205 -38.5 ลดลง 

4 2553 821,098,609 -241,649,374 -22.7 ลดลง 

5 2554 436,392,864 -626,355,119 -58.9 ลดลง 

6 2555 1,296,572,072 233,824,089 22.0 เพิ่มข้ึน 
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2.6  ผลการวิเคราะห์กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ี

ประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเล็ก   ซ่ึงมีเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท ฟรีบิลท์ จาํกัด

(มหาชน)  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.30  โดยพบว่า กาํไรสุทธิมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน   หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบว่า  บริษทัมีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  213,567,664  

บาท หรือเพิ่มข้ึน 859.3%  รวมทั้งในปีน้ีมีกาํไรสุทธิสูงสุด    

 

ตารางที ่4.30 การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบ

ธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเลก็   ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

 

กาํไรสุทธิหรือ

ขาดทุนสุทธิ 

(บาท) 

การเปล่ียนแปลง 

 
จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ฟรีบิลท ์ 1 2550 -24,853,686       

2 2551 40,507,595 65,361,281  263.0 เพิ่มข้ึน 

3 2552 12,587,125 37,440,811 150.6 เพิ่มข้ึน 

4 2553 61,749,640 86,603,327 348.5 เพิ่มข้ึน 

5 2554 106,739,029 131,592,715 529.5 เพิ่มข้ึน 

6 2555 188,713,978 213,567,664 859.3 เพิ่มข้ึน 
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2.7  ผลการวิเคราะห์กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจก่อสร้างและมีขนาดใหญ่   ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.31  ตารางท่ี 4.32  และ

ภาพท่ี 4.5 มีดงัน้ี 

2.7.1  ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในระหวา่งปี พ.ศ.2550-

2555  พบว่า  บริษทั  1  แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิแสดงค่าเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการ

ดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรทางบญัชีในระดับท่ีเพิ่มข้ึน  ไดแ้ก่  บมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ  ส่วน

บริษทั  2  แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิแสดงค่าผนัผวน ไดแ้ก่  บมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น(ไทย)  และบมจ.ยู

นิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั  

2.7.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี จาํแนกแต่ละปี  โดยจดัอนัดบั

จากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุด  พบวา่   

ปี พ.ศ.2550  มี  2  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ยนิูค เอน็จเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั  และบมจ.คริส

เตียน่ีและนิลเส็น(ไทย) ตามลาํดบั  

พ.ศ.2551, 2552, 2553 และ 2555  มี  3  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เนาวรัตน์ พฒันาการ  บมจ.ยูนิค 

เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั   และบมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น(ไทย) ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2554  มี  2  แห่ง ได้แก่  บมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น(ไทย) และบมจ.เนาวรัตน์

พฒันาการ ตามลาํดบั    

 

2.7.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550 มี  1 แห่ง คือ บมจ.บมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ 

ปี พ.ศ.2554 มี  1 แห่ง คือ บมจ.ยนิูค เอน็จเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั   
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ตารางที ่4.31 การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบ

ธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

 

กาํไรสุทธิหรือ

ขาดทุนสุทธิ 

การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.คริสเตียน่ีและ 

นิลเส็น(ไทย) 

1 2550 117,179,122        

2 2551 3,893,493  -113,285,629 -96.7 ลดลง 

3 2552 152,995,301  35,816,179 30.6 เพิ่มข้ึน 

4 2553 352,256,617  235,077,495 200.6 เพิ่มข้ึน 

5 2554 165,010,472  47,831,350 40.8 เพิ่มข้ึน 

6 2555 465,874,858  348,695,736 297.6 เพิ่มข้ึน 

บมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ 1 2550 -1,106,322,429        

2 2551 171,040,088    1,277,362,517  115.5 เพิ่มข้ึน 

3 2552 89,472,766  1,195,795,195 108.1 เพิ่มข้ึน 

4 2553 76,675,765  1,182,998,194 106.9 เพิ่มข้ึน 

5 2554 87,825,850  1,194,148,279 107.9 เพิ่มข้ึน 

6 2555 542,110,115  1,648,432,544 149.0 เพิ่มข้ึน 

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง  

แอนด ์ คอนสตรัคชนั 

1 2550 159,906,863        

2 2551 111,268,083  -48,638,780 -30.4 ลดลง 

3 2552 139,529,599  -20,377,264 -12.7 ลดลง 

4 2553 148,244,571  -11,662,292 -7.3 ลดลง 

5 2554 -15,976,084  -175,882,947 -110.0 ลดลง 

6 2555 380,272,889  220,366,026 137.8 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิ 
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ตารางที.่.......   เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี  
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ภาพที ่4.5  เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและ 

มีขนาดใหญ่   ระหว่างบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555
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ขาดทุนสุทธิ

จาํนวนบริษทั (แห่ง) 

ปี พ.ศ. 
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2.8  ผลการวิเคราะห์กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดกลาง   ซ่ึงมีเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั 

อีเอ็มซี จาํกดั(มหาชน)  ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.33  โดยพบว่า กาํไรสุทธิมีแนวโน้มลดลง  หาก

พิจารณาปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบว่า  บริษทัมีกาํไรสุทธิลดลงจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  

134,355,581  บาท หรือลดลง 91.8%   

 

ตารางที4่.33  การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบ 

ธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

 

กาํไรสุทธิหรือ

ขาดทุนสุทธิ 

การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.อีเอม็ซี 1 2550 146,376,029       

2 2551 98,757,016 - 47,619,013  -32.5 ลดลง 

3 2552 -89,465,555 -235,841,584 -161.1 ลดลง 

4 2553 -71,358,026 -217,734,055 -148.7 ลดลง 

5 2554 21,510,443 -124,865,586 -85.3 ลดลง 

6 2555 12,020,448 -134,355,581 -91.8 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิ 
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2.9  ผลการวิเคราะห์กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่   ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.34  

และตารางท่ี 4.35  มีดงัน้ี 

2.9.1   ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในระหว่างปี พ.ศ.

2550-2555  พบวา่  บริษทัทั้ง  2  แห่งมีกาํไรสุทธิแสดงค่าผนัผวน แสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงาน

ดา้นการทาํกาํไรทางบญัชีไม่สมํ่าเสมอ   และเป็นกาํไรท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเส้นแนวโนม้กาํไรมาโดย

ตลอด ไดแ้ก่  บมจ.ชินเทค็ คอนสตรัคชนั  และบมจ.พีเออี(ประเทศไทย)  

2.9.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี จาํแนกแต่ละปี  โดยจดัอนัดบั

จากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุด  พบวา่   

ปี พ.ศ.2550-2553 มี  1  แห่ง คือ  บมจ.ชินเทค็ คอนสตรัคชนั   

ปี พ.ศ.2554  มี 2 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ชินเท็ค คอนสตรัคชนั  และบมจ.พีเออี(ประเทศไทย) 

ตามลาํดบั 

2.9.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดั

อนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าตํ่าสุด พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550-2553  มี  1 แห่ง คือ บมจ.พีเออี(ประเทศไทย)  

ปี พ.ศ.2555  มี  2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ชินเท็ค คอนสตรัคชนั  และบมจ.พีเออี(ประเทศไทย) 

ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.34  การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบ 

ธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

 

กาํไรสุทธิหรือ

ขาดทุนสุทธิ 

การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ชินเทค็ คอน 

   สตรัคชนั 

1 2550 248,061,587       

2 2551 267,664,425         19,602,838  7.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 318,109,101 70,047,514 28.2 เพิ่มข้ึน 

4 2553 203,484,491 -44,577,096 -18.0 ลดลง 

5 2554 97,255,480 -150,806,107 -60.8 ลดลง 

6 2555 -132,188,689 -380,250,276 -153.3 ลดลง 

บมจ.พีเออี (ประเทศไทย) 1 2550 -35,279,003       

2 2551 -151,853,790 -116,574,788 -330.4 ลดลง 

3 2552 -176,029,063 -140,750,060 -399.0 ลดลง 

4 2553 -116,640,367 -81,361,364 -208.4 ลดลง 

5 2554 38,226,092 73,505,095 208.4 เพิ่มข้ึน 

6 2555 -332,350,872 -297,071,870 -842.1 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิ 
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ตารางที ่4.35   เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี  

 

  

 

 

 

 



159 
 

 
 

2.10  ผลการวิ เคราะห์กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมี

ขนาดใหญ่   ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.36  ตารางท่ี 4.37  และภาพท่ี 4.6 มีดงัน้ี 

2.10.1  ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในระหว่างปี  พ.ศ.

2550-2555  พบว่า บริษทั  3  แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิแสดงค่าผนัผวน   แสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงาน

ดา้นการทาํกาํไรทางบญัชีไม่สมํ่าเสมอ   และเป็นกาํไรท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเส้นแนวโนม้กาํไรมาโดย

ตลอด  ไดแ้ก่ บมจ.ช.การช่าง   บมจ.ซิฟโก ้ และบมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง  สําหรับบริษทั  1

แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิแสดงค่าเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  สะทอ้นให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํ

กาํไรทางบญัชีในระดบัท่ีเพิ่มข้ึน  ไดแ้ก่  บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชนั   ส่วน

บริษทั  1 แห่งท่ีมีกาํไรสุทธิแสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้น

การทาํกาํไรทางบญัชีในระดบัท่ีลดลง  ไดแ้ก่ บมจ.บางกอกแลนด ์ 

2.10.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดัอนัดบั

จากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุด  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี 5  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต ์ บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิ

เนียร่ิง  บมจ. ซิฟโก้  บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  และบมจ.ช.การช่าง  

ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2551  มี  3  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ช.การช่าง  บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคชัน่  และบมจ. ซิฟโก ้ ตามลาํดบั     

ปี พ.ศ.2552  มี  2  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่  และบมจ. 

ซิฟโก ้ ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2553  มี  3  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่   บมจ.อิตา

เลียนไทย  ดีเวลอ๊ปเมนต ์ และบมจ.เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง  ตามลาํดบั     

ปี พ.ศ.2554  มี  2  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ช.การช่าง  และบมจ.ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอน

สตรัคชัน่  ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2555  มี  4  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน  บมจ.ช.การช่าง  

บมจ. ซิฟโก ้  และบมจ.อิตาเลียนไทย  ดีเวลอ๊ปเมนต ์ตามลาํดบั 

2.10.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดั

อนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าสูงสุด พบวา่ 

ปี พ.ศ.2551  มี  2  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง   และบมจ.อิตาเลียนไทย  

ดีเวลอ๊ปเมนต ์ ตามลาํดบั 
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ปี พ.ศ.2552 มี 3 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ช.การช่าง  บมจ.เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง   และบมจ.อิตา

เลียนไทย  ดีเวลอ๊ปเมนต ์ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2553 มี  2  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ. ซิฟโก ้ และบมจ.ช.การช่าง  ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2554 มี  3  แห่ง ไดแ้ก่   บมจ. ซิฟโก ้  บมจ.เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง   และบมจ.อิตา

เลียนไทย  ดีเวลอ๊ปเมนต ์ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2555 มี  1  แห่ง คือ บมจ.เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง   

 

 

ตารางที4่.36  การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบ

ธุรกิจงานวศิวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

กาํไรสุทธิหรือ 

ขาดทุนสุทธิ 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ช การช่าง 1 2550 14,536,884        

2 2551 572,403,202  557,866,318 3837.6 เพิ่มข้ึน 

3 2552 97,571,637  83,034,753 571.2 เพิ่มข้ึน 

4 2553 -319,272,325  -333,809,209 -2296.3 ลดลง 

5 2554 937,505,542  922,968,658 6349.2 เพิ่มข้ึน 

6 2555 600,757,150  586,220,266 4032.6 เพิ่มข้ึน 

บมจ.ชิโน-ไทย เอน็จิ

เนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัค

ชนั   

1 2550 21,671,121        

2 2551 193,320,535  171,649,414 792.1 เพิ่มข้ึน 

3 2552 308,415,853  286,744,732 1323.2 เพิ่มข้ึน 

4 2553 443,349,828  421,678,707 1945.8 เพิ่มข้ึน 

5 2554 906,365,221  884,694,100 4082.4 เพิ่มข้ึน 

6 2555 1,165,632,399  1,143,961,278 5278.7 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิ 
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ตารางที ่4.36  การเปล่ียนแปลงของกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบ

ธุรกิจงานวศิวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

(ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

กาํไรสุทธิหรือ 

ขาดทุนสุทธิ 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ซิฟโก ้ 1 2550 22,731,676        

2 2551 11,614,206  -11,117,469 -48.9 ลดลง 

3 2552 51,512,621  28,780,945 126.6 เพิ่มข้ึน 

4 2553 -58,878,084  -81,609,760 -359.0 ลดลง 

5 2554 -57,867,620  -80,599,296 -354.6 ลดลง 

6 2555 145,645,774  122,914,098 540.7 เพิ่มข้ึน 

บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิ

เนียร่ิง 

1 2550 149,926,518        

2 2551 -349,570,175  -499,496,693 -333.2 ลดลง 

3 2552 -1,125,025,820  -1,274,952,338 -850.4 ลดลง 

4 2553 197,705,456  47,778,938 31.9 เพิ่มข้ึน 

5 2554 -401,711,768  -551,638,286 -367.9 ลดลง 

6 2555 -53,092,857  -203,019,375 -135.4 ลดลง 

บมจ.บางกอกแลนด ์ 1 2550 1,010,734,000        

2 2551 -2,677,577,000  -3,688,311,000 -364.9 ลดลง 

3 2552 -1,793,211,000  -2,803,945,000 -277.4 ลดลง 

4 2553 317,852,000  -692,882,000 -68.6 ลดลง 

5 2554 -1,642,065,000  -2,652,799,000 -262.5 ลดลง 

6 2555 91,473,000  -919,261,000 -90.9 ลดลง 
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ตารางที.่.......   เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมี

ขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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ภาพที่ 4.6  เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรม

โยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหว่างบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิและ

ขาดทุนสุทธิ  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

กาํไรสุทธิ

ขาดทุนสุทธิ

จาํนวนบริษทั (แห่ง) 

ปี พ.ศ. 



ตารางที ่4.22   เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์

                      และมีขนาดเลก็   ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ. กฤษดามหานคร  -656,258,000  10  -364,883,000  10  -511,141,000  10  29,881,000  6  86,263,000  7  -89,460,000  10 

2 บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี   50,706,748  4  61,758,805  4  10,424,790  8  -8,315,012  8  -51,386,903  10  38,560,072  7 

3 บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์ 20,900,495  7  170,944,244  3  100,251,663  4  6,563,466  7  -7,539,035  9  213,375,576  5 

4 บมจ. ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม   45,185,088  5  38,736,298  6  25,821,665  6  -57,210,690  10  146,519,197  5  525,158,790  2 

5 บมจ.ปริญสิริ 77,983,177  3  331,036,561  2  479,305,811  1  563,982,412  2  203,046,538  3  354,241,160  3 

6 บมจ. ปรีชา  กรุ๊ป  -83,902,948  9  -17,738,126  9  185,797,799  3  45,210,065  5  51,515,235  8  8,970,202  8 

7 บมจ. ยนิูเวนเจอร์  100,945,836  2  46,234,070  5  16,925,286  7  112,021,646  4  206,101,892  2  352,486,880  4 

8 บมจ. รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์ 30,527,436  6  5,522,296  7  73,737,787  5  114,217,476  3  174,916,292  4  45,874,095  6 

9 บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ 307,727,391  1  347,319,122  1  188,805,691  2  719,171,973  1  775,943,759  1  1,404,921,524  1 

10 บมจ. เอเวอร์แลนด ์  6,898,719  8  1,093,469  8  -198,918,619  9  -39,105,882  9  139,506,053  6  -40,372,084  9 

หมายเหตุ        

            

 

1.  เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิ 

           

 

2. บมจ. ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั (ท่ีมา : พระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  มาตราท่ี 11  เวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์  
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ตารางที ่4.24    เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า การขาย  การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์

                        และมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์   26,214,855,941  1 1,089,419,740  5 19,545,689  12 5,510,260,089  1 345,622,149  7 2,235,623,576  4 

2 บมจ.  เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ 279,723,974  8 433,192,175  8 406,608,551  8 189,465,744  10 172,252,765  10 -84,222,206  13 

3 บมจ. ไรมอน แลนด ์ -30,428,848  12 117,432,787  10 -280,633,295  14 152,584,446  11 -480,320,922  14 495,847,689  8 

4 บมจ.  ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี   120,155,016  10 178,855,261  9 248,979,252  9 326,537,746  9 293,498,972  8 269,147,431  9 

5 บมจ. ศุภาลยั   854,270,273  6 1,086,752,372  6 2,499,189,715  1 2,620,187,574  2 2,672,356,629  1 2,821,690,871  1 

6 บมจ.  สัมมากร   48,847,663  11 70,227,639  12 106,709,017  10 89,204,259  13 2,646,161  12 40,242,910  12 

7 บมจ.  เหมราชพฒันาท่ีดิน   1,163,640,401  2 1,463,659,312  2 598,883,027  5 1,287,413,936  5 596,858,699  6 2,379,206,788  2 

8 บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั   1,055,044,612  3 1,346,501,876  3 417,600,326  7 1,063,427,248  7 1,082,376,043  4 1,724,875,874  6 

9 บมจ. อารียา พร็อพเพอร์ต้ี   -78,635,476  14 28,095,455  13 518,007,919  6 427,950,659  8 76,001,583  11 94,353,220  11 

10 บมจ.  อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท   136,398,854  9 103,229,098  11 19,197,725  13 45,294,863  14 -153,089,211  13 -144,958,484  14 

11 บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  ดีเวลลอปเมน้ท ์ 898,830,543  5 1,638,229,662  1 1,868,996,042  2 2,229,336,428  3 1,550,939,571  3 2,329,277,334  3 

12 บมจ. เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   -61,573,136  13 -45,799,461  14 56,089,180  11 91,819,376  12 192,601,151  9 100,075,902  10 

13 บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่  632,483,951  7 650,314,278  7 764,007,414  4 1,152,318,541  6 1,079,310,164  5 1,108,019,890  7 

14 บมจ. แอล.พี.เอน็ ดิเวลลอปเมน้ท ์  927,738,553  4 1,205,511,222  4 1,358,742,541  3 1,637,063,347  4 1,917,349,314  2 2,216,861,424  5 

หมายเหตุ       เคร่ืองหมายคิดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิ 
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             ตารางที่ 4.26   เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า การขาย  การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์

                       และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์   1,066,363,560  5 1,557,601,540  5 1,715,867,937  5 2,002,638,590  4 852,920,459  6 2,385,668,747 5 

2 บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  1,783,405,830  2 2,198,736,965  4 4,949,725,482  1 1,143,700,518  6 2,075,799,243  3 6,251,851,127 1 

3 บมจ.นวนคร   330,235,064  11 77,559,942  13 22,383,882  12 186,298,719  12 48,495,133  11 222,146,759  11 

4 บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์ 246,163,634  13 348,667,707  11 464,243,820  10 998,273,239  8 345,650,602  9 324,642,401  9 

5 บมจ.บางกอกแลนด ์ 291,779,258  12 6,022,723,247  1 1,746,279,889  4 643,630,083  9 943,800,334  5 754,859,087  8 

6 บมจ.แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์ 824,144,809  7 -489,843,524  14 -343,705,324  14 -285,720,410  14 -253,326,177  13 -667,091,123  14 

7 บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค  411,606,819  9 802,566,041  8 399,751,525  11 550,436,938  10 487,999,305  8 178,367,272  12 

8 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท   1,269,948,337  4 2,373,368,307  3 3,621,832,768  3 3,488,146,899  2 2,834,815,597  2 3,897,993,500 3 

9 บมจ.มัน่คงเคหะการ   331,604,819  10 405,765,482  10 540,461,437  9 549,783,486  11 234,706,809  10 260,688,319  10 

10 บมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี   -95,515,922  14 347,575,331  12 -207,228,485  13 61,521,355  13 -91,673,583  12 -58,461,307  13 

11 บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์    3,158,937,635  1 3,359,749,990  2 3,868,050,790  2 3,876,137,172  1 5,527,046,035  1 5,683,979,544 2 

12 บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ   924,046,512  6 738,494,439  9 883,877,071  8 1,141,143,025  7 -1,094,968,098  14 1,313,282,358 7 

13 บมจ.แสนสิริ  707,930,677  8 916,738,809  7 1,609,656,275  6 1,898,092,614  5 2,015,697,324  4 3,018,831,037 4 

14 บมจ.เอม็ บี เค  1,282,598,011  3 1,401,716,373  6 1,359,685,058  7 2,509,906,373  3 683,085,167  7 2,008,242,760 6 

หมายเหตุ        เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิ 
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ตารางที่ 4.28    เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ. เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี  -32,765,191  1 -60,270,173  1 -66,737,231  1 -120,317,025  2 -133,113,008  2 -123,480,888  2 

2 บมจ. แนลเชอรัล พาร์ค -3,397,337,030  2 -1,794,356,904  2 -499,715,402  2 243,045,293  1 -108,370,675  1 377,016,051  1 

หมายเหตุ       เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 



 

ตาราง 4.32    เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่   ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ.  คริสเตียน่ีและนิลเส็น (ไทย) 117,179,122  2  3,893,493  3  152,995,301  1  352,256,617  1  165,010,472  1  465,874,858  2 

2 บมจ.  เนาวรัตน์พฒันาการ  -1,106,322,429  3  171,040,088  1  89,472,766  3  76,675,765  3  87,825,850  2  542,110,115  1 

3 บมจ.  ยนิูค เอน็จเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั  159,906,863  1  111,268,083  2  139,529,599  2  148,244,571  2  -15,976,084  3  380,272,889  3 

หมายเหตุ       เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิ 
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ตารางที่ 4.35   เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ.ชินเทค็ คอนสตรัคชนั  248,061,587  1  267,664,425  1  318,109,101  1  203,484,491  1  97,255,480  1  -132,188,689  1 

2 บมจ.  พีเออี (ประเทศไทย)  -35,279,003  2  -151,853,790  2  -176,029,063  2  -116,640,367  2  38,226,092  2  -332,350,872  2 

หมายเหตุ       เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิ 
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ตาราง 4.37     เปรียบเทียบกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวศิวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่   

                       ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ.  ช.การช่าง  14,536,884  5  572,403,202  1  97,571,637  2  -319,272,325  5  937,505,542  1  600,757,150  2 

2 บมจ.  ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ 

คอนสตรัคชนั  21,671,121  4  193,320,535  2  308,415,853  1  443,349,828  1  906,365,221  2  1,165,632,399  1 

3 บมจ. ซิฟโก ้ 22,731,676  3  11,614,206  3  51,512,621  3  -58,878,084  4  -57,867,620  3  145,645,774  3 

4 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  149,926,518  2  -349,570,175  4  -1,125,025,820  4  197,705,456  3  -401,711,768  4  -53,092,857  5 

5 บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์ 1,010,734,000  1  -2,677,577,000  5  -1,793,211,000  5  317,852,000  2  -1,642,065,000  5  91,473,000  4 

หมายเหตุ       เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิ 
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3. การวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

การวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-ถึงปี พ.ศ.2555 โดยวิเคราะห์จาํแนก

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม  ประเภทธุรกิจ  และขนาดธุรกิจ  รวมทั้งวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงและจดั

อนัดบักระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   ผลการวิเคราะห์เป็นดงัน้ี 

3.1 ผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็   ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.38 ตารางท่ี 4.39 และภาพท่ี 4.7 มีดงัน้ี 

3.1.1   ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานในระหวา่งปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า บริษทั  5  แห่งท่ีมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน 

แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานด้านการทาํกําไรท่ีเป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ   ได้แก่ บมจ.เค.

ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.ชาญอิสระ  ดีเวล็อปเมนนท์  บมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  บมจ.

ปริญสิริ  และบมจ.รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์  สําหรับบริษทั 3 แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้า

จากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าลดลง ไดแ้ก่ บมจ.ยนิูเวนเจอร์    บมจ.สยามฟิวเจอร์  ดีเวลอปเมน้ท ์ 

และบมจ.เอเวอร์แลนด์   ส่วนบริษทั  2  แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่า

ลดลงจากปี พ.ศ.2550  ไดแ้ก่  บมจ.กฤษดามหานคร   และบมจ.ปรีชา กรุ๊ป 

3.1.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  จาํแนกแต่ละปี  โดย

จดัอนัดบัจากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุด  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี  6  แห่ง ได้แก่ บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  บมจ.ชาญอิสสระ 

ดีเวล็อปเมนท์   บมจ.ยูนิเวนเจอร์   บมจ.เอเวอร์แลนด์    บมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม   

และบมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  ตามลาํดบั     

ปี พ.ศ.2551  มี  4  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี   

บมจ.ปรีชา  กรุ๊ป   และบมจ.รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์ ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2552  มี  8  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ปริญสิริ   บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์   บมจ.

ปรีชา  กรุ๊ป   บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์   บมจ. กฤษดามหานคร   

บมจ.เอเวอร์แลนด ์   และบมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2553  มี  7  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์   บมจ.ปริญสิริ   บมจ.

ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม   บมจ. ปรีชา  กรุ๊ป   บมจ. กฤษดามหานคร  บมจ.เอเวอร์แลนด ์  

และบมจ.ยนิูเวนเจอร์ ตามลาํดบั       
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ปี พ.ศ.2554  มี  7  แห่ง ได้แก่  บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  บมจ.ชาญอิสสระ 

ดีเวลอ็ปเมนท ์  บมจ. ปรีชา  กรุ๊ป   บมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม   บมจ.รสา พร็อพเพอร์ต้ี 

ดิเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.เอเวอร์แลนด ์  และบมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2555  มี  5  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์   บมจ.รสา พร็อพเพอร์ต้ี 

ดิเวลลอปเมน้ท์   บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์   และบมจ.ยูนิเวน

เจอร์ ตามลาํดบั 

3.1.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน  จาํแนกแต่ละปี  โดย

จดัอนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าสูงสุด พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี  4  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์  บมจ. ปรีชา  กรุ๊ป   

บมจ. กฤษดามหานคร  และบมจ.ปริญสิริ ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2551  มี  6  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.เอเวอร์แลนด์    บมจ. กฤษดามหานคร  บมจ.ยูนิเวน

เจอร์   บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์  บมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม   และบมจ.ปริญสิริ 

ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2552  มี  2  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์ และบมจ.ยูนิเวน

เจอร์   ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2553  มี  3  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์  บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  

และบมจ.รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์  ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2554  มี  3  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.กฤษดามหานคร  บมจ.ยนิูเวนเจอร์   และบมจ.ปริญสิริ 

ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2555  มี  5  แห่ง  ได้แก่ บมจ.ปรีชา  กรุ๊ป   บมจ.เอเวอร์แลนด์     บมจ.ปริญสิริ    

บมจ. กฤษดามหานคร    และบมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.38 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.กฤษดามหานคร 1 2550 -331,360,000       

2 2551 -9,142,000    322,218,000  97.2 ลดลง 

3 2552 211,734,000 543,094,000 163.9 ลดลง 

4 2553 206,757,000 538,117,000 162.4 ลดลง 

5 2554 -114,722,000 216,638,000 65.4 ลดลง 

6 2555 -197,586,000 133,774,000 40.4 ลดลง 

บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี   1 2550 1,534,687       

2 2551 74,305,305 72,770,618 4,741.7 เพิ่มข้ึน 

3 2552 252,363,704 250,829,017 16,344.0 เพิ่มข้ึน 

4 2553 -72,512,046 -74,046,733 -4,824.9 ลดลง 

5 2554 50,885,930 49,351,243 3,215.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 204,375,886 202,841,199 13,217.1 เพิ่มข้ึน 

บมจ. ชาญอิสระ  

ดีเวลอ็ปเมนท ์  

1 2550 200,536,036       

2 2551 -470,285,265 -670,821,301 -334.5 ลดลง 

3 2552 214,331,547 13,795,511 6.9 เพิ่มข้ึน 

4 2553 -43,464,572 -244,000,608 -121.7 ลดลง 

5 2554 428,555,201 228,019,165 113.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 657,714,589 457,178,553 228.0 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100 

2. * ค่าบวก    หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

* ค่าติดลบ  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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ตารางที ่4.38 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ไทยพฒันาโรงงาน

อุตสาหกรรม 

1 2550 130,488,668       

2 2551 -658,248,242 -788,736,910 -604.4 ลดลง 

3 2552 77,418,210 -53,070,458 -40.7 ลดลง 

4 2553 555,655,318 425,166,650 325.8 เพิ่มข้ึน 

5 2554 216,404,523 85,915,855 65.8 เพิ่มข้ึน 

6 2555 -689,742,333 -820,231,001 -628.6 ลดลง 

บมจ.ปริญสิริ   1 2550 -1,073,258,354       

2 2551 - 933,004,978        140,253,375  13.1 เพิ่มข้ึน 

3 2552 1,935,307,569    3,008,565,923  280.3 เพิ่มข้ึน 

4 2553 634,698,145    1,707,956,499  159.1 เพิ่มข้ึน 

5 2554 -1,592,066,302 - 518,807,948  -48.3 ลดลง 

6 2555 -49,322,824    1,023,935,530  95.4 เพิ่มข้ึน 

บมจ. ปรีชา กรุ๊ป   1 2550 -115,947,876       

2 2551 48,987,912        164,935,788  142.2 ลดลง 

3 2552 467,013,938 582,961,815 502.8 ลดลง 

4 2553 226,060,804 342,008,681 295.0 ลดลง 

5 2554 222,351,152 338,299,028 291.8 ลดลง 

6 2555 -2,851,385 113,096,492 97.5 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที ่4.38 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพย ์ และมีขนาดเลก็ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ยนิูเวนเจอร์ 1 2550 170,326,481       

2 2551 -375,233,180 -545,559,661  -320.3 ลดลง 

3 2552 -373,181,964 -543,508,445  -319.1 ลดลง 

4 2553 14,696,353 -155,630,128  -91.4 ลดลง 

5 2554 -1,206,343,636 -1,376,670,117  -808.3 ลดลง 

6 2555 166,425,796 -3,900,685  -2.3 ลดลง 

บมจ. รสา  พร็อพเพอร์ต้ี 

ดิเวลลอปเมน้ท ์  

1 2550 -87,971,595       

2 2551 12,405,221 100,376,816 114.1 เพิ่มข้ึน 

3 2552 -12,190,846 75,780,749 86.1 เพิ่มข้ึน 

4 2553 -182,504,347 -94,532,752 -107.5 ลดลง 

5 2554 98,553,025 186,524,620 212.0 เพิ่มข้ึน 

6 2555 270,763,793 358,735,388 407.8 เพิ่มข้ึน 

บมจ.สยามฟิวเจอร์  ดีเวล

อปเมนท ์

1 2550 1,218,970,135       

2 2551 798,593,980 - 420,376,155  -34.5 ลดลง 

3 2552 574,874,478 - 644,095,657 -52.8 ลดลง 

4 2553 1,192,530,285 -26,439,850  -2.2 ลดลง 

5 2554 464,102,941 - 754,867,194  -61.9 ลดลง 

6 2555 202,249,334 -1,016,720,801  -83.4 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 

 



169 
 

 
 

ตารางที ่4.38 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.เอเวอร์แลนด ์ 1 2550 166,057,647       

2 2551 -3,030,707 -169,088,355 -101.8 ลดลง 

3 2552 87,190,667 -78,866,980 -47.5 ลดลง 

4 2553 59,143,049 -106,914,599 -64.4 ลดลง 

5 2554 56,811,989 -109,245,659 -65.8 ลดลง 

6 2555 -4,889,352 -170,946,999 -102.9 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที ่4.39   เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงาน

ดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี  
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ภาพที่ 4.7  เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้

เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเล็ก  ระหว่าง

บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานและเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ดาํเนินงาน  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  
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3.2  ผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง   ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.40  ตารางท่ี 4.41 และภาพท่ี 4.8 มีดงัน้ี 

3.2.1   ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานในระหวา่งปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า บริษทั  8  แห่งท่ีมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน 

แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  ไดแ้ก่ บมจ. บีทีเอส  

กรุ๊ป โฮลอ้ิงส์  บมจ.สมัมากร  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  บมจ.อารียา  พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.อิสเทอร์น 

สตาร์ เรียล เอสเตท  บมจ.เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง  และบมจ.

แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมน้ท์   สําหรับบริษทั 2  แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน

แสดงค่าลดลง ไดแ้ก่ บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ.เอสซี  แอสเสท คอปอเรชัน่  ส่วนบริษทั  4  

แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550  ไดแ้ก่  บมจ.เมเจอร์  

ดีเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.ไรมอน แลนด ์ บมจ.ศุภาลยั   และบมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน   

3.2.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  จาํแนกแต่ละปี  โดย

จดัอนัดบัจากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุด  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550 มี  6  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่   

บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท  บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง  บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี   และบมจ.สมัมา

กร   ตามลาํดบั     

ปี พ.ศ.2551 มี   6   แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  บมจ.ล

ลิล  พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท  บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่   และบ

มจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2552 มี   10   แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ศุภาลยั   บมจ.แอล.พี.เอน็ ดิเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.อารี

ยา พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  ดีเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.ลลิล  

พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท    บมจ.เหมราชพฒันา

ท่ีดิน   และ บมจ.สมัมากร  ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2553 มี   10   แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์  

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน   บมจ.ไรมอน แลนด ์ บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์

ต้ี   บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท    บมจ.เอ็น .ซี .เฮ้าส์ ซ่ิง   บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ต้ี   

และบมจ.ศุภาลยั ตามลาํดบั   
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ปี พ.ศ.2554 มี   8   แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์   บมจ.

แอล.พี.เอน็ ดิเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน   บมจ.ศุภาลยั   บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   บมจ.ล

ลิล  พร็อพเพอร์ต้ี   และบมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์  ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2555  มี  8  แห่ง ได้แก่ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน  บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี   

บมจ.ศุภาลยั   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์   บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน   บมจ.ไรมอน แลนด์ ดีเวลล

อปเมน้ท ์  บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี   และบมจ.สมัมากร  ตามลาํดบั   

3.2.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน  จาํแนกแต่ละปี  โดย

จดัอนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าสูงสุด พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550 มี  8  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.แอล.พี.เอ็น ดิเวลลอปเมน้ท์  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮล

ด้ิงส์   บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน  บมจ.ศุภาลยั  บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  

ดีเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ และบมจ.ไรมอน แลนด ์ ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2551 มี  8  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.

สัมมากร   บมจ.ศุภาลยั  บมจ.แอล.พี.เอน็ ดิเวลลอปเมน้ท ์    บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  ดีเวลลอป

เมน้ท ์  บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ และบมจ.ไรมอน แลนด ์ ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2552 มี  4  แห่ง ได้แก่ บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  บมจ.เอสซี แอสเสท คอ

ปอเรชัน่   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  และบมจ.ไรมอน แลนด ์ ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2553 ดบั  มี  4  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.สัมมากร  บมจ.แอล.พี.เอน็ ดิเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.

เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่  และบมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  ดีเวลลอปเมน้ท ์ ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2554 มี  6  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.สัมมากร  บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.อิสเทอร์น 

สตาร์ เรียล เอสเตท    บมจ.ไรมอน แลนด์   บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชั่น   และบมจ.เอเชียน 

พร็อพเพอร์ต้ี  ดีเวลลอปเมน้ท ์ ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2555  มี  6  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท    บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   

บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.แอล.พี.เอน็ ดิเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์  และบ

มจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่   ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.40  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.บีทีเอส  กรุ๊ป   

      โฮลด้ิงส์ 

1 2550 -56,782,409       

2 2551 -8,899,821 47,882,588 -84.3 ลดลง 

3 2552 -71,765,407 -14,982,998 26.4 เพิ่มข้ึน 

4 2553 457,848,245 514,630,654 -906.3 ลดลง 

5 2554 1,360,464,784 1,417,247,193 -2495.9 ลดลง 

6 2555 1,755,848,062 1,812,630,471 -3192.2 ลดลง 

บมจ.เมเจอร์  ดีเวล 

     ลอปเมน้ท ์  

1 2550 -1,545,424,635       

2 2551 -1,414,650,541   130,774,094  -8.5 ลดลง 

3 2552 -1,641,263 1,543,783,372 -99.9 ลดลง 

4 2553 788,882,940 2,334,307,575 -151.0 ลดลง 

5 2554 45,443,516 1,590,868,151 -102.9 ลดลง 

6 2555 -1,417,929,949 127,494,686 -8.2 ลดลง 

บมจ. ไรมอน  แลนด ์  1 2550 -2,810,865,492       

2 2551 -1,471,177,961 1,339,687,531  -47.7 ลดลง 

3 2552 -468,683,111 2,342,182,381 -83.3 ลดลง 

4 2553 348,953,818 3,159,819,310 -112.4 ลดลง 

5 2554 -1,042,846,095 1,768,019,397 -62.9 ลดลง 

6 2555 802,540,054 3,613,405,546 -128.6 ลดลง 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100 

2. * ค่าบวก    หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

* ค่าติดลบ  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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ตารางที ่4.40 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี 1 2550 253,419,743       

2 2551 568,698,736   315,278,993  124.4 เพิ่มข้ึน 

3 2552 505,588,537 252,168,794 99.5 เพิ่มข้ึน 

4 2553 347,274,345 93,854,602 37.0 เพิ่มข้ึน 

5 2554 301,555,117 48,135,374 19.0 เพิ่มข้ึน 

6 2555 356,372,641 102,952,898 40.6 เพิ่มข้ึน 

บมจ.ศุภาลยั 1 2550 -832,832,430       

2 2551 -275,300,815        557,531,615  -66.9 ลดลง 

3 2552 1,951,726,484 2,784,558,914 -334.3 ลดลง 

4 2553 13,108,782 845,941,212 -101.6 ลดลง 

5 2554 811,134,514 1,643,966,944 -197.4 ลดลง 

6 2555 2,361,327,933 3,194,160,363 -383.5 ลดลง 

บมจ.สัมมากร 1 2550 84,278,623       

2 2551 -51,547,595 -135,826,218 -161.2 ลดลง 

3 2552 3,383,010 -80,895,613 -96.0 ลดลง 

4 2553 -88,297,113 -172,575,736 -204.8 ลดลง 

5 2554 -25,646,350 -109,924,973 -130.4 ลดลง 

6 2555 250,047,030 165,768,407 196.7 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที4่.40  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน   1 2550 -391,321,414       

2 2551 4,752,177,066    5,143,498,480  -1314.4 ลดลง 

3 2552 114,952,263 506,273,677 -129.4 ลดลง 

4 2553 370,991,341 762,312,756 -194.8 ลดลง 

5 2554 1,228,122,191 1,619,443,605 -413.8 ลดลง 

6 2555 932,770,210 1,324,091,624 -338.4 ลดลง 

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั 1 2550 1,716,552,355       

2 2551 1,445,795,173 -270,757,182 -15.8 ลดลง 

3 2552 674,638,074 -1,041,914,281 -60.7 ลดลง 

4 2553 2,480,936,510 764,384,155 44.5 เพิ่มข้ึน 

5 2554 1,941,851,973 225,299,618 13.1 เพิ่มข้ึน 

6 2555 3,183,327,387 1,466,775,032 85.4 เพิ่มข้ึน 

บมจ.อารียา  พร็อพเพอร์ต้ี 1 2550 -312,978,910       

2 2551 -16,777,773 296,201,137 -94.6 ลดลง 

3 2552 1,225,333,109 1,538,312,019 -491.5 ลดลง 

4 2553 51,690,248 364,669,158 -116.5 ลดลง 

5 2554 -60,017,020 252,961,890 -80.8 ลดลง 

6 2555 -471,961,665 -158,982,755 50.8 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที4่.40  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

หมายรายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.อิสเทอร์น สตาร์  

    เรียล เอสเตท 

1 2550 388,094,325       

2 2551 560,764,329 172,670,004 44.5 เพิ่มข้ึน 

3 2552 226,980,608 -161,113,717 -41.5 ลดลง 

4 2553 291,508,715 -96,585,609 -24.9 ลดลง 

5 2554 -65,155,050 -453,249,374 -116.8 ลดลง 

6 2555 -193,383,201 -581,477,526 -149.8 ลดลง 

บมจ.เอเช่ียน พร็อพ 

    เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์

1 2550 -1,203,803,973       

2 2551 -1,103,048,199 100,755,774 -8.4 ลดลง 

3 2552 588,258,442 1,792,062,415 -148.9 ลดลง 

4 2553 -2,030,692,901 -826,888,928 68.7 เพิ่มข้ึน 

5 2554 -3,090,581,562 -1,886,777,589 156.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 2,491,921,211 3,695,725,184 -307.0 ลดลง 

บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   1 2550 317,668,864       

2 2551 291,063,009 -26,605,855 -8.4 ลดลง 

3 2552 261,445,299 -56,223,566 -17.7 ลดลง 

4 2553 69,714,082 -247,954,782 -78.1 ลดลง 

5 2554 338,817,455 21,148,591 6.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 -312,115,155 -629,784,020 -198.3 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที4่.40 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ 

และมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

หมายรายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.เอสซี แอสเสท  

     คอปอเรชัน่ 

1 2550 1,212,320,864       

2 2551 332,347,875 -879,972,989 -72.6 ลดลง 

3 2552 -46,808,185 -1,259,129,049 -103.9 ลดลง 

4 2553 -714,365,900 -1,926,686,764 -158.9 ลดลง 

5 2554 -2,955,294,792 -4,167,615,656 -343.8 ลดลง 

6 2555 -2,802,488,203 -4,014,809,067 -331.2 ลดลง 

บมจ.แอล.พี.เอน็ ดีเวล 

     ลอปเมน้ท ์

1 2550 -31,713,957       

2 2551 -1,087,065,789 -1,055,351,832 3327.7 เพิ่มข้ึน 

3 2552 1,425,382,353 1,457,096,310 -4594.5 ลดลง 

4 2553 -127,947,298 -96,233,340 303.4 เพิ่มข้ึน 

5 2554 1,276,702,774 1,308,416,731 -4125.7 ลดลง 

6 2555 -689,372,992 -657,659,035 2073.7 เพิ่มข้ึน 

1. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที.่.......   เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการ

ดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี  
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ภาพที่ 4.8  เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้

เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง  ระหว่าง

บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานและเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ดาํเนินงาน  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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3.3  ผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่   ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.42  ตารางท่ี 4.43  และภาพท่ี 4.9  มีดงัน้ี 

3.3.1   ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานในระหวา่งปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า บริษทั  9  แห่งท่ีมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน 

แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  ไดแ้ก่ บมจ.ควอลิต้ี

เฮา้ส์  บมจ.บางกอกแลนด์  บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  บมจ.มัน่คง

เคหะการ  บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์  บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  บมจ.แสนสิริ  และบมจ.เอม็ บี เค  

สําหรับบริษทั 1  แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าเพิ่มข้ึน ได้แก่ บมจ.

เซ็นทรัลพฒันา   ส่วนบริษทั  2  แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าลดลงจาก

ปี พ.ศ.2550  ไดแ้ก่  บมจ.นวนคร  บมจ.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี    บริษทั  2 แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิ

ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550  ไดแ้ก่  บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมน้ท ์ 

บมจ.แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี 

3.3.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  จาํแนกแต่ละปี  โดย

จดัอนัดบัจากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุด  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี  11  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์  บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  บมจ.พร็อพ

เพอร์ต้ี  เพอร์เฟค   บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  บมจ.เอ็ม บี เค   

บมจ. นวนคร  บมจ.บางกอกแลนด์   บมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.แสนสิริ   และบมจ.

มัน่คงเคหะการ  ตามลาํดบั     

ปี พ.ศ.2551  มี  8  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา   บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค    บมจ.

แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท์     บมจ.เอ็ม บี เค  บมจ.มัน่คงเคหะการ  บมจ. แลนด์

แอนดเ์ฮา้ส์  บมจ.นวนคร  และบมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ตามลาํดบั     

ปี พ.ศ.2552  มี  12  แห่ง  ได้แก่ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์   บมจ.

พฤกษา เรียลเอสเตท   บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์   บมจ.แสนสิริ  บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  บมจ.เอ็ม 

บี เค   บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค   บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท์    บมจ.

บางกอกแลนด ์ บมจ.มัน่คงเคหะการ  และบมจ.นวนคร ตามลาํดบั     

ปี พ.ศ.2553  มี  8  แห่ง  ได้แก่  บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี 

ดิเวลลอปเมน้ท ์   บมจ.บางกอกแลนด ์ บมจ.เอม็ บี เค  บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค    บมจ.นวนคร  

บมจ.มัน่คงเคหะการ  และบมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ตามลาํดบั     
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ปี พ.ศ.2554  มี  6  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา   บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  บมจ.

บางกอกแลนด์   บมจ.เอ็ม บี เค   บมจ.นวนคร    และบมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอป

เมน้ท ์ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2555  มี  9  แห่ง  ไดแ้ก่ มจ.เซ็นทรัลพฒันา   บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์   บมจ. พฤกษา 

เรียลเอสเตท   บมจ.เอ็ม บี เค   บมจ.บางกอกแลนด์  บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค     บมจ.นวนคร   

บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์   และบมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี  ตามลาํดบั     

3.3.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน  จาํแนกแต่ละปี  โดย

จดัอนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าสูงสุด พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี  3  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ. แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.  โน

เบิล ดิเวลลอปเมนท ์ และบมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2551  มี  6  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.  โนเบิล ดิเวลลอป

เมนท์  บมจ.แสนสิริ   บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท   บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์   และบมจ.บางกอกแลนด ์ 

ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2552  มี  2  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ.โนเบิล ดิเวลลอป

เมนท ์ ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2553  มี  6  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ. แลนด์แอนด์เฮา้ส์   

บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์  บมจ.แสนสิริ  และบมจ. พฤกษา เรียลเอสเตทตาม

ลาํดบั    

ปี พ.ศ.2554  มี  8  แห่ง  ไดแ้ก่  บมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์

เฟค   บมจ.มัน่คงเคหะการ  บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์  บมจ. แลนด์แอนด์เฮา้ส์    บมจ.แสนสิริ   

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท   และบมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2555  มี  5  แห่ง  ได้แก่ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท์   บมจ.

มัน่คงเคหะการ   บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์   บมจ.แสนสิริ   และบมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ตามลาํดบั    

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

 
 

ตารางที ่4.42  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์ 1 2550 -2,669,258,831       

2 2551 -2,695,479,884 -26,221,053 -1.0 เพิ่มข้ึน 

3 2552 2,764,865,576 5,434,124,407 203.6 ลดลง 

4 2553 -830,427,343 1,838,831,488 68.9 ลดลง 

5 2554 -5,685,158,042 -3,015,899,211 -113.0 เพิ่มข้ึน 

6 2555 -1,681,878,701 987,380,130 37.0 ลดลง 

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 1 2550 2,803,397,752       

2 2551 3,219,269,274      415,871,522  14.8 เพิ่มข้ึน 

3 2552 5,577,036,196 2,773,638,444 98.9 เพิ่มข้ึน 

4 2553 3,930,456,276 1,127,058,524 40.2 เพิ่มข้ึน 

5 2554 7,756,213,493 4,952,815,741 176.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 9,861,101,952 7,057,704,200 251.8 เพิ่มข้ึน 

บมจ.นวนคร 1 2550 528,850,846       

2 2551 37,275,950 -491,574,896 -93.0 ลดลง 

3 2552 133,860,628 -394,990,218 -74.7 ลดลง 

4 2553 356,051,623 -172,799,223 -32.7 ลดลง 

5 2554 284,181,526 -244,669,320 -46.3 ลดลง 

6 2555 358,396,448 -170,454,398 -32.2 ลดลง 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100 

2. * ค่าบวก    หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

* ค่าติดลบ  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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ตารางที ่4.42  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.โนเบิล  ดิเวล 

    ลอปเมน้ท ์

1 2550 -1,177,843,542       

2 2551 -217,547,130    960,296,412  -81.5 ลดลง 

3 2552 -76,881,046 1,100,962,496 -93.5 ลดลง 

4 2553 -1,130,283,214 47,560,328 -4.0 ลดลง 

5 2554 -587,912,804 589,930,738 -50.1 ลดลง 

6 2555 209,285,483 1,387,129,025 -117.8 ลดลง 

บมจ. บางกอกแลนด ์ 1 2550 40,953,688 

 

    

2 2551 -2,904,761,802 - 2,945,715,490 -7192.8 ลดลง 

3 2552 1,077,265,092 1,036,311,404 2530.4 เพิ่มข้ึน 

4 2553 900,535,797 859,582,109 2098.9 เพิ่มข้ึน 

5 2554 871,406,589 830,452,901 2027.8 เพิ่มข้ึน 

6 2555 1,026,526,478 985,572,790 2406.6 เพิ่มข้ึน 

บมจ.แผน่ดินทอง พร็อพ 

   เพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์

1 2550 -200,356,680       

2 2551 983,865,223     1,184,221,903  591.1 ลดลง 

3 2552 1,126,664,264 1,327,020,944 662.3 ลดลง 

4 2553 946,802,056 1,147,158,736 572.6 ลดลง 

5 2554 92,999,814 293,356,494 146.4 ลดลง 

6 2555 -83,789,177 116,567,503 58.2 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที ่4.42  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี   

   เพอร์เฟค 

1 2550 1,322,873,962       

2 2551 1,328,990,332 6,116,370 0.5 เพิ่มข้ึน 

3 2552 1,233,593,519 -89,280,443 -6.7 ลดลง 

4 2553 414,096,033 -908,777,929 -68.7 ลดลง 

5 2554 -103,058,707 -1,425,932,669 -107.8 ลดลง 

6 2555 383,285,966 -939,587,996 -71.0 ลดลง 

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท   1 2550 1,067,763,699       

2 2551 -987,000,873 -2,054,764,572 -192.4 ลดลง 

3 2552 4,174,557,453 3,106,793,754 291.0 เพิ่มข้ึน 

4 2553 -9,647,999,911 -10,715,763,610 -1003.6 ลดลง 

5 2554 -4,150,524,938 -5,218,288,637 -488.7 ลดลง 

6 2555 4,197,305,488 3,129,541,789 293.1 เพิ่มข้ึน 

บมจ.มัน่คงเคหะการ 1 2550 156,522,131       

2 2551 732,123,268 575,601,137 367.7 เพิ่มข้ึน 

3 2552 793,267,765 636,745,634 406.8 เพิ่มข้ึน 

4 2553 170,597,454 14,075,323 9.0 เพิ่มข้ึน 

5 2554 -218,424,791 -374,946,922 -239.5 ลดลง 

6 2555 -276,953,134 -433,475,265 -276.9 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที่ 4.42 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

หมายรายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.เมโทรสตาร์ 

    พร็อพเพอร์ต้ี 

1 2550 389,985,613       

2 2551 -55,031,266 -445,016,879 -114.1 ลดลง 

3 2552 -45,860,482 -435,846,095 -111.8 ลดลง 

4 2553 -12,973,723 -402,959,336 -103.3 ลดลง 

5 2554 -19,802,446 -409,788,059 -105.1 ลดลง 

6 2555 10,439,442 -379,546,171 -97.3 ลดลง 

บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 1 2550 3,278,057,655       

2 2551 153,264,531 -3,124,793,124 -95.3 ลดลง 

3 2552 4,314,815,829 1,036,758,174 31.6 เพิ่มข้ึน 

4 2553 -751,783,784 -4,029,841,439 -122.9 ลดลง 

5 2554 -988,774,478 -4,266,832,133 -130.2 ลดลง 

6 2555 5,007,962,924 1,729,905,269 52.8 เพิ่มข้ึน 

บมจ.สวนอุตสาหกรรม 

    โรจนะ 

1 2550 1,155,597,313       

2 2551 25,710,663 -1,129,886,650 -97.8 ลดลง 

3 2552 1,972,725,790 817,128,477 70.7 เพิ่มข้ึน 

4 2553 15,682,118 -1,139,915,195 -98.6 ลดลง 

5 2554 1,706,832,695 551,235,382 47.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 -3,514,954,167 -4,670,551,480 -404.2 ลดลง 

หมายเหตุ     

1. ปีฐาน  หมายถึง ปี พ.ศ.2550 มีค่าเท่ากบั 100 

2. บมจ.  ยอ่มาจาก  บริษทัมหาชนจาํกดั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้.2555) 

3. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที ่4.42  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 (ต่อ) 

หมายรายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.แสนสิริ 

 

1 2550 198,229,113       

2 2551 -769,064,155 -967,293,268 -488.0 ลดลง 

3 2552 2,040,745,629 1,842,516,516 929.5 เพิ่มข้ึน 

4 2553 -2,607,845,009 -2,806,074,122 -1415.6 ลดลง 

5 2554 -2,966,238 ,061 -3,164,467,174 -1596.4 ลดลง 

6 2555 -2,733,418,293 -2,931,647,406 -1478.9 ลดลง 

บมจ.เอม็ บี เค 1 2550 1,041,265,342       

2 2551 895,005,769 -146,259,573 -14.0 ลดลง 

3 2552 1,447,371,181 406,105,839 39.0 เพิ่มข้ึน 

4 2553 798,809,102 -242,456,240 -23.3 ลดลง 

5 2554 771,289,127 -269,976,215 -25.9 ลดลง 

6 2555 1,665,406,460 624,141,118 59.9 เพิ่มข้ึน 

1. เคร่ืองหมายติดลบ หมายถึง ขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี 
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ตารางที ่4.43   เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการ

ดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี  
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ภาพที่ 4.9  เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้

เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่  ระหว่าง

บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานและเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ดาํเนินงาน  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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จาํนวนบริษทั (แห่ง) 
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3.4  ผลการวิเคราะห์กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเล็ก   ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.44  

ตารางท่ี 4.45  และภาพท่ี 4.10 มีดงัน้ี 

3.4.1   ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานในระหวา่งปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า บริษทั 1 แห่งท่ีมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน 

แสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  คือ บมจ.เคปเปล ไทย 

พร็อพเพอร์ต้ี   ส่วนบริษทั 1  แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าลดลงจากปี 

พ.ศ.2550 คือ บมจ.แนลเชอรัล พาร์ค 

3.4.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี  พบวา่   

ปี พ.ศ.2550  มี  1  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ. แนลเชอรัล พาร์ค     

ปี พ.ศ.2551  ปี2553 และปี 2554  มี   1   แห่ง ไดแ้ก่  บมจ. เคปเปลไทย พร็อพเพอร์ต้ี    

 

3.4.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดั

อนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าสูงสุด  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี  1  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ. เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี 

ปี พ.ศ.2551 ปี2553 และปี 2554  มี  1  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ. แนลเชอรัล พาร์ค 

ปี พ.ศ.2552 และปี 2555  มี  2  แห่ง ได้แก่ บมจ. เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ. 

แนลเชอรัล พาร์ค ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.44  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเลก็ ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.เคปเปลไทย  

    พร็อพเพอร์ต้ี 

1 2550 -21,868,349       

2 2551 96,869,427 118,737,776 543.0 ลดลง 

3 2552 -12,188,305 9,680,044 44.3 ลดลง 

4 2553 57,157,246 79,025,595 361.4 ลดลง 

5 2554 6,422,900 28,291,249 129.4 ลดลง 

6 2555 -45,329,813 -23,461,464 -107.3 เพิ่มข้ึน 

บมจ.แนลเชอรัล  พาร์ค 1 2550 4,358,181,286       

2 2551 -294,108,227 - 4,652,289,513  -106.7 ลดลง 

3 2552 -210,037,068 -4,568,218,354 -104.8 ลดลง 

4 2553 -36,740,352 -4,394,921,638 -100.8 ลดลง 

5 2554 -237,322,879 -4,595,504,165 -105.4 ลดลง 

6 2555 -134,961,092 -4,493,142,378 -103.1 ลดลง 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100 

2. * ค่าบวก  หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

* ค่าติดลบ  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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ตารางที.่4.45   เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเลก็  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี  
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ภาพที่ 4.10  เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการ

สถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเลก็   ระหว่างบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม

ดาํเนินงานและเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

1 1 1 11 1

2

1 1

2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

เงินสดไดม้าจาก

กิจกรรมดาํเนินงาน

เงินสดใชไ้ปใน

กิจกรรมดาํเนินงาน

จาํนวนบริษทั (แห่ง) 

ปี พ.ศ. 
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3.5  ผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีเก็บสินคา้และการเก็บสินคา้และมีขนาดเล็ก   

ซ่ึงมีเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั  จาํกดั(มหาชน)  ปรากฏผลดงั

ตารางท่ี 4.46  โดยพบวา่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีความผนัผวน   หากพิจารณาปี พ.ศ.

2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด จะพบว่า บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าเพิ่มข้ึนจาก

ปี พ.ศ.2550 จาํนวน  1,834,429,695  บาท หรือเพิ่มข้ึน 68.9%   รวมทั้งในปีน้ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจาก

กิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าสูงสุด    

 

ตารางที ่4.46  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีเกบ็สินคา้และการเกบ็สินคา้และมีขนาดเลก็   ระหวา่งปี 

พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ไทคอน อินดสั 

เทรียล  คอนเน็คชนั 

1 2550 2,660,735,547       

2 2551 2,355,198,195 - 305,537,352  -11.5 ลดลง 

3 2552 1,658,281,653 -1,002,453,894 -37.7 ลดลง 

4 2553 2,209,167,672 -451,567,875 -17.0 ลดลง 

5 2554 965,919,593 -1,694,815,954 -63.7 ลดลง 

6 2555 4,495,165,242 1,834,429,695 68.9 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100 

2. * ค่าบวก     หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

* ค่าติดลบ  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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3.6  ผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเลก็   ซ่ึงมีเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั 

ฟรีบิลท์ จํากัด(มหาชน)  ปรากฏผลดังตารางท่ี  4.47 โดยพบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงานมีความผนัผวน   หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบวา่  บริษทัมีเงินสดสุทธิ

ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 จาํนวน  880,144,680  บาท หรือ

เพิ่มข้ึน 576.8%  รวมทั้งในปีน้ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าสูงสุด    

 

ตารางที ่4.47 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเลก็   ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ฟรีบิลท ์ 1 2550 140,115,640       

2 2551 56,055,688 -84,059,952 -60.0 ลดลง 

3 2552 109,367,641 -30,747,999 -21.9 ลดลง 

4 2553 -134,789,152 -274,904,792 -196.2 ลดลง 

5 2554 32,814,658 -107,300,982 -76.6 ลดลง 

6 2555 948,260,320 808,144,680 576.8 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100 

2. * ค่าบวก     หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

* ค่าติดลบ  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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3.7  ผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจก่อสร้างและมีขนาดใหญ่   ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.48    

ตารางท่ี 4.49  และภาพท่ี 4.11 มีดงัน้ี 

3.7.1  ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานในระหวา่งปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า บริษทั  1  แห่งท่ีมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน 

แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  คือ  บมจ.คริสเตียน่ี

และนิลเส็น(ไทย)   สําหรับบริษทั 1 แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่า

เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550 คือ บมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ    ส่วนบริษทั  1  แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปใน

กิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550  คือ บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง  แอนด ์ คอนสตรัคชนั 

3.7.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี จาํแนกแต่ละปี  โดยจดัอนัดบั

จากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุด  พบวา่   

 ปี พ.ศ.2550  มี  2  แห่ง ได้แก่ บมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น(ไทย)  และบมจ.เนาวรัตน์

พฒันาการ  ตามลาํดบั  

ปี พ.ศ.2551  มี 3  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ยนิูค เอน็จเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชนั  บมจ.เนาวรัตน์

พฒันาการ  และบมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น(ไทย)  ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2552  มี  3 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ยนิูค เอน็จเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั   บมจ.เนาวรัตน์

พฒันาการ  และบมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น(ไทย)  ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2553  มี  2  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น(ไทย)   บมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ  

ตามลาํดบั  

ปี พ.ศ.2554  มี 3 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ยนิูค เอน็จเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั    บมจ.คริสเตียน่ี

และนิลเส็น(ไทย)   และบมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ  ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2555  มี  2  แห่ง ได้แก่  บมจ.ยูนิค เอ็นจเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน  และบมจ.

เนาวรัตน์พฒันาการ  ตามลาํดบั   

3.7.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดั

อนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าสูงสุด  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550 และปี 2553  มี  1 แห่ง  คือ บมจ.  ยนิูค เอน็จเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั 

ปี พ.ศ.2555  มี  1 แห่ง  คือ บมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น(ไทย) 

 

 

 



197 
 

 
 

ตารางที ่4.48 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ี

ประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.คริสเตียน่ีและ 

    นิลเส็น(ไทย) 

1 2550 171,368,249       

2 2551 31,554,414 -139,813,835 -81.6 ลดลง 

3 2552 285,018,651 113,650,402 66.3 เพิ่มข้ึน 

4 2553 383,561,057 212,192,808 123.8 เพิ่มข้ึน 

5 2554 329,359,038 157,990,789 92.2 เพิ่มข้ึน 

6 2555 -8,315,260 -179,683,509 -104.9 ลดลง 

บมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ 1 2550 76,799,351       

2 2551 146,325,250     69,525,899  90.5 เพิ่มข้ึน 

3 2552 344,742,631 267,943,280 348.9 เพิ่มข้ึน 

4 2553 1,085,653,058 1,008,853,707 1313.6 เพิ่มข้ึน 

5 2554 204,082,989 127,283,638 165.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 398,915,900 322,116,549 419.4 เพิ่มข้ึน 

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง  

     แอนด ์ คอนสตรัคชนั 

1 2550 -280,683,889       

2 2551 458,238,066 738,921,955 -263.3 ลดลง 

3 2552 535,590,726 816,274,615 -290.8 ลดลง 

4 2553 -106,616,957 174,066,932 -62.0 ลดลง 

5 2554 582,879,721 863,563,610 -307.7 ลดลง 

6 2555 444,582,645 725,266,534 -258.4 ลดลง 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100 

2. * ค่าบวก    หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

* ค่าติดลบ  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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ตารางที ่4.49   เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี  
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ภาพที ่4.11  เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการ

ก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  ระหว่างบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน

และเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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ปี พ.ศ. 
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3.8  ผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดกลาง   ซ่ึงมีเพียงบริษทัเดียว 

คือ บริษทั อีเอ็มซี จาํกัด(มหาชน)  ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.50  โดยพบว่า เงินสดสุทธิไดม้าจาก

กิจกรรมดาํเนินงานมีแนวโนม้ลดลงจากปี พ.ศ.2550    หากพิจารณาปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะ

พบวา่  บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน  116,262,671  บาท 

 

ตารางที ่4.50  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.อีเอม็ซี 1 2550 337,466,690       

2 2551 -181,423,000 -518,889,690  -153.8 ลดลง 

3 2552 57,243,947 -280,222,743 -83.0 ลดลง 

4 2553 52,691,512 -284,775,178 -84.4 ลดลง 

5 2554 -191,166,151 -528,632,841 -156.6 ลดลง 

6 2555 -116,262,671 -453,729,361 -134.5 ลดลง 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100 

2. * ค่าบวก     หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

* ค่าติดลบ  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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3.9  ผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่   ปรากฏผลดงั

ตารางท่ี 4.51  ตารางท่ี 4.52  และภาพท่ี 4.12  มีดงัน้ี 

3.9.1   ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานในระหวา่งปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า  บริษทั  1  แห่งท่ีมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน 

แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ   ไดแ้ก่  บมจ.ชินเท็ค 

คอนสตรัคชนั   ส่วนบริษทั  1  แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าเพิ่มข้ึนจาก

ปี พ.ศ.2550  ไดแ้ก่  บมจ.พีเออี (ประเทศไทย) 

3.9.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  จาํแนกแต่ละปี  โดย

จดัอนัดบัจากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุด  พบวา่   

ปี พ.ศ.2550 และ ปี 2552-2555  มี  1  แห่ง คือ  บมจ.ชินเทค็ คอนสตรัคชนั     

3.9.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน  จาํแนกแต่ละปี  โดย

จดัอนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าสูงสุด พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550 และปี 2552-2555   มี  1 แห่ง  คือ บมจ.พีเออี (ประเทศไทย) 

ปี พ.ศ.2551 มี  2 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ชินเท็ค คอนสตรัคชนั  และบมจ.พีเออี (ประเทศไทย) 

ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.51  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ชินเทค็ คอน 

    สตรัคชนั 

1 2550 120,531,112       

2 2551 -41,429,464 -161,960,576  -134.4 ลดลง 

3 2552 381,478,785 260,947,673 216.5 เพิ่มข้ึน 

4 2553 39,939,578 -80,591,534 -66.9 ลดลง 

5 2554 149,104,806 28,573,694 23.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 56,713,776 -63,817,336 -52.9 ลดลง 

บมจ.พีเออี (ประเทศไทย) 1 2550 -33,415,577       

2 2551 -169,499,031 -136,083,454 -407.2 เพิ่มข้ึน 

3 2552 -185,173,713 -151,758,136 -454.2 เพิ่มข้ึน 

4 2553 -79,189,996 -45,774,419 -137.0 เพิ่มข้ึน 

5 2554 -64,248,152 -30,832,575 -92.3 เพิ่มข้ึน 

6 2555 -365,822,431 -332,406,854 -994.8 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100 

2. * ค่าบวก     หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

* ค่าติดลบ  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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ตารางที ่4.52   เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่  

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง  ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี  
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ภาพที ่4.12 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการ

ก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม

ดาํเนินงานและเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555

ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 
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เงินสดสุทธิไดม้าจาก

กิจกรรมดาํเนินงาน

เงินสดสุทธิใชไ้ปใน

กิจกรรมดาํเนินงาน

จาํนวนบริษทั (แห่ง) 

ปี พ.ศ. 
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3.10  ผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมี

ขนาดใหญ่   ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.53  ตารางท่ี 4.54 และภาพท่ี 4.13 มีดงัน้ี 

3.10.1  ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานในระหว่าง

ปี พ.ศ.2550-2555  พบว่า  บริษัท  1 แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่า

เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  ไดแ้ก่  บมจ.ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั    สาํหรับบริษทั  2  

แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550  ไดแ้ก่  บมจ.ช.การ

ช่าง  และบมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง  ส่วนบริษัท  2 แห่งท่ีมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ดาํเนินงานแสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550  ไดแ้ก่ บมจ.ซิฟโก ้ และบมจ.อิตาเลียนไทย   ดิเวล็อป

เมน้ต ์

3.10.2  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีกาํไรสุทธิหรือกาํไรทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดัอนัดบั

จากค่าสูงสุดไปหาค่าตํ่าสุด  พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550 มี 3  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ช.การช่าง   บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  และบมจ.ชิ

โน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2551 มี 2  แห่ง ได้แก่  บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน  และ   

บมจ.ซิฟโก ้ ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2552  มี  4  แห่งไดแ้ก่  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์  บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั  บมจ.ช.การช่าง   และบมจ.ซิฟโก ้ ตามลาํดบั    

ปี พ.ศ.2553 มี  3  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั  บมจ.อิตา

เลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์ และบมจ.ซิฟโก ้ ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2554  มี  3  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์  บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั  และบมจ.ซิฟโก ้ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2555 มี  4  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั  บมจ.อิตา

เลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์ บมจ.ซิฟโก ้ และบมจ.เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง  ตามลาํดบั   

 

2.10.3  ผลการศึกษาบริษทัท่ีมีขาดทุนสุทธิหรือขาดทุนทางบญัชี  จาํแนกแต่ละปี  โดยจดั

อนัดบัจากค่าตํ่าสุดไปหาค่าสูงสุด พบวา่ 

ปี พ.ศ.2550  มี 2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ซิฟโก ้  และบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2551 มี  3  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์ บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิ

เนียร่ิง   และบมจ.ช.การช่าง ตามลาํดบั 
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ปี พ.ศ.2552  มี  1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง 

ปี พ.ศ.2553 มี  2  แห่ง ได้แก่ บมจ.เพาเวอร์ไลน์  เอ็นจิเนียร่ิง   และบมจ.ช.การช่าง 

ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2554 มี  2  แห่ง ได้แก่ บมจ.เพาเวอร์ไลน์  เอ็นจิเนียร่ิง   และบมจ.ช.การช่าง 

ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2555 มี  1  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ช.การช่าง  

 

 

ตารางที ่4.53  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ท่ีประกอบธุรกิจงานวศิวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ช การช่าง 1 2550 2,946,464,756       

2 2551 -805,648,523 -3,752,113,279 -127.3 ลดลง 

3 2552 250,749,111 -2,695,715,645 -91.5 ลดลง 

4 2553 -3,114,268,957 -6,060,733,713 -205.7 ลดลง 

5 2554 -4,393,469,373 -7,339,934,129 -249.1 ลดลง 

6 2555 -3,435,494,654 -6,381,959,410 -216.6 ลดลง 

บมจ.ชิโน-ไทย เอน็ 

   จิเนียร่ิง แอนด ์ 

   คอนสตรัคชนั   

1 2550 332,530,037       

2 2551 661,418,825 328,888,788 98.9 เพิ่มข้ึน 

3 2552 1,027,040,282 694,510,245 208.9 เพิ่มข้ึน 

4 2553 1,364,085,799 1,031,555,762 310.2 เพิ่มข้ึน 

5 2554 2,566,118,595 2,233,588,558 671.7 เพิ่มข้ึน 

6 2555 4,401,682,613 4,069,152,576 1223.7 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  หมายถึง  ปี พ.ศ.2550  มีค่าเท่ากบั 100 

2. * ค่าบวก     หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

* ค่าติดลบ  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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ตารางที่ 4.53  การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ท่ีประกอบธุรกิจงานวศิวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.

2550-2555 (ต่อ) 

รายช่ือบริษทั ปีท่ี ปี พ.ศ. 

*กระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) จาํนวน(บาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บมจ.ซิฟโก ้ 1 2550 -17,509,765       

2 2551 70,227,041 87,736,806 501.1 ลดลง 

3 2552 112,926,169 130,435,934 744.9 ลดลง 

4 2553 20,173,168 37,682,933 215.2 ลดลง 

5 2554 9,221,489 26,731,254 152.7 ลดลง 

6 2555 170,917,704 188,427,469 1076.1 ลดลง 

บมจ.เพาเวอร์ไลน์  

    เอน็จิเนียร่ิง 

1 2550 2,066,663,229       

2 2551 -622,153,448 -2,688,816,677 -130.1 ลดลง 

3 2552 -1,365,962,540 -3,432,625,769 -166.1 ลดลง 

4 2553 -1,379,802,740 -3,446,465,969 -166.8 ลดลง 

5 2554 -1,203,220,857 -3,269,884,086 -158.2 ลดลง 

6 2555 39,467,237 -2,027,195,992 -98.1 ลดลง 

บมจ.บางกอกแลนด ์ 1 2550 -464,527,000       

2 2551 -388,001,000 76,526,000 16.5 ลดลง 

3 2552 2,227,472,000 2,691,999,000 579.5 ลดลง 

4 2553 748,693,000 1,213,220,000 261.2 ลดลง 

5 2554 4,040,213,000 4,504,740,000 969.7 ลดลง 

6 2555 2,100,265,000 2,564,792,000 552.1 ลดลง 
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ตารางที4่.54   เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาด

ใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จาํนวนบริษทั (แห่ง) 
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ภาพที ่4.13   เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรม 

โยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิ

ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานและเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน ระหวา่งปี 

พ.ศ.2550-2555 
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กิจกรรมดาํเนินงาน

ปี พ.ศ. 

จาํนวนบริษทั (แห่ง) 



ตารางที ่4.39    เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า การขาย  การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์

                           และมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ. กฤษดามหานคร  -331,360,000  9  -9,142,000  6  211,734,000  6  206,757,000  5  -114,722,000  8  -197,586,000  9 

2 บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี   1,534,687  6  74,305,305  2  252,363,704  4  -72,512,046  9  50,885,930  7  204,375,886  3 

3 บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์ 200,536,036  2  -470,285,265  8  214,331,547  5  -43,464,572  8  428,555,201  2  657,714,589  1 

4 บมจ. ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม   130,488,668  5  -658,248,242  9  77,418,210  8  555,655,318  3  216,404,523  4  -689,742,333  10 

5 บมจ.ปริญสิริ -1,073,258,354  10  -933,004,978  10  1,935,307,569  1  634,698,145  2  -1,592,066,302  10  -49,322,824  8 

6 บมจ. ปรีชา  กรุ๊ป  -115,947,876  8  48,987,912  3  467,013,938  3  226,060,804  4  222,351,152  3  -2,851,385  6 

7 บมจ. ยนิูเวนเจอร์  170,326,481  3  -375,233,180  7  -373,181,964  10  14,696,353  7  -1,206,343,636  9  166,425,796  5 

8 บมจ. รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์ -87,971,595  7  12,405,221  4  -12,190,846  9  -182,504,347  10  98,553,025  5  270,763,793  2 

9 บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ 1,218,970,135  1  798,593,980  1  574,874,478  2  1,192,530,285  1  464,102,941  1  202,249,334  4 

10 บมจ. เอเวอร์แลนด ์  166,057,647  4  -3,030,707  5  87,190,667  7  59,143,049  6  56,811,989  6  -4,889,352  7 

หมายเหตุ 

            

 

1. ไม่มีเคร่ืองหมาย      หมายถึง     เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

         

 

2. เคร่ืองหมายติดลบ   หมายถึง     เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 

         

 

3. บมจ.  ยอ่มาจาก   บริษทัมหาชนจาํกดั (ท่ีมา : พระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตราท่ี 11  เวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ วนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2556 

 

   เขา้ถึงจาก www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1673 
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ตารางที ่4.41    เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์

                         และมีขนาดกลาง  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์   -56,782,409  8  -8,899,821  7  -71,765,407  13  457,848,245  3  1,360,464,784  2  1,755,848,062  4 

2 บมจ.  เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ -1,545,424,635  13  -1,414,650,541  13  -1,641,263  11  788,882,940  2  45,443,516  8  -1,417,929,949  13 

3 บมจ. ไรมอน แลนด ์ -2,810,865,492  14  -1,471,177,961  14  -468,683,111  14  348,953,818  5  -1,042,846,095  12  802,540,054  6 

4 บมจ.  ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี   253,419,743  5  568,698,736  3  505,588,537  6  347,274,345  6  301,555,117  7  356,372,641  7 

5 บมจ. ศุภาลยั   -832,832,430  11  -275,300,815  10  1,951,726,484  1  13,108,782  10  811,134,514  5  2,361,327,933  3 

6 บมจ.  สัมมากร   84,278,623  6  -51,547,595  9  3,383,010  10  -88,297,113  11  -25,646,350  9  250,047,030  8 

7 บมจ.  เหมราชพฒันาท่ีดิน   -391,321,414  10  4,752,177,066  1  114,952,263  9  370,991,341  4  1,228,122,191  4  932,770,210  5 

8 บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั   1,716,552,355  1  1,445,795,173  2  674,638,074  4  2,480,936,510  1  1,941,851,973  1  3,183,327,387  1 

9 บมจ. อารียา พร็อพเพอร์ต้ี   -312,978,910  9  -16,777,773  8  1,225,333,109  3  51,690,248  9  -60,017,020  10  -471,961,665  11 

10 บมจ.  อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท   388,094,325  3  560,764,329  4  226,980,608  8  291,508,715  7  -65,155,050  11  -193,383,201  9 

11 บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  ดีเวลลอปเมน้ท ์ -1,203,803,973  12  -1,103,048,199  12  588,258,442  5  -2,030,692,901  14  -3,090,581,562  14  2,491,921,211  2 

12 บมจ. เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   317,668,864  4  291,063,009  6  261,445,299  7  69,714,082  8  338,817,455  6  -312,115,155  10 

13 บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่  1,212,320,864  2  332,347,875  5  -46,808,185  12  -714,365,900  13  -2,955,294,792  13  -2,802,488,203  14 

14 บมจ. แอล.พี.เอน็ ดิเวลลอปเมน้ท ์  -31,713,957  7 -1,087,065,789  11 1,425,382,353  2 -127,947,298  12 1,276,702,774  3 -689,372,992  12 

หมายเหตุ     1.   ไม่มีเคร่ืองหมาย      หมายถึง    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                     2.    เคร่ืองหมายติดลบ  หมายถึง    เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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ตารางที ่4.43    เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า การขาย  การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์

                         และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์   -2,669,258,831  14  -2,695,479,884  13  2,764,865,576  4  -830,427,343  11  -5,685,158,042  14  -1,681,878,701  12 

2 บมจ. เซ็นทรัลพฒันา  2,803,397,752  2  3,219,269,274  1  5,577,036,196  1  3,930,456,276  1  7,756,213,493  1  9,861,101,952  1 

3 บมจ.  นวนคร   528,850,846  7  37,275,950  7  133,860,628  12  356,051,623  6  284,181,526  5  358,396,448  7 

4 บมจ.  โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์ -1,177,843,542  13  -217,547,130  10  -76,881,046  14  -1,130,283,214  12  -587,912,804  10  209,285,483  8 

5 บมจ. บางกอกแลนด ์ 40,953,688  8  -2,904,761,802  14  1,077,265,092  10  900,535,797  3  871,406,589  3  1,026,526,478  5 

6 
บมจ. แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์ 

-200,356,680  12  983,865,223  3  1,126,664,264  9  946,802,056  2  92,999,814  6  -83,789,177  10 

7 บมจ. พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค  1,322,873,962  3  1,328,990,332  2  1,233,593,519  8  414,096,033  5  -103,058,707  8  383,285,966  6 

8 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท   1,067,763,699  5  -987,000,873  12  4,174,557,453  3  -9,647,999,911  14  -4,150,524,938  13  4,197,305,488  3 

9 บมจ. มัน่คงเคหะการ   156,522,131  11  732,123,268  5  793,267,765  11  170,597,454  7  -218,424,791  9  -276,953,134  11 

10 บมจ. เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี   389,985,613  9  -55,031,266  9  -45,860,482  13  -12,973,723  9  -19,802,446  7  10,439,442  9 

11 บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์    3,278,057,655  1  153,264,531  6  4,314,815,829  2  -751,783,784  10  -988,774,478  11  5,007,962,924  2 

12 บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ   1,155,597,313  4  25,710,663  8  1,972,725,790  6  15,682,118  8  1,706,832,695  2  -3,514,954,167  14 

13 บมจ. แสนสิริ  198,229,113  10  -769,064,155  11  2,040,745,629  5  -2,607,845,009  13  -2,966,238,061  12  -2,733,418,293  13 

14 บมจ. เอม็ บี เค  1,041,265,342  6 895,005,769  4 1,447,371,181  7 798,809,102  4 771,289,127  4 1,665,406,460  4 

หมายเหตุ      1.  ไม่มีเคร่ืองหมาย      หมายถึง    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                      2.   เคร่ืองหมายติดลบ   หมายถึง    เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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ตารางที่ 4.45     เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเลก็  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 
บมจ. เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี  

-21,868,349  2  96,869,427  1  -12,188,305  1  57,157,246  1  6,422,900  1  -45,329,813  1 

2 บมจ. แนลเชอรัล พาร์ค 4,358,181,286  1  -294,108,227  2  -210,037,068  2  -36,740,352  2  -237,322,879  2  -134,961,092  2 

หมายเหตุ      1.  ไม่มีเคร่ืองหมาย      หมายถึง    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                      2.   เคร่ืองหมายติดลบ   หมายถึง    เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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ตารางที่ 4.49    เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ.  คริสเตียน่ีและนิลเส็น (ไทย) 171,368,249  1  31,554,414  3  285,018,651  3  383,561,057  2  329,359,038  2  -8,315,260  3 

2 บมจ.  เนาวรัตน์พฒันาการ  76,799,351  2  146,325,250  2  344,742,631  2  1,085,653,058  1  204,082,989  3  398,915,900  2 

3 บมจ.  ยนิูค เอน็จเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชนั  -280,683,889  3  458,238,066  1  535,590,726  1  -106,616,957  3  582,879,721  1  444,582,645  1 

หมายเหตุ      1.  ไม่มีเคร่ืองหมาย      หมายถึง    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                      2.   เคร่ืองหมายติดลบ   หมายถึง    เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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ตารางที่ 4.52  เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ.ชินเทค็ คอนสตรัคชนั  120,531,112  1  -41,429,464  1  381,478,785  1  39,939,578  1  149,104,806  1  56,713,776  1 

2 บมจ.พีเออี (ประเทศไทย)  -33,415,577  2  -169,499,031  2  -185,173,713  2  -79,189,996  2  -64,248,152  2  -365,822,431  2 

หมายเหตุ      1.  ไม่มีเคร่ืองหมาย      หมายถึง    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                      2.   เคร่ืองหมายติดลบ   หมายถึง    เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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ตารางที่ 4.54    เปรียบเทียบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวศิวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่   

                        ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555 

ท่ี รายช่ือบริษทั 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 

บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั บาท อนัดบั 

1 บมจ.ช.การช่าง  2,946,464,756  1  -805,648,523  5  250,749,111  3  -3,114,268,957  5  -4,393,469,373  5  -3,435,494,654  5 

2 บมจ.ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอน

สตรัคชนั  332,530,037  3  661,418,825  1  1,027,040,282  2  1,364,085,799  1  2,566,118,595  2  4,401,682,613  1 

3 บมจ.ซิฟโก ้ -17,509,765  4  70,227,041  2  112,926,169  4  20,173,168  3  9,221,489  3  170,917,704  3 

4 บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  2,066,663,229  2  -622,153,448  4  -1,365,962,540  5  -1,379,802,740  4  -1,203,220,857  4  39,467,237  4 

5 บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์ -464,527,000  5  -388,001,000  3  2,227,472,000  1  748,693,000  2  4,040,213,000  1  2,100,265,000  2 

หมายเหตุ      1.  ไม่มีเคร่ืองหมาย      หมายถึง    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                      2.   เคร่ืองหมายติดลบ   หมายถึง    เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
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4. การวิเคราะห์คุณภาพกาํไร 

  

การวิเคราะห์คุณภาพกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2555 ซ่ึงวดัดว้ยดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานโดย

เปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานซ่ึงถือเป็นกาํไรตามเกณฑ์เงินสดกบักาํไร

สุทธิหรือกาํไรทางบญัชี   การศึกษาส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์จาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม  ประเภท

ธุรกิจ  และขนาดธุรกิจ   รวมทั้งวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน

ในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  และเรียงลาํดบัดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจากค่ามากไปหา

นอ้ย  ผลการวิเคราะห์เป็นดงัน้ี 

4.1  ผลการวิเคราะห์ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.55 และภาพท่ี 4.14 มีดงัน้ี 

4.1.1  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมากกว่า 1  ซ่ึงเป็น

ผลจากเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน(กาํไรตามเกณฑ์เงินสด)มีค่ามากกว่ากาํไรสุทธิ

(กาํไรทางบญัชี)   แสดงว่ากาํไรมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี    สะทอ้นให้เห็นว่ากาํไรเกิดจากการ

ดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริงและสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ย่างเพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผูกพนั   

หรือบ่งช้ีไดว้่าเป็นกาํไรท่ีมีความเป็นไปไดสู้งท่ีสามารถนาํไปจดัสรรในรูปเงินสด    ผลการศึกษา

จาํแนกแต่ละปีพบวา่   

ปี พ.ศ.2550 มี 5  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เอเวอร์แลนด์   บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์ บมจ.

สยามฟิวเจอร์ ดิเวลอปเม้นท์  บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  และบมจ.ยูนิเวนเจอร์  

ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2551 มี  3 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดิเวลอปเมน้ท ์ บมจ.รสา พร็อพเพอร์ต้ี 

ดิเวลลอปเมน้ท ์และบมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2552 มี 6 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.ปริญสิริ  บมจ.สยามฟิวเจอร์ 

ดิเวลอปเมน้ท์  บมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  บมจ.ปรีชา  กรุ๊ป  และบมจ.ชาญอิสสระ 

ดีเวลอ็ปเมนท ์ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2553 มี 4 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.กฤษดามหานคร  บมจ.ปรีชา  กรุ๊ป  บมจ.สยามฟิวเจอร์ 

ดิเวลอปเมน้ท ์ และบมจ.ปริญสิริ ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2554 มี 2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ปรีชา  กรุ๊ป  และบมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม 

ตามลาํดบั 
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ปี พ.ศ.2555 มี 3 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท์   บมจ.เค.ซี.พร็อพ

เพอร์ต้ี    และบมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์ตามลาํดบั 

4.1.2  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและตํ่ากว่า  1  สะทอ้น

ให้เห็นว่า คุณภาพกาํไรค่อนขา้งไม่ดี  ซ่ึงเป็นผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่า

น้อยกว่ากาํไรสุทธิ  ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปี พบว่า  ปี พ.ศ.2550 มี 1 แห่ง ได้แก่ บมจ.เค.

ซี.พร็อพเพอร์ต้ี  ปี พ.ศ.2553 มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ยนิูเวนเจอร์  ปี พ.ศ.2554 มี 3  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.

สยามฟิวเจอร์ ดิเวลอปเม้นท์  บมจ.รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท์  และบมจ.เอเวอร์แลนด ์   

ตามลาํดบั  ปี พ.ศ.2555 มี  2  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ยนิูเวนเจอร์ และบมจ.สยามฟิวเจอร์ ดิเวลอปเมน้ท ์

ตามลาํดบั 

4.1.3  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  สะทอ้นให้เห็นว่า

กาํไรดอ้ยคุณภาพ  ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปี พบวา่   

ปี พ.ศ.2550 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิ อาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสด มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ปริญสิริ   สาํหรับ

บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่าขาดทุนสุทธิ มี  1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.รสา 

พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์  

ปี พ.ศ.2551 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิ อาจกล่าว

ได้ว่า  บริษัทมีกาํไรทางบัญชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑ์เงินสดมี  4 แห่ง ได้แก่ บมจ.ชาญอิสสระ 

ดีเวล็อปเมนท์  บมจ.เอเวอร์แลนด์  บมจ.ปริญสิริ   และบมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม   

ตามลาํดบั  สาํหรับบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่าขาดทุนสุทธิมี 2  แห่ง 

ไดแ้ก่ บมจ.ปรีชา  กรุ๊ป  และบมจ.ยนิูเวนเจอร์   

ปี พ.ศ.2552 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิอาจกล่าว

ได้ว่า  บริษัทมีกําไรทางบัญชีแต่มิใช่กําไรตามเกณฑ์เงินสดมี 1 แห่ง ได้แก่ บมจ.ยูนิเวนเจอร์  

สาํหรับบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่กาํไรสุทธิ มี 1 แห่ง  ไดแ้ก่  บมจ. 

รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์  ส่วนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่

ขาดทุนสุทธิมี 2  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.กฤษดามหานคร  และบมจ.เอเวอร์แลนด ์  

ปี พ.ศ.2553 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิอาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสดมี 2  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.รสา พร็อพเพอร์ต้ี 

ดิเวลลอปเมน้ท์  และบมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์  สําหรับบริษัทท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจาก

กิจกรรมดาํเนินงานมากกว่าขาดทุนสุทธิมี  2  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เอเวอร์แลนด ์ และบมจ. ไทยพฒันา

โรงงานอุตสาหกรรม   
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ปี พ.ศ.2554 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิ อาจกล่าว

ไดว้่า   บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสดมี  4  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.กฤษดามหานคร  

บมจ.ยนิูเวนเจอร์  บมจ.ปริญสิริ   และบมจ.ชาญอิสสระ  ดีเวลอ็ปเมนท ์ตามลาํดบั  สาํหรับบริษทัท่ี

มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานน้อยกว่าขาดทุนสุทธิมี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เค.ซี.พร็อพ

เพอร์ต้ี 

ปี พ.ศ.2555 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่กาํไรสุทธิ อาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑ์เงินสดมี  2   แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.เอเวอร์แลนด ์ 

และบมจ.ปรีชา  กรุ๊ป   

4.1.4  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวก   แต่เป็นผลมาจากมีเงิน

สดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน(ขาดทุนตามเกณฑ์เงินสด)และมีขาดทุนสุทธิ(ขาดทุนทาง

บญัชี)  แสดงวา่กาํไรไม่มีคุณภาพ  ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปีพบวา่   

ปี พ.ศ.2550 มี 2  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.กฤษดามหานคร  และบมจ.ปรีชา กรุ๊ป  

ปี พ.ศ.2551 มี  1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.กฤษดามหานคร   

ปี พ.ศ.2553 มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี   

ปี พ.ศ.2555 มี 2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.กฤษดามหานคร และบมจ.เอเวอร์แลนด ์

  

4.1.5  ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของดัชนีดัชนีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานใน

ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555 พบว่า  บริษทั  7  แห่งท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่า

ผนัผวนตลอดระยะเวลา  5  ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2555   แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการ

ทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ   จึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่ากาํไรไม่มีคุณภาพเพราะเป็นกาํไรท่ีผนัผวน

จากเส้นแนวโน้มกาํไรในอดีต(Earning  Trend  Line)  และเป็นกาํไรท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเส้นแนว

โน้มกาํไรมาโดยตลอดซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ Peariman (1978 อา้งถึงใน วรศกัด์ิ ทุมมานนท์, 

2547 : 553) ไดแ้ก่   บมจ.กฤษดามหานคร   บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อป

เมนท์   บมจ.ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  บมจ.ปริญสิริ   บมจ.ปรีชา  กรุ๊ป   และบมจ.รสา 

พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท์  ตามลาํดบั   สําหรับบริษทั  3 แห่งท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานแสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550   สะทอ้นให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ี

เป็นเงินสดอยูใ่นระดบัท่ีลดลง ไดแ้ก่  บมจ.ยนิูเวนเจอร์  บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดิเวลอปเมน้ท ์ และบ

มจ.เอเวอร์แลนด ์ ตามลาํดบั   
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ตาราง 4.55  ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

         อสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น 

         อสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็   ระหวา่ง ปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  คือ ปี พ.ศ.2550 

2. ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (เท่า)   วดัจาก   

              กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                                  กาํไรสุทธิ 

3. เคร่ืองหมาย  *  หมายถึง เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบักาํไร

สุทธิ โดยแสดงค่าติดลบ 

4. เคร่ืองหมาย **  หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 

5. เคร่ืองหมาย ***  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 
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ภาพที่ 4.14  เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบ

ธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาด

เล็ก   ระหว่างบริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนและ

ลดลง  ในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  
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4.2  ผลการวิเคราะห์ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดกลาง   ระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2555    ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.56 และ

ภาพท่ี 4.15  มีดงัน้ี 

4.2.1  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมากกว่า 1   แสดง

ว่ากาํไรมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี    ซ่ึงเป็นผลจากเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่า

มากกว่ากําไรสุทธิ  สะท้อนให้เห็นว่ากําไรเกิดจากการดําเนินงานอย่างแท้จริงและสามารถ

เปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ย่างเพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผูกพนั หรือบ่งช้ีไดว้่าเป็นกาํไรท่ีมีความ

เป็นไปไดสู้งท่ีสามารถนาํไปจดัสรรในรูปเงินสด  ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปีพบวา่   

ปี พ.ศ.2550 มี 5  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท    บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์

ต้ี   บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่  บมจ.สมัมากร  และบมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2551 มี  4  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท  บมจ.เหมราชพฒันา

ท่ีดิน  บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2552 มี  6  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท  บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   

บมจ.อารียา พรอพเพอร์ต้ี    บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน  และบมจ.แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท ์

ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2553 มี  5  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท  บมจ.เมเจอร์ ดิเวลลอป

เมน้ท ์ บมจ.ไรมอน แลนด ์ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  และบมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี  ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2554 มี  5  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน  บม

จ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง  และบมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี    ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2555 มี 5 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.สัมมากร  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั  บมจ.ไรมอน แลนด ์ 

บมจ.ไรมอน แลนด ์ บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  ตามลาํดบั 

4.2.2  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและตํ่ากว่า  1  ซ่ึงเป็น

ผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่าน้อยกว่ากาํไรสุทธิ สะทอ้นให้เห็นว่า  กาํไร

ค่อนขา้งไม่มีคุณภาพ  ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปี พบว่า  ปี พ.ศ.2551 มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เอสซี 

แอสเสท คอปอเรชัน่  ปี พ.ศ.2553 มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ยนิูเวนเจอร์  ปี พ.ศ.2552 มี  4  แห่ง ไดแ้ก่  

บมจ.ศุภาลยั  บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน  และบมจ.สัมมากร   ตามลาํดบั  

ปี พ.ศ.2553 มี  5  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง  บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน  บมจ.อารียา พรอพ

เพอร์ต้ี  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  และบมจ.ศุภาลยั  ตามลาํดบั   ปี พ.ศ.2554 มี  3  แห่ง ไดแ้ก่ 

บมจ.แอล.พี.เอน็ ดีเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.เมเจอร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์ และบมจ.ศุภาลยั  ตามลาํดบั 
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4.2.3 บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  สะทอ้นให้เห็นว่า

กาํไรดอ้ยคุณภาพ  ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปี พบวา่   

ปี พ.ศ.2550 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกวา่กาํไรสุทธิ  อาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑ์เงินสด มี  2  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เอเชียน พร็อพ

เพอร์ต้ี   และบมจ.เมเจอร์ ดิเวลลอปเม้นท์  ตามลาํดับ   สําหรับบริษัทท่ีมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน

กิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกว่ากาํไรสุทธิมี 2  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  บมจ.แอล.พี.เอน็ 

ดีเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน   และบมจ.ศุภาลยั   ตามลาํดบั   ส่วนบริษทัท่ีมีเงินสด

สุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกวา่ขาดทุนสุทธิมี 1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ 

ปี พ.ศ.2551 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิ อาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสด มี  2  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เมเจอร์ ดิเวลลอป

เมน้ท ์  บมจ.ไรมอน แลนด ์ ตามลาํดบั   สาํหรับบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน

นอ้ยกว่ากาํไรสุทธิ  มี 6  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์   บมจ.ศุภาลยั  บมจ.อารียา พรอพ

เพอร์ต้ี  บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.สมัมากร  และบมจ.แอล.พี.เอน็ ดีเวลลอปเมน้ท ์ตามลาํดบั    

ส่วนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่าขาดทุนสุทธิ  มี 1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.

เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง   

ปี พ.ศ.2552 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิทางบญัชี 

อาจกล่าวไดว้่า  บริษทัมีกาํไรสุทธิแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสด มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป 

โฮลด้ิงส์  สําหรับบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานน้อยกว่ากาํไรสุทธิ มี  2  แห่ง 

ไดแ้ก่ บมจ.เมเจอร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์ และบมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่  ตามลาํดบั     

ปี พ.ศ.2553 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่กาํไรสุทธิ อาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑ์เงินสด มี  4  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.แอล.พี.เอ็น ดี

เวลลอปเมน้ท์   บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่  บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ.สัมมากร  

ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2554 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกวา่กาํไรสุทธิ  อาจกล่าว

ไดว้่า   บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑ์เงินสด มี  3  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เอเชียน พร็อพ

เพอร์ต้ี  บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่   และบมจ.สัมมากร  ตามลาํดบั  สาํหรับบริษทัท่ีมีเงินสด

สุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่กาํไรสุทธิ  มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ต้ี    

ปี พ.ศ.2555 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกวา่กาํไรสุทธิ  อาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑ์เงินสด มี  3  แห่ง  ไดแ้ก่ บมจ.เอสซี แอสเสท 

คอปอเรชัน่  บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง  และบมจ.อารียา พรอพเพอร์ต้ี   ตามลาํดบั   สาํหรับบริษทัท่ีมีเงิน
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สดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกว่ากาํไรสุทธิมี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.แอล.พี.เอน็ ดีเวลลอป

เมน้ท ์   

 4.2.4  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวก   แต่เป็นผลมาจากมี

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานและมีขาดทุนสุทธิ  แสดงว่ากําไรไม่มีคุณภาพ   ผล

การศึกษาจาํแนกแต่ละปีพบวา่   

ปี พ.ศ.2550 มี 2  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.อารียา  พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ.ไรมอน แลนด ์ 

ปี พ.ศ.2552 มี  1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ไรมอน แลนด ์

ปี พ.ศ.2554 มี 2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ พรอพเพอร์ต้ี  และบมจ.ไรมอน แลนด ์  

ปี พ.ศ.2555 มี 2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.อารียา  พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ.เมเจอร์  ดิเวลลอปเมน้ท ์

 

 4.2.5 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า  บริษทั  11  แห่งมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน

ตลอดระยะเวลา  5  ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2555   แสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ี

เป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ   จึงสะท้อนให้เห็นว่ากาํไรไม่มีคุณภาพเพราะเป็นกาํไรท่ีผนัผวนจาก

เส้นแนวโนม้กาํไรในอดีตและเป็นกาํไรท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเส้นแนวโนม้กาํไรมาโดยตลอด ไดแ้ก่  

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  บมจ.เมเจอร์ ดิเวลลอปเมน้ท ์ บมจ.ลลิล  พร็อพเพอร์ต้ี  บมจ.สัมมากร   

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชนั   บมจ.อารียา พรอพเพอร์ต้ี    บมจ.อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท   บมจ.

เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี    บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง  บมจ.ไรมอน แลนด ์ และบมจ.แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอป

เมน้ท ์  สําหรับบริษทั  2 แห่งท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.

2550  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดอยูใ่นระดบัท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่  

บมจ.ศุภาลยั  และบมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน  ส่วนบริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน

แสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดอยู่

ในระดบัท่ีลดลง  ซ่ึงมีเพียงบริษทัเดียว คือ  บมจ.เอสซี แอสเสท คอปอเรชัน่  
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ตารางที ่4.56   ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

         อสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น 

         อสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดเลก็   ระหวา่ง ปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  คือ ปี พ.ศ.2550 

2. ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (เท่า)   วดัจาก   

              กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                                  กาํไรสุทธิ 

3. เคร่ืองหมาย  *  หมายถึง เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบักาํไร

สุทธิ โดยแสดงค่าติดลบ 

4. เคร่ืองหมาย **  หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 

5. เคร่ืองหมาย ***  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 
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ภาพที่ 4.15 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบ

ธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาด

กลาง  ระหวา่งบริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน  เพิ่มข้ึน  

และลดลง  ในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  

.2548- 2552    ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2
1

0

2

4

6

8

10

12

ผนัผวน เพิ่มข้ึน ลดลง การเปล่ียนแปลง

จาํนวนบริษทั (แห่ง) 



220 

 

 

4.3  ผลการวิเคราะห์ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น

อสังหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่   ระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2555    ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.57  และ

ภาพท่ี 4.16  มีดงัน้ี 

4.3.1   บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมากกว่า 1  ซ่ึงเป็น

ผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่ามากกว่ากาํไรสุทธิ   แสดงว่ากาํไรมีคุณภาพอยู่

ในเกณฑท่ี์ดี    สะทอ้นใหเ้ห็นวา่กาํไรเกิดจากการดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริงและสามารถเปล่ียนเป็นเงิน

สดได้อย่างเพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผูกพนัหรือบ่งช้ีได้ว่าเป็นกาํไรท่ีมีความเป็นไปได้สูงท่ี

สามารถนาํไปจดัสรรในรูปเงินสด  ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปีพบวา่   

ปี พ.ศ.2550 มี 5  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค   บมจ.นวนคร  บมจ.เซ็นทรัล

พฒันา  บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  และบมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์   ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2551 มี  3  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.มัน่คงเคหะการ   บมจ.เซ็นทรัลพฒันา และบมจ.พร็อพ

เพอร์ต้ี  เพอร์เฟค  ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2552 มี  10  แห่ง ได้แก่ บมจ.นวนคร  บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค บมจ.สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ  บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  บมจ.มัน่คงเคหะการ  บมจ.แสนสิริ  บมจ.พฤกษา เรียล

เอสเตท  บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์   และบมจ.เอม็ บี เค  ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2553 มี  3  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  บมจ.นวนคร   และบมจ.บางกอกแลนด ์ 

ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2554 มี  3  แห่ง ได้แก่ บมจ.นวนคร  บมจ.เซ็นทรัลพฒันา   และบมจ.เอ็ม บี เค 

ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2555 มี 5 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค  บมจ.นวนคร  บมจ.เซ็นทรัล

พฒันา  บมจ.บางกอกแลนด ์  และบมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  ตามลาํดบั 

 

4.3.2  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าเป็นบวกและตํ่ากว่า  1  ซ่ึง

เป็นผลจากเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่าน้อยกว่ากาํไรสุทธิ  สะทอ้นให้เห็นว่า  

คุณภาพกาํไรค่อนขา้งไม่ดี   ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปีพบวา่   

ปี พ.ศ.2550 มี 5  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  บมจ.เอ็ม บี เค  บมจ.มัน่คงเคหะ

การ  บมจ.แสนสิริ  และบมจ.บางกอกแลนด ์ ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2551 มี  4  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เอม็ บี เค  บมจ.นวนคร   บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์   และบ

มจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ตามลาํดบั   
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ปี พ.ศ.2552 มี  1  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.บางกอกแลนด ์  

ปี พ.ศ.2553 มี  4  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค บมจ.เอ็ม บี เค บมจ.มัน่คง

เคหะการ  และบมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ตามลาํดบั 

ปี พ.ศ.2554 มี  1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.บางกอกแลนด ์  

ปี พ.ศ.2555 มี  3  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.แลนด์แอนด์เฮา้ส์   บมจ.เอ็ม บี เค  และบมจ.โนเบิล 

ดิเวลลอปเมนท ์ ตามลาํดบั 

 

4.3.3 บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  สะทอ้นให้เห็นว่า

กาํไรดอ้ยคุณภาพ  ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปีพบวา่   

ปี พ.ศ.2550  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกวา่กาํไรสุทธิอาจกล่าว

ได้ว่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑ์เงินสดมี  2  แห่ง ได้แก่ บมจ.ควอลิต้ีเฮ้าส์  

และบมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท์ ตามลาํดับ   สําหรับบริษัทท่ีมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ดาํเนินงานน้อยกว่ากาํไรสุทธิมี 1  แห่ง ได้แก่ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์  

ส่วนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่าขาดทุนสุทธิมี  1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.

เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี 

ปี พ.ศ.2551 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิ อาจกล่าว

ได้ว่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑ์เงินสดมี  1  แห่ง ได้แก่ บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  

สาํหรับบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกว่ากาํไรสุทธิมี 5  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.

เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี   บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  บมจ.บางกอกแลนด์  บมจ.โนเบิล ดิเวลล

อปเมนท์  และบมจ.แสนสิริ     ส่วนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่า

ขาดทุนสุทธิมี  1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์

ปี พ.ศ.2552 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่กาํไรสุทธิอาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสด มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.โนเบิล ดิเวลลอป

เมนท ์  สําหรับบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่าขาดทุนสุทธิมี  1  แห่ง 

ไดแ้ก่ บมจ.แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์   

ปี พ.ศ.2553 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิอาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑ์เงินสด มี  3  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.โนเบิล ดิเวลล

อปเมนท ์  บมจ.แสนสิริ  และบมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ตามลาํดบั   สาํหรับบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิ

ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่กาํไรสุทธิมี  3  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์   บมจ.เมโท

รสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี   และบมจ.ควอลิต้ีเฮ้าส์ ตามลาํดับ   ส่วนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจาก
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กิจกรรมดาํเนินงานมากกวา่ขาดทุนสุทธิมี  1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอป

เมน้ท ์

ปี พ.ศ.2554 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิ อาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑ์เงินสด มี  4   แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.พฤกษา เรียล

เอสเตท  บมจ.แสนสิริ  บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท ์  และบมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์ ตามลาํดบั    สําหรับ

บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานน้อยกว่ากาํไรสุทธิมี 3 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.แลนด์

แอนดเ์ฮา้ส์   บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค และบมจ.มัน่คงเคหะการ  ตามลาํดบั    ส่วนบริษทัท่ีมีเงิน

สดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่าขาดทุนสุทธิมี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.สวนอุตสาหกรรม

โรจนะ  แต่บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกว่าขาดทุนสุทธิมี 1 แห่ง ไดแ้ก่ 

บมจ.แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์  

ปี พ.ศ.2555 บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิทางบญัชี  

อาจกล่าวไดว้่า  บริษทัมีกาํไรสุทธิทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสด มี  2   แห่ง ไดแ้ก่ 

บมจ.มัน่คงเคหะการ   และบมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ตามลาํดบั    สําหรับบริษทัท่ีมีเงินสด

สุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกว่ากาํไรสุทธิทางบญัชี  มี  2  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  

และบมจ.แสนสิริ  ตามลาํดบั    ส่วนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานน้อยกว่า

ขาดทุนสุทธิทางบญัชี มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เมโทรสตาร์  พร็อพเพอร์ต้ี    

 

4.3.4  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวก   แต่เป็นผลมาจากมีเงิน

สดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานและมีขาดทุนสุทธิ   แสดงว่ากาํไรไม่มีคุณภาพ   ผลการศึกษา

จาํแนกแต่ละปีพบวา่   

ปี พ.ศ.2552 มี 1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี  

ปี พ.ศ.2554 มี  1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี 

ปี พ.ศ.2555 มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.แผน่ดินทอง  พร็อพเพอร์ต้ี 
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4.3.5  ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า  บริษทั  12  แห่งมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน

ตลอดระยะเวลา  5  ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2555   แสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ี

เป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  จึงสะทอ้นให้เห็นว่ากาํไรไม่มีคุณภาพเพราะเป็นกาํไรท่ีผนัผวนไปจาก

เส้นแนวโนม้กาํไรในอดีตและเป็นกาํไรท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเส้นแนวโนม้กาํไรมาโดยตลอด ไดแ้ก่ 

บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์  บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  บมจ.นวนคร   บมจ.บางกอกแลนด์  บมจ.แผ่นดินทอง 

พร็อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  บมจ.มัน่คงเคหะการ  บมจ.แลนดแ์อนด์

เฮา้ส์   บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  บมจ.แสนสิริ   บมจ.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี  และบมจ. 

เอ็ม บี เค    สําหรับบริษทั  1  แห่งท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าเพิ่มข้ึนจากปี 

พ.ศ.2550  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดอยูใ่นระดบัท่ีเพิ่มข้ึน มี 

ไดแ้ก่ บมจ.โนเบิล ดิเวลลอปเมนท์  ส่วนบริษทั  1 แห่งท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน

แสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดอยู่

ในระดบัท่ีลดลง  ไดแ้ก่ บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี  เพอร์เฟค  
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ตารางที ่4.57 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

         อสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้น 

         อสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาดใหญ่   ระหวา่ง ปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  คือ ปี พ.ศ.2550 

2. ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (เท่า)   วดัจาก   

              กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                                  กาํไรสุทธิ 

3. เคร่ืองหมาย  *  หมายถึง เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบักาํไร

สุทธิ โดยแสดงค่าติดลบ 

4. เคร่ืองหมาย **  หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 

5. เคร่ืองหมาย ***  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 
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ภาพที ่4.16 เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบ

ธุรกิจการใหเ้ช่า  การขาย  การซ้ือ  และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละมีขนาด

ใหญ่  ระหวา่งบริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน  เพิ่มข้ึน  

และลดลง  ในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  

.2548- 2552    ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

ผนัผวน เพิ่มข้ึน ลดลง การเปล่ียนแปลง

จาํนวนบริษทั (แห่ง) 



226 

 

 

4.4  ผลการวิเคราะห์ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบท่ีประกอบธุรกิจสถานท่ีอยู่อาศยัอ่ืนๆและมีขนาดเล็ก      

ระหวา่ง ปี พ.ศ.2550-2555    ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.58 มีดงัน้ี 

4.4.1   บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  สะทอ้นให้เห็นว่า

กาํไรดอ้ยคุณภาพ  ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปี พบวา่   

ปี พ.ศ.2550  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิทางบญัชี 

อาจกล่าวไดว้่า  บริษทัมีกาํไรสุทธิทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสด มี  1  แห่ง ไดแ้ก่  

บมจ.แนเชอรัล พาร์ค  

ปี พ.ศ.2551  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่าขาดทุนสุทธิทาง

บญัชี อาจกล่าวไดว้่า  บริษทัมีกาํไรสุทธิทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสด มี  1  แห่ง 

ไดแ้ก่ บมจ.เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี   

ปี พ.ศ.2553  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกว่ากาํไรสุทธิทางบญัชี 

อาจกล่าวได้ว่า  บริษทัมีกาํไรสุทธิทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสด มี 1 แห่ง ได้แก่  

บมจ.แนเชอรัล พาร์ค  สําหรับบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกว่าขาดทุน

สุทธิมี  1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี 

ปี พ.ศ.2554  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกว่ากาํไรสุทธิทางบญัชี 

อาจกล่าวได้ว่า  บริษทัมีกาํไรสุทธิทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสด มี 1 แห่ง ได้แก่  

บมจ.เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี  

ปี พ.ศ.2555  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกว่ากาํไรสุทธิทางบญัชี 

อาจกล่าวได้ว่า  บริษทัมีกาํไรสุทธิทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสด มี 1 แห่ง ได้แก่  

บมจ.แนเชอรัล พาร์ค   

 

4.4.2  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวก   แต่เป็นผลมาจากมีเงิน

สดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานและมีขาดทุนสุทธิ   แสดงว่ากาํไรไม่มีคุณภาพ   ผลการศึกษา

จาํแนกแต่ละปีพบวา่   

ปี พ.ศ.2550 มี  1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี 

ปี พ.ศ.2551 มี  1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.แนเชอรัล พาร์ค   

ปี พ.ศ.2552  มี 2 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี และบมจ.แนเชอรัล พาร์ค   

ปี พ.ศ.2554 มี  1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.แนเชอรัล พาร์ค   

ปี พ.ศ.2555 มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี 
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4.4.3  ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า  บริษทัทั้ง  2  แห่งมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน

ตลอดระยะเวลา  5  ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2555   แสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ี

เป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  จึงสะท้อนให้เห็นว่ากาํไรไม่มีคุณภาพเพราะเป็นกาํไรท่ีผนัผวนจาก

เสน้แนวโนม้กาํไรในอดีตและเป็นกาํไรท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเสน้แนวโนม้กาํไรมาโดยตลอด  
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ตารางที ่4.58   ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเลก็ ระหวา่ง ปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  คือ ปี พ.ศ.2550 

2. ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (เท่า)   วดัจาก   

              กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                                  กาํไรสุทธิ 

3. เคร่ืองหมาย  *  หมายถึง เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบักาํไร

สุทธิ โดยแสดงค่าติดลบ 

4. เคร่ืองหมาย **  หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 

5. เคร่ืองหมาย ***  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 
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4.5  ผลการวิเคราะห์ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีเก็บสินคา้และการเก็บสินคา้และมีขนาดเล็ก

ระหวา่ง ปี พ.ศ.2550-2555    ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.59  มีดงัน้ี 

4.5.1 ผลการศึกษาดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบมจ.ไทคอน  อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชัน่ในระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2555  พบว่า  ปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2555 บริษทัมีดชันีกระแส

เงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมากกวา่  1  แสดงว่า บริษทัมีคุณภาพกาํไรอยูใ่นเกณฑท่ี์

ดี    สะทอ้นให้เห็นว่ากาํไรเกิดจากการดาํเนินงานอย่างแทจ้ริงและสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้

อย่างเพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผูกพนัหรือบ่งช้ีไดว้่าเป็นกาํไรท่ีมีความเป็นไปไดสู้งท่ีสามารถ

นาํไปจดัสรรในรูปเงินสด   ซ่ึงเป็นผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่ามากกว่า

กาํไรสุทธิ 

 4.5.2 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า  บริษัทมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอด

ระยะเวลา  5  ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2555   แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ีเป็น

เงินสดไม่สมํ่าเสมอ   จึงสะท้อนให้เห็นว่ากาํไรไม่มีคุณภาพเพราะเป็นกําไรท่ีผนัผวนไปจาก

เสน้แนวโนม้กาํไรในอดีตและเป็นกาํไรท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเสน้แนวโนม้กาํไรมาโดยตลอด 
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ตารางที ่4.59   ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆและมีขนาดเลก็ ระหวา่ง ปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  คือ ปี พ.ศ.2550 

2. ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (เท่า)   วดัจาก   

              กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                                  กาํไรสุทธิ 

3. เคร่ืองหมาย  *  หมายถึง เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบักาํไร

สุทธิ โดยแสดงค่าติดลบ 

4. เคร่ืองหมาย **  หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 

5. เคร่ืองหมาย ***  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 
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4.6  ผลการวิเคราะห์ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเล็ก  ระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2555    

ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.60  มีดงัน้ี 

4.6.1 ผลการศึกษาดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบมจ.พรีบิลท ์ พบวา่   

ปี พ.ศ.2551, 2552, 2555 บริษทัมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและ

มากกว่า  1  ซ่ึงเป็นผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่ามากกว่ากาํไรสุทธิ  แสดงว่า 

กาํไรมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  สะท้อนให้เห็นว่ากาํไรเกิดจากการดาํเนินงานอย่างแทจ้ริงและ

สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งเพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผูกพนั หรือบ่งช้ีไดว้่าเป็นกาํไรท่ีมี

ความเป็นไปไดสู้งท่ีสามารถนาํไปจดัสรรในรูปเงินสด    

 ปี พ.ศ.2550 บริษทัมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ   สะทอ้นใหเ้ห็น

ว่า กาํไรด้อยคุณภาพ  ซ่ึงเป็นผลจากบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่า

ขาดทุนสุทธิทางบญัชี   

 ปี พ.ศ.2553 บริษทัมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ   สะทอ้นใหเ้ห็น

ว่า กาํไรดอ้ยคุณภาพ ซ่ึงเป็นผลจากบริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไร

สุทธิ  

ปี พ.ศ.2554 บริษทัมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและตํ่ากว่า  1  ซ่ึง

เป็นผลจากเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่าน้อยกว่ากาํไรสุทธิ  สะทอ้นให้เห็นว่า 

คุณภาพกาํไรค่อนขา้งไม่ดี   

4.6.2 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า  บริษัทมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานแสดงค่าเพิ่มข้ึนตลอด

ระยะเวลา  5  ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2555   ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ี

เป็นเงินสดอยูใ่นระดบัท่ีเพิ่มข้ึน  
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ตารางที ่4.60 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดเลก็   ระหวา่ง ปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  คือ ปี พ.ศ.2550 

2. ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (เท่า)   วดัจาก   

              กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                                  กาํไรสุทธิ 

3. เคร่ืองหมาย  *  หมายถึง เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบักาํไร

สุทธิ โดยแสดงค่าติดลบ 

4. เคร่ืองหมาย **  หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 

5. เคร่ืองหมาย ***  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 
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4.7  ผลการวิเคราะห์ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  ระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2555    

ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.61  และภาพท่ี 4.17  มีดงัน้ี 

4.7.1  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมีค่าตั้งแต่ 1  ข้ึนไป    

ซ่ึงเป็นผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีเท่ากบัหรือมากกว่ากาํไรสุทธิทางบญัชี

แสดงว่ากาํไรมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี   สะทอ้นให้เห็นว่ากาํไรเกิดจากการดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริง

และสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งเพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผกูพนัต่างๆ หรือบ่งช้ีไดว้่าเป็น

กาํไรท่ีมีความเป็นไปได้สูงท่ีสามารถนําไปจดัสรรในรูปเงินสด      ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปี 

พบวา่   

ปี พ.ศ.2551 มี  1 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น    

ปี พ.ศ.2552 มี 3 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ   บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอน

สตรัคชัน่  และ   และบมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2553 มี 2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ   และบมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น 

ตามลาํดบั     

ปี พ.ศ.2554 มี 2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ   และบมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น 

ตามลาํดบั     

ปี พ.ศ.2555 มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่   

4.7.2  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและตํ่ากว่า  1   ซ่ึงเป็น

ผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่กาํไรสุทธิ  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ คุณภาพกาํไร

ค่อนขา้งไม่ดี  ผลการศึกษาในแต่ละปีพบว่า  ปี พ.ศ.2551 และปี พ.ศ.2555 มี  1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.

เนาวรัตน์พฒันาการ   

 4.7.3 บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  สะทอ้นให้เห็นว่า

กาํไรดอ้ยคุณภาพ  ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปี พบวา่   

ปี พ.ศ.2550  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกวา่กาํไรสุทธิ อาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสด มี 1 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชั่น  สําหรับบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานมากน้อยกว่า

ขาดทุนสุทธิมี  1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ     

ปี พ.ศ.2553  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่กาํไรสุทธิอาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสด มี  1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 
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ปี พ.ศ.2554  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่าขาดทุนสุทธิ มี  1  

แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่  

ปี พ.ศ.2555  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่กาํไรสุทธิอาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสดมี 1 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.คริสเตียน่ีและนิล

เส็น 

4.7.4  ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า  บริษทั 2 แห่งท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน

ตลอดระยะเวลา  5  ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2555   แสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ี

เป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  จึงสะทอ้นให้เห็นว่ากาํไรไม่มีคุณภาพเพราะเป็นกาํไรท่ีผนัผวนไปจาก

เส้นแนวโนม้กาํไรในอดีตและเป็นกาํไรท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเส้นแนวโนม้กาํไรมาโดยตลอด ไดแ้ก่ 

บมจ.คริสเตียน่ีและนิลเส็น   และบมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่    สําหรับบริษทัท่ีมี

ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2550  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการ

ดาํเนินงานด้านการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดอยู่ในระดับท่ีดีข้ึนมีเพียงแห่งเดียว คือ บมจ.เนาวรัตน์

พฒันาการ 
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ตารางที ่4.61 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

         ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  ระหวา่ง ปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  คือ ปี พ.ศ.2550 

2. ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (เท่า)   วดัจาก   

              กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                                  กาํไรสุทธิ 

3. เคร่ืองหมาย  *  หมายถึง เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบักาํไร

สุทธิ โดยแสดงค่าติดลบ 

4. เคร่ืองหมาย **  หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 

5. เคร่ืองหมาย ***  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 
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ภาพที ่4.17  เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการ

ก่อสร้างและมีขนาดใหญ่  ระหวา่งบริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน

แสดงค่าผนัผวนและเพิ่มข้ึน ในระหวา่งปี พ.ศ.2550-2555  
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ผนัผวน เพิ่มข้ึน การเปล่ียนแปลง

จาํนวนบริษทั (แห่ง) 



237 

 

 

4.8  ผลการวิเคราะห์ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดเล็ก   ระหว่าง ปี พ.ศ.

2550-2555    ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.62  มีดงัน้ี 

4.8.1 ผลการศึกษาดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบมจ.อีเอม็ซี พบวา่  

ปี พ.ศ.2550 บริษทัมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมากกว่า  1    

ซ่ึงเป็นผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่ามากกว่ากาํไรสุทธิ  แสดงว่าบริษทัมี

คุณภาพกาํไรอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  สะท้อนให้เห็นว่ากาํไรเกิดจากการดาํเนินงานอย่างแท้จริงและ

สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ย่างเพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผูกพนัหรือบ่งช้ีไดว้่าเป็นกาํไรท่ีมี

ความเป็นไปไดสู้งท่ีสามารถนาํไปจดัสรรในรูปเงินสด     

 ปี พ.ศ.2551 บริษทัมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ   ซ่ึงเป็นผลจาก

บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิ  สะทอ้นให้เห็นว่า กาํไรดอ้ย

คุณภาพ   อาจกล่าวไดว้า่  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสด  

 ปี พ.ศ.2552-2553 บริษทัมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  ซ่ึงเป็นผล

จากบริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกว่าขาดทุนสุทธิ  สะทอ้นใหเ้ห็นว่า กาํไร

ดอ้ยคุณภาพ  

ปี พ.ศ.2554-2555  บริษทัมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ   สะทอ้น

ใหเ้ห็นวา่ กาํไรดอ้ยคุณภาพ  ซ่ึงเป็นผลจากบริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่า

กาํไรสุทธิ  อาจกล่าวไดว้า่  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสด  

4.8.2 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า  บมจ.อีเอ็มซี มีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าลดลงตลอด

ระยะเวลา  5  ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2555   ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ี

เป็นเงินสดอยูใ่นระดบัท่ีลดลง  
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ตารางที ่4.62  ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดเล็ก  ระหว่าง ปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  คือ ปี พ.ศ.2550 

2. ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (เท่า)   วดัจาก   

              กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                                  กาํไรสุทธิ 

3. เคร่ืองหมาย  *  หมายถึง เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบักาํไร

สุทธิ โดยแสดงค่าติดลบ 

4. เคร่ืองหมาย **  หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 

5. เคร่ืองหมาย ***  หมายถึง  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

เปรียบเทียบกบัขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 



239 

 

 

4.9  ผลการวิเคราะห์ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่   ระหว่าง ปี พ.ศ.

2550-2555    ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.63 มีดงัน้ี 

4.9.1  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมากกว่า  1   ซ่ึงเป็น

ผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่ามากกว่ากาํไรสุทธิ  แสดงว่ากาํไรมีคุณภาพอยู่

ในเกณฑท่ี์ดี    สะทอ้นใหเ้ห็นวา่กาํไรเกิดจากการดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริงและสามารถเปล่ียนเป็นเงิน

สดได้อย่างเพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผูกพนัหรือบ่งช้ีได้ว่าเป็นกาํไรท่ีมีความเป็นไปได้สูงท่ี

สามารถนําไปจดัสรรในรูปเงินสด    ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปี พบว่า ปี พ.ศ.2552 มี  2  แห่ง 

ไดแ้ก่  บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่  และบมจ.พีเออี (ประเทศไทย)   สําหรับปี พ.ศ.2554 มี 1 แห่ง 

คือ บมจ.ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่   

4.9.2 บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและตํ่ากว่า  1   ซ่ึงเป็น

ผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกว่ากาํไรสุทธิ  แสดงว่าคุณภาพกาํไรค่อนขา้ง

ไม่ดี  ผลการศึกษาในแต่ละปีพบว่า  ปี พ.ศ.2550 มี  2  แห่ง ได้แก่  บมจ.พีเออี (ประเทศไทย)   

และบมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่   สาํหรับปี พ.ศ.2553  มี 2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่  

และบมจ.พีเออี (ประเทศไทย)   

4.9.3 บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  สะทอ้นให้เห็นว่า

กาํไรดอ้ยคุณภาพ  ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปี พบวา่   

ปี พ.ศ.2551  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงานน้อยกว่ากาํไรสุทธิ อาจ

กล่าวไดว้่าบริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสดมี 1 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.ซินเทค็ คอน

สตรัคชัน่   

 ปี พ.ศ.2554  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิ  อาจ

กล่าวไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสดมี  1  แห่ง คือ บมจ.พีเออี (ประเทศ

ไทย) 

ปี พ.ศ.2555  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่กาํไรสุทธิอาจกล่าว

ได้ว่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑ์เงินสดมี  1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ซินเท็ค คอน

สตรัคชัน่   

4.9.4 บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวก   แต่เป็นผลมาจากมีเงิน

สดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานและมีขาดทุนสุทธิ  แสดงว่ากาํไรไม่มีคุณภาพ  ผลการศึกษา

พบวา่  ปี พ.ศ.2551 และปี 2555  มี  1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.พีเออี (ประเทศไทย)  
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4.9.5  ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

พ.ศ.2550-2555  พบว่า  บริษทัทั้ง  2  แห่งมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน

ตลอดระยะเวลา  5  ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2555   แสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ี

เป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  จึงสะทอ้นให้เห็นว่ากาํไรไม่มีคุณภาพเพราะเป็นกาํไรท่ีผนัผวนไปจาก

เสน้แนวโนม้กาํไรในอดีตและเป็นกาํไรท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเสน้แนวโนม้กาํไรมาโดยตลอด 
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ตารางที ่4.63 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไปและมีขนาดใหญ่   ระหว่าง ปี พ.ศ.

2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  คือ ปี พ.ศ.2550 

2. ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (เท่า)   วดัจาก   

              กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                                  กาํไรสุทธิ 

3. เคร่ืองหมาย  *  หมายถึง เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบักาํไร

สุทธิ โดยแสดงค่าติดลบ 

4. เคร่ืองหมาย **  หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 

5. เคร่ืองหมาย ***  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 
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4.10  ผลการวิเคราะห์ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมี

ขนาดใหญ่  ระหวา่ง ปี พ.ศ.2550-2555  ปรากฏผลดงัตาราท่ี 4.64 และภาพท่ี 4.18  มีดงัน้ี 

4.10.1  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมากกว่า  1  แสดง

ว่ากาํไรมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี   ซ่ึงเป็นผลจากเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่า

มากกว่ากําไรสุทธิ  สะท้อนให้เห็นว่ากําไรเกิดจากการดําเนินงานอย่างแท้จริงและสามารถ

เปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ย่างเพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ หรือบ่งช้ีไดว้่าเป็นกาํไรท่ีมี

ความเป็นไปไดสู้งท่ีสามารถนาํไปจดัสรรในรูปเงินสด   ผลการศึกษาในแต่ละปีพบวา่ 

ปี พ.ศ.2550 มี  3  แห่ง ไดแ้ก่  บมจ. ช.การช่าง   บมจ.ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสต

รัชัน่   และบมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  ตามลาํดบั  

ปี พ.ศ.2551 มี 2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ซิฟโก ้ และบมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสต

รัชัน่    

ปี พ.ศ.2552 มี  3  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัชัน่  บมจ.ช.การ

ช่าง   และบมจ.ซิฟโก ้ตามลาํดบั 

ปี  พ .ศ .2553 มี   2   แห่ ง ได้แ ก่  บ มจ.ชิโน -ไท ย เอ็น จิ เนี ย ร่ิง แอน ด์  คอน สตรัชั่น  

และบมจ.อิตาเลียนไทย ดิเวลอ๊ปเมน้ต ์ ตามลาํดบั   

ปี พ.ศ.2554 มี 1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัชัน่ 

ปี พ.ศ.2555 มี 3  แห่ง ได้แก่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมน้ต์   บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัชัน่  และบมจ.ซิฟโก ้ ตามลาํดบั  

4.10.2  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  สะทอ้นให้เห็นว่า

กาํไรดอ้ยคุณภาพ  ผลการศึกษาจาํแนกแต่ละปี พบวา่   

ปี พ.ศ.2550  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกวา่กาํไรสุทธิอาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑ์เงินสด มี 2 แห่ง ไดแ้ก่  บมจ.อิตาเลียนไทย 

ดิเวลอ๊ปเมน้ต ์ และบมจ.ซิฟโก ้ 

ปี พ.ศ.2551  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกวา่กาํไรสุทธิ อาจกล่าว

ไดว้า่  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสดมี  1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ช.การช่าง   

ปี พ.ศ.2552  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่าขาดทุนสุทธิ มี  1  

แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดิเวลอ๊ปเมน้ต ์  
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ปี พ.ศ.2553  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่ากาํไรสุทธิ กล่าวได้

ว่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสด มี  1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิ

เนียร่ิง  สาํหรับบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานนอ้ยกว่ากาํไรสุทธิมี 1 แห่ง ไดแ้ก่ 

บมจ.ซิฟโก ้  

 ปี พ.ศ.2554  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกวา่กาํไรสุทธิ อาจกล่าว

ไดว้่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชีแต่มิใช่กาํไรตามเกณฑเ์งินสด มี  1  แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ช.การช่าง   ส่วน

บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานน้อยกว่ากาํไรสุทธิ มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ซิฟโก ้  

สําหรับบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานมากกว่าขาดทุนสุทธิมี 1 แห่ง ได้แก่ 

บมจ.อิตาเลียนไทย ดิเวลอ๊ปเมน้ต ์  

ปี พ.ศ.2555  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานมากกวา่กาํไรสุทธิอาจกล่าว

ได้ว่า  บริษัทมีกําไรทางบัญชีแต่มิใช่กําไรตามเกณฑ์เงินสดมี  1  แห่ง ได้แก่ บมจ.ช.การช่าง  

สําหรับบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานน้อยกว่าขาดทุนสุทธิมี 1 แห่ง ไดแ้ก่ 

บมจ.เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง 

4.10.3  บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวก   แต่เป็นผลมาจากมี

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานและมีขาดทุนสุทธิ  แสดงว่ากําไรไม่มีคุณภาพ   ผล

การศึกษาจาํแนกแต่ละปีพบวา่   

ปี พ.ศ.2551 มี 2 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมน้ต ์ และบมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอน็

จิเนียร่ิง   

ปี พ.ศ.2552 มี 1  แห่ง ไดแ้ก่ และบมจ.เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง   

ปี พ.ศ.2553 มี  1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.ช.การช่าง 

ปี พ.ศ.2554 มี 1 แห่ง ไดแ้ก่ บมจ.เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง   

4.10.4  ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในระหว่าง

ปี พ.ศ.2550-2555  พบว่า  บริษทั  2  แห่งท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวน

ตลอดระยะเวลา  5  ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2555   แสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ี

เป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ   จึงสะทอ้นให้เห็นว่ากาํไรไม่มีคุณภาพเพราะเป็นกาํไรท่ีผนัผวนไปจาก

เส้นแนวโนม้กาํไรในอดีตและเป็นกาํไรท่ีผนัผวนข้ึนลงจากเส้นแนวโนม้กาํไรมาโดยตลอด ไดแ้ก่   

บมจ.ซิฟโก ้ และบมจ.อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมน้ต์   ตามลาํดบั   สําหรับบริษทั  3  แห่งท่ีมีดชันี

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานแสดงค่าลดลงจากปี พ.ศ.2550  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการ

ดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดอยูใ่นระดบัท่ีลดลง ไดแ้ก่  บมจ.ช.การช่าง  บมจ.ชิโน-ไทย 

เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่  และบมจ.เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง  ตามลาํดบั   
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ตารางที ่4-64 ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาด

ใหญ่   ระหวา่ง ปี พ.ศ.2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ปีฐาน  คือ ปี พ.ศ.2550 

2. ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (เท่า)   วดัจาก   

              กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

                                  กาํไรสุทธิ 

3. เคร่ืองหมาย  *  หมายถึง เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบักาํไร

สุทธิ โดยแสดงค่าติดลบ 

4. เคร่ืองหมาย **  หมายถึง  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 

5. เคร่ืองหมาย ***  หมายถึง  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั

ขาดทุนสุทธิ  โดยแสดงค่าติดลบ 
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ภาพที ่4.18  เปรียบเทียบจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจ 

งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่  ระหวา่งบริษทั 

ท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนและลดลง  ในระหวา่งปี  

พ.ศ.2550-2555  

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

ผนัผวน ลดลง การเปล่ียนแปลง

จาํนวนบริษทั (แห่ง) 



(เท่า) อันดับ (เท่า) อันดับ (เท่า) อันดับ (เท่า) อันดับ (เท่า) อันดับ (เท่า) อันดับ

บมจ.กฤษดามหานคร ***  0.50 7 *** 0.03 4 ** ติดลบ 0.41 8 6.92 1 * ติดลบ 1.33 7 *** 1.00 9

บมจ.เค.ซ.ีพร็อพเพอร์ตี� 0.03 6 1.20 3 24.21 1 *** 8.72 9 ** ติดลบ 0.99 6 5.30 2

บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ 9.59 2 * ติดลบ 2.75 5 2.14 6 * ติดลบ 6.62 8 ** ติดลบ 56.84 10 3.08 3

บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 2.89 4 * ติดลบ 16.99 10 3.00 4 ** ติดลบ 9.71 10 1.48 2 * ติดลบ 1.31 10

บมจ.ปริญสิริ *ติดลบ 13.76 10 * ติดลบ 2.82 8 4.04 2 1.13 4 *ติดลบ 7.84 9 * ติดลบ 0.14 7

บมจ.ปรีชา  กรุ๊ป *** 1.38 8 ** ติดลบ 2.76 6 2.51 5 5.00 2 4.32 1 * ติดลบ 0.32 8

บมจ.ยูนิเวนเจอร์ 1.69 5 ** ติดลบ 8.12 9 ** ติดลบ 22.05 10 0.13 5 * ติดลบ 5.85 8 0.47 4

บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี� ดิเวลลอปเม้นท์ ** ติดลบ 2.88 9 2.25 2 * ติดลบ 0.17 7 * ติดลบ 1.60 7 0.56 4 5.90 1

บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดิเวลอปเม้นท์ 3.96 3 2.30 1 3.04 3 1.66 3 0.60 3 0.14 5

บมจ.เอเวอร์แลนด์ 24.07 1 * ติดลบ 2.77 7  ** ติดลบ 0.44 9 ** ติดลบ 1.51 6 0.41 5 *** 0.12 6

หมายเหตุ

1. ปีฐาน  คือ ปี พ.ศ.2550

2. ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (เท่า)   วัดจาก  

              กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

                                  กําไรสุทธิ

3. เครื�องหมาย  *  หมายถึง เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ โดยแสดงค่าติดลบ

4. เครื�องหมาย **  หมายถึง  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ โดยแสดงค่าติดลบ

5. เครื�องหมาย ***  หมายถึง  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ โดยแสดงค่าบวก

7. บมจ. ย่อมาจาก  บริษัทมหาชนจํากัด (ที�มา : พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตราที� 11  เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  

6. เครื�องหมาย    หมายถึง  การเปลี�ยนแปลงของดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน   ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

ตารางที� 4.55    ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที�ประกอบธุรกิจการให้เช่า  การขาย  การซื�อ  และการดําเนินงาน

                         ด้านอสังหาริมทรัพย์และมีขนาดเล็ก   ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555

รายชื�อบริษัท
ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555



   ข้อมูลณ วันที� 13 มิถุนายน พ.ศ.2556  เข้าถึงจาก www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1673 )



ผันผวน

ผันผวน

ผันผวน

ผันผวน

ผันผวน

ผันผวน

ลดลง

ผันผวน

ลดลง

ลดลง

                 

           

                             



213



           



253 

 

บทที ่5 

สรุป  อภปิรายผล  และข้อแสนอแนะ 
 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ คือ 1)ศึกษารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน  กาํไรทางบญัชี  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน  และคุณภาพกาํไรซ่ึงวดัดว้ยดชันีกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน   2)ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไร  และ3)

ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพกําไรของบริษัทท่ีมีกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจแตกต่างกัน    

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ จาํนวนทั้งส้ิน  53  แห่ง  ประกอบดว้ย บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยจ์าํนวน  41  แห่ง แบ่งตามประเภทธุรกิจเป็น  3 ประเภท คือ  1)การให้เช่า การขาย 

การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ 38  แห่ง  2)สถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆ  2  แห่ง   และ3)

สถานท่ีเก็บสินคา้และการเก็บสินคา้  1  แห่ง  และแบ่งตามขนาดธุรกิจเป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่  บริษทั

ขนาดเลก็ 13  แห่ง    บริษทัขนาดกลาง 14  แห่ง    และบริษทัขนาดใหญ่ 14 แห่ง   สาํหรับบริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างมีจาํนวน   12  แห่ง  แบ่งตามประเภทธุรกิจเป็น  3 ประเภท คือ 1) การ

ก่อสร้าง  4  แห่ง   2) การก่อสร้างอาคารทัว่ไป 3 แห่ง   และ3) งานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้าง

งานขนาดใหญ่  5 แห่ง  และแบ่งตามขนาดธุรกิจเป็น  3  ขนาด ได้แก่ บริษทัขนาดเล็ก  1  แห่ง  

บริษทัขนาดกลาง  1  แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่ 10  แห่ง  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินรวม

หรืองบการเงินเฉพาะรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง ปีพ.ศ. 2555  ประกอบดว้ย  งบกาํไรขาดทุน  งบ

กระแสเงินสด  สรุปขอ้สนเทศของบริษทั   หมายเหตุประกอบงบการเงิน  และแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี(แบบรายงาน 56-1)   การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์

รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน  กาํไรทางบญัชี  กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน  และ

คุณภาพกําไรในระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2555 โดยวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง

เปรียบเทียบกบัปีฐาน(ปี พ.ศ.2550)   ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดห้ลกัจากการ

ดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไรโดยใชก้ารวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(Correlation Coefficient)    

รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพกาํไรของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัโดย

ใชก้ารวิเคราะห์ Independent t-test   และเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพกาํไรของบริษทัท่ีมี

ขนาดธุรกิจแตกต่างกันโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-Way ANOVA)  

กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05(α)   ผลการวิจยัมีดงัต่อไปน้ี   
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สรุปผลการวจัิย 

 

 ผูว้ิจยัขอนาํเสนอเป็นภาพรวมและนาํเสนอสรุปผลการวิจยั  ตามลาํดบัดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1  ผลการศึกษารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงาน   กาํไรทางบญัชี  กระแสเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดาํเนินงาน  และคุณภาพกาํไรซ่ึงวดัดว้ยดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของ

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.

2555  มีผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

1.1  ผลการศึกษารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า การขาย การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพย์

พบวา่  

1) บริษัทท่ีมีรายได้หลักจากการดําเนินงานปรับตัวเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.2550  

ประกอบดว้ย  บริษทัขนาดกลาง  9  แห่ง  บริษทัขนาดใหญ่ 6 แห่ง  และบริษทัขนาดเลก็ 2  แห่ง   

2) บริษัทท่ี มีรายได้หลักจากการดําเนินงานปรับตัวลดลงจากปี พ.ศ.2550  

ประกอบดว้ย บริษทัขนาดใหญ่ 3  แห่ง  บริษทัขนาดกลาง  1 แห่ง  และบริษทัขนาดเลก็ 1  แห่ง   

3) บริษทัท่ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี 

แสดงให้เห็นถึงรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานไม่สมํ่าเสมอ  ประกอบดว้ย บริษทัขนาดเลก็ 7  แห่ง  

บริษทัขนาดใหญ่ 5 แห่ง  และบริษทัขนาดกลาง  4 แห่ง  

 

1.2  ผลการศึกษารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆ  พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานปรับตวัลดลงจากปี พ.ศ.2550  ไดแ้ก่ 

บริษทัขนาดเลก็ 1 แห่ง   

2) บริษทัท่ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี 

แสดงใหเ้ห็นถึงรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานไม่สมํ่าเสมอ ไดแ้ก่ บริษทัขนาดเลก็ 1  แห่ง   

 

1.3  ผลการศึกษารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีเก็บสินคา้และการเก็บสินคา้  พบว่า บริษทัท่ีมีรายไดห้ลกั

จากการดําเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี แสดงให้เห็นถึงรายได้หลักจากการ

ดาํเนินงานไม่สมํ่าเสมอ  ไดแ้ก่ บริษทัขนาดเลก็ 1  แห่ง   
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1.4  ผลการศึกษารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้าง  พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.2550  ไดแ้ก่ 

บริษทัขนาดเลก็ 1  แห่ง   

2) บริษทัท่ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี 

แสดงใหเ้ห็นถึงรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานไม่สมํ่าเสมอ  ไดแ้ก่ บริษทัขนาดใหญ่  3 แห่ง 

1.5  ผลการศึกษารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไป  พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.2550 ไดแ้ก่  

บริษทัขนาดใหญ่ 1 แห่ง 

2) บริษทัท่ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี 

แสดงใหเ้ห็นถึงรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานไม่สมํ่าเสมอ  ประกอบดว้ย บริษทัขนาดกลาง  1 แห่ง  

และบริษทัขนาดใหญ่ 1 แห่ง 

1.6  ผลการศึกษารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่ พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานปรับตวัลดลงจากปี พ.ศ.2550  ไดแ้ก่ 

บริษทัขนาดใหญ่ 1 แห่ง 

2) บริษทัท่ีมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี 

แสดงใหเ้ห็นถึงรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานไม่สมํ่าเสมอ  ไดแ้ก่  บริษทัขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

1.7  ผลการศึกษากาํไรทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์

ท่ีประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า การขาย การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพย ์พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชีปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.2550  ประกอบดว้ย   บริษทั

ขนาดกลาง  7 แห่ง  บริษทัขนาดใหญ่ 5 แห่ง  และบริษทัขนาดเลก็ 3 แห่ง   

2) บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชีปรับตวัลดลงจากปี พ.ศ.2550  ประกอบดว้ย บริษทั

ขนาดกลาง  2  แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่ 2 แห่ง 

3) บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชีแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี  ประกอบดว้ย 

บริษทัขนาดใหญ่ 7 แห่ง  บริษทัขนาดเลก็ 7 แห่ง  และบริษทัขนาดกลาง  5  แห่ง   
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หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบว่า  บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชี ประกอบดว้ย 

บริษทัขนาดเลก็ 8 แห่ง  บริษทัขนาดกลาง 12 แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่  12  แห่ง  ส่วนบริษทัท่ีมี

ขาดทุนทางบญัชี  ประกอบดว้ย  บริษทัขนาดเล็ก 2 แห่ง  บริษทัขนาดกลาง 2  แห่ง  และบริษทั

ขนาดใหญ่  2  แห่ง 

1.8 ผลการศึกษากาํไรทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ท่ีประกอบธุรกิจสถานท่ีอยู่อาศยัอ่ืนๆ   พบว่า  บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชีปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.

2550  ไดแ้ก่  บริษทัขนาดเลก็  2  แห่ง หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบวา่  บริษทัท่ีมี

กาํไรทางบญัชี ไดแ้ก่ บริษทัขนาดเลก็ 1 แห่ง   ส่วนบริษทัท่ีมีขาดทุนทางบญัชี  ไดแ้ก่ บริษทัขนาด

เลก็ 1  แห่ง 

1.9 ผลการศึกษากาํไรทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ท่ีประกอบธุรกิจสถานท่ีเก็บสินคา้และการเก็บสินคา้  พบว่า บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชีแสดงค่าผนั

ผวนตลอดระยะเวลา 6  ปี  ไดแ้ก่  บริษทัขนาดเลก็ 1 แห่ง  หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  

จะพบวา่  มีบริษทัเพียงแห่งเดียวท่ีมีกาํไรทางบญัชีคือบริษทัขนาดเลก็ 

1.10  ผลการศึกษากาํไรทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ี

ประกอบธุรกิจการก่อสร้าง  พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชีปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.2550  ประกอบดว้ย   บริษทั

ขนาดเลก็ 1  แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่ 1 แห่ง 

2) บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชีแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี  ได้แก่ บริษทั

ขนาดใหญ่  2  แห่ง 

หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบวา่   บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชี ประกอบดว้ย 

บริษทัขนาดเลก็ 1 แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่  3  แห่ง   

1.11  ผลการศึกษากาํไรทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ี

ประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไป  พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชีปรับตวัลดลงจากปี พ.ศ.2550  ไดแ้ก่  บริษทัขนาดกลาง  

1 แห่ง   

2) บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชีแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี  ได้แก่ บริษทั

ขนาดใหญ่  2 แห่ง 
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หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบว่า  บริษทัมีกาํไรทางบญัชี ประกอบดว้ย 

บริษทัขนาดเลก็ 1 แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่  3  แห่ง   

1.12  ผลการศึกษากาํไรทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ี

ประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่ พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชีปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.2550  ไดแ้ก่   บริษทัขนาด

ใหญ่ 1  แห่ง 

2) บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชีปรับตวัลดลงจากปี พ.ศ.2550  ไดแ้ก่ บริษทัขนาดใหญ่ 

1 แห่ง 

3) บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชีแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี  ไดแ้ก่  บริษทั

ขนาดใหญ่ 3 แห่ง 

หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบว่า  บริษทัท่ีมีกาํไรทางบญัชี ไดแ้ก่  บริษทั

ขนาดใหญ่  4  แห่ง   ส่วนบริษทัท่ีมีขาดทุนทางบญัชี ไดแ้ก่ บริษทัขนาดใหญ่  1  แห่ง 

1.13  ผลการศึกษากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า การขาย การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้น

อสงัหาริมทรัพยพ์บวา่  

1) บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.

2550  ประกอบดว้ย  บริษทัขนาดกลาง  5 แห่ง  บริษทัขนาดเล็ก  2  แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่ 2

แห่ง 

2) บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานปรับตวัลดลงจากปี พ.ศ.2550  

ประกอบดว้ย บริษทัขนาดเลก็ 3  แห่ง  บริษทัขนาดใหญ่ 2 แห่ง  และบริษทัขนาดกลาง  1 แห่ง   

3) บริษัทท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอด

ระยะเวลา 6  ปี แสดงให้เห็นถึง กาํไรท่ีเป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  ประกอบดว้ย บริษทัขนาดใหญ่ 10 

แห่ง  บริษทัขนาดกลาง  8  แห่ง  และบริษทัขนาดเลก็ 5 แห่ง   

หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบว่า บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน ประกอบดว้ย บริษทัขนาดเลก็ 5  แห่ง  บริษทัขนาดกลาง 8  แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่  

9 แห่ง  ส่วนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน  ประกอบดว้ย  บริษทัขนาดเล็ก 5  

แห่ง  บริษทัขนาดกลาง  6  แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่  5  แห่ง 
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1.14  ผลการศึกษากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆ  พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานปรับตวัลดลงจากปี พ.ศ.2550  

ไดแ้ก่  บริษทัขนาดเลก็ 1  แห่ง   

2) บริษัทท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอด

ระยะเวลา 6 ปี แสดงใหเ้ห็นถึงกาํไรท่ีเป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  ไดแ้ก่  บริษทัขนาดเลก็ 1  แห่ง   

หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบว่า  มีบริษทัขนาดเลก็  2  แห่งเป็นบริษทัท่ี

มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน  

1.15  ผลการศึกษากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีเกบ็สินคา้และการเกบ็สินคา้  พบวา่   บริษทัท่ี

มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 5 ปี แสดงให้เห็นถึง

กาํไรตามเกณฑเ์งินสดไม่สมํ่าเสมอ  ไดแ้ก่  บริษทัขนาดเลก็ 1  แห่ง  หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึง

เป็นปีล่าสุด  จะพบว่า  มีบริษทัขนาดเลก็เพียงแห่งเดียวเป็นบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน  

1.16  ผลการศึกษากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้าง  พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.

2550  ไดแ้ก่  บริษทัขนาดใหญ่  2  แห่ง 

2) บริษัทท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอด

ระยะเวลา 6  ปี แสดงให้เห็นถึงกาํไรท่ีเป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  ประกอบดว้ย บริษทัขนาดเล็ก 1  

แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่ 1 แห่ง 

หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบวา่  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน ไดแ้ก่  บริษทัขนาดใหญ่  1 แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่  2  แห่ง   ส่วนบริษทัท่ีมีเงินสด

สุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน ไดแ้ก่  บริษทัขนาดใหญ่  1  แห่ง 

1.17  ผลการศึกษากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไป  พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานปรับตวัลดลงจากปี พ.ศ.2550  

ประกอบดว้ย บริษทัขนาดกลาง  1 แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่ 1 แห่ง 

2) บริษัทท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอด

ระยะเวลา 6 ปี แสดงใหเ้ห็นถึงกาํไรท่ีเป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  ไดแ้ก่  บริษทัขนาดใหญ่ 1 แห่ง 
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หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบว่า บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม

ดําเนินงาน ได้แก่  บริษัทขนาดใหญ่  1  แห่ง  ส่วนบริษัทท่ีมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ดาํเนินงาน ประกอบดว้ย บริษทัขนาดกลาง 1  แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่  1  แห่ง 

1.18  ผลการศึกษากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่ พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.

2550  ไดแ้ก่  บริษทัขนาดใหญ่ 3 แห่ง 

2) บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานปรับตวัลดลงจากปี พ.ศ.2550  

ไดแ้ก่  บริษทัขนาดใหญ่ 2 แห่ง 

หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบวา่  บริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน ไดแ้ก่ บริษทัขนาดใหญ่  4  แห่ง  ส่วนบริษทัท่ีมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 

ไดแ้ก่ บริษทัขนาดใหญ่  1  แห่ง 

1.19  ผลการศึกษาดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการให้เช่า การขาย การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้น

อสงัหาริมทรัพย ์ พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.2550  

ประกอบดว้ย  บริษทัขนาดกลาง  3  แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่ 2 แห่ง 

2) บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานปรับตวัลดลงจากปี พ.ศ.2550  

ประกอบดว้ย บริษทัขนาดเลก็ 3  แห่ง  บริษทัขนาดกลาง  1 แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่ 1 แห่ง 

3) บริษัทท่ีมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานแสดงค่าผันผวนตลอด

ระยะเวลา 6 ปี แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรตามเกณฑ์เงินสดไม่สมํ่าเสมอ   

ประกอบดว้ย บริษทัขนาดเลก็ 7  แห่ง  บริษทัขนาดกลาง  10 แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่ 11  แห่ง 

หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด มีผลการศึกษาแบ่งเป็น 3  กรณี  คือ  

กรณีท่ี 1  บริษัทท่ีมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมากกว่า 1  

ช้ีให้เห็นว่ากาํไรมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  สะท้อนให้เห็นว่ากาํไรเกิดจากการดาํเนินงานอย่าง

แทจ้ริงและสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งเพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผกูพนัต่างๆหรือบ่งช้ีได้

ว่าเป็นกาํไรท่ีมีความเป็นไปไดสู้งท่ีสามารถนาํไปจดัสรรในรูปเงินสด  ซ่ึงเป็นผลจากเงินสดสุทธิ

ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่ามากกว่ากาํไรทางบญัชี  พบว่า มีบริษทัขนาดเล็ก 3 แห่ง  บริษทั

ขนาดกลาง 5 แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่ 5 แห่ง   
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กรณีท่ี 2 บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและตํ่ากวา่ 1  ซ่ึงเป็น

ผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่าน้อยกว่ากาํไรทางบญัชี  ช้ีให้เห็นว่าคุณภาพ

กาํไรค่อนขา้งไม่ดี  พบว่ามี บริษทัขนาดเล็ก 2 แห่ง  บริษทัขนาดกลาง 3 แห่ง  บริษทัขนาดใหญ่ 3 

แห่ง   

กรณีท่ี 3 บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  ช้ีให้เห็นว่ากาํไร

ดอ้ยคุณภาพ พบว่า  มีบริษทัขนาดเล็ก 5 แห่ง  บริษทัขนาดกลาง 6  แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่ 6 

แห่ง  

  1.20  ผลการศึกษาดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีอยู่อาศยัอ่ืนๆ  พบว่า บริษทัท่ีมีดชันีกระแส

เงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงาน

ดา้นการทาํกาํไรตามเกณฑเ์งินสดไม่สมํ่าเสมอ  ไดแ้ก่  บริษทัขนาดเลก็ทั้ง 2 แห่ง   หากศึกษาในปี 

พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด จะพบว่า บริษัทขนาดเล็กทั้ ง 2 แห่งมีดัชนีกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่กาํไรดอ้ยคุณภาพ   

1.21  ผลการศึกษาดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจสถานท่ีเกบ็สินคา้และการเกบ็สินคา้  พบวา่ บริษทัท่ีมี

ดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนตลอดระยะเวลา 6 ปี แสดงให้เห็นถึงผลการ

ดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรตามเกณฑ์เงินสดไม่สมํ่าเสมอ  ไดแ้ก่ บริษทัขนาดเล็ก 1  แห่ง  หาก

ศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบว่า  มีบริษทัขนาดเลก็เพียงแห่งเดียวท่ีมีดชันีกระแสเงิน

สดจากการดําเนินงานแสดงบวกและมากกว่า 1 ซ่ึงเป็นผลจากเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม

ดาํเนินงานมีค่ามากกวา่กาํไรทางบญัชี  ช้ีใหเ้ห็นวา่กาํไรมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี   

1.22  ผลการศึกษาดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการการก่อสร้าง  พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.2550  

ประกอบดว้ย  บริษทัขนาดเลก็ 1  แห่ง  และบริษทัขนาดใหญ่ 1 แห่ง 

2) บริษัทท่ีมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานแสดงค่าผันผวนตลอด

ระยะเวลา 5 ปี แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรตามเกณฑ์เงินสดไม่สมํ่าเสมอ   

ไดแ้ก่บริษทัขนาดใหญ่ 2 แห่ง 
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หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  มีผลการศึกษาแบ่งเป็น 3  กรณี  คือ  

กรณีท่ี 1  บริษัทท่ีมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมากกว่า 1  

ช้ีให้เห็นว่ากาํไรมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  สะท้อนให้เห็นว่ากาํไรเกิดจากการดาํเนินงานอย่าง

แทจ้ริงและสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งเพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผกูพนัต่างๆหรือบ่งช้ีได้

ว่าเป็นกาํไรท่ีมีความเป็นไปไดสู้งท่ีสามารถนาํไปจดัสรรในรูปเงินสด  ซ่ึงเป็นผลจากเงินสดสุทธิ

ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่ามากกว่ากาํไรทางบญัชี  พบว่า มีบริษทัขนาดเล็ก 1 แห่ง  และ

บริษทัขนาดใหญ่ 1 แห่ง   

กรณีท่ี 2 บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและตํ่ากวา่ 1  ซ่ึงเป็น

ผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่าน้อยกว่ากาํไรทางบญัชี  ช้ีให้เห็นว่าคุณภาพ

กาํไรค่อนขา้งไม่ดี  พบวา่  มีบริษทัขนาดใหญ่ 1 แห่ง    

กรณีท่ี 3 บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  ช้ีให้เห็นว่ากาํไร

ดอ้ยคุณภาพ พบวา่ มีบริษทัขนาดใหญ่ 1 แห่ง   

1.23  ผลการศึกษาดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารทัว่ไป  พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานปรับตวัลดลงจากปี พ.ศ.2550  

ไดแ้ก่ บริษทัขนาดเลก็ 1  แห่ง   

2) บริษัทท่ีมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานแสดงค่าผันผวนตลอด

ระยะเวลา 6  ปี แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรตามเกณฑ์เงินสดไม่สมํ่าเสมอ   

ไดแ้ก่บริษทัขนาดใหญ่ 2 แห่ง 

หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  จะพบว่า บริษทัมีดชันีกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  ช้ีให้เห็นว่ากาํไรด้อยคุณภาพ พบว่า  มีบริษทัขนาดเล็ก 1 แห่ง  และ

บริษทัขนาดใหญ่ 2 แห่ง   

1.24  ผลการศึกษาดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างงานขนาดใหญ่  พบวา่  

1) บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานปรับตวัลดลงจากปี พ.ศ.2550  

ไดแ้ก่  บริษทัขนาดใหญ่ 3 แห่ง 

2) บริษัทท่ีมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานแสดงค่าผันผวนตลอด

ระยะเวลา  6  ปี แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรตามเกณฑ์เงินสดไม่สมํ่าเสมอ   

ไดแ้ก่บริษทัขนาดใหญ่ 2 แห่ง 
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หากศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  มีผลการศึกษาแบ่งเป็น 2  กรณี  คือ  

กรณีท่ี 1  บริษัทท่ีมีดัชนีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวกและมากกว่า 1  

ช้ีให้เห็นว่ากาํไรมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  สะท้อนให้เห็นว่ากาํไรเกิดจากการดาํเนินงานอย่าง

แทจ้ริงและสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งเพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผกูพนัต่างๆหรือบ่งช้ีได้

ว่าเป็นกาํไรท่ีมีความเป็นไปไดสู้งท่ีสามารถนาํไปจดัสรรในรูปเงินสด  ซ่ึงเป็นผลจากเงินสดสุทธิ

ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่ามากกวา่กาํไรทางบญัชี  พบวา่ มีบริษทัขนาดใหญ่ 3 แห่ง 

กรณีท่ี 2 บริษทัท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  ช้ีให้เห็นว่ากาํไร

ดอ้ยคุณภาพ พบวา่ มีบริษทัขนาดใหญ่  2 แห่ง   

ส่วนที ่2  ผลการทดสอบสมมติฐาน  เป็นดงัน้ี 

2.1  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานกบัคุณภาพกาํไรของ

บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยจาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม  พบวา่   

2 .1 .1  รายได้ห ลัก จ าก ก ารดํา เนิ น งาน ข อ งบ ริษัท ใน ก ลุ่ ม อุ ต ส าห ก รรม

อสังหาริมทรัพยมี์ความสัมพันธ์กับคุณภาพกําไรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมี

ความสมัพนัธ์ในทางเดียวกนัหรือมีความสมัพนัธ์ทางบวก 

2.1.2 รายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัคุณภาพกาํไร อาจกล่าวไดว้า่ไม่พบความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัสาํคญั .05   

 2.2   ผลการเป รียบ เที ยบความแตกต่างของคุณ ภาพ กําไรของก ลุ่มอุตสาห กรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง  พบว่า  กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละกลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้างมีคุณภาพกาํไรไม่แตกต่างกนั  อาจกล่าวไดว้่าไม่พบความแตกต่างท่ีระดบั

นยัสาํคญั .05 

2.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพกาํไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง   โดยจาํแนกตามขนาดธุรกิจ  พบว่า บริษทัทะเบียนใน

กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีมีขนาดธุรกิจแตกต่างกนัมีคุณภาพกาํไรไม่แตกต่าง

กนั  อาจกล่าวไดว้า่ไม่พบความแตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 

  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบประเดน็ท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

 1. บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยส่์วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีประกอบ

ธุรกิจการให้เช่า การขาย  การซ้ือ และการดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์พบว่า มีรายไดห้ลกัจาก

การดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนตั้งแต่ปี 2550-2555 ช้ีให้เห็นว่ารายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานไม่

สมํ่าเสมอ โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดเลก็  และมีกาํไรสุทธิทางบญัชีแสดงค่าผนัผวนตั้งแต่

ปี 2550-2555 ช้ีให้เห็นว่ากาํไรสุทธิทางบญัชีเกิดข้ึนไม่สมํ่าเสมอ  โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นบริษทั

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่  นอกจากน้ีพบว่ามีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน และดชันี

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าผนัผวนตั้ งแต่ปี 2550-2555  แสดงให้เห็นถึงผลการ

ดาํเนินงานดา้นการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดไม่สมํ่าเสมอ  โดยพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเป็นบริษทัขนาดใหญ่  

เม่ือศึกษาคุณภาพกาํไรในปี 2555 เพื่อใชเ้ป็นตวับ่งช้ีกระแสกาํไรในอนาคต พบว่าส่วนใหญ่มีดชันี

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ  เป็นผลจากบริษทัส่วนใหญ่มีเงินสดสุทธิใชไ้ปใน

กิจกรรมดาํเนินงานพร้อมทั้งมีกาํไรสุทธิทางบญัชี  จึงสะทอ้นให้เห็นว่า กาํไรไม่มีคุณภาพเพราะ

เป็นกาํไรท่ีผนัผวนไปจากเส้นแนวโนม้กาํไรในอดีต(Earning Trend Line) โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็น

บริษทัขนาดกลางและขนาดใหญ่    

2. บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจงาน

วิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และเป็นบริษทัขนาดใหญ่ทั้งหมด พบว่า มีรายได้

หลกัจากการดาํเนินงาน  กาํไรสุทธิทางบญัชี และดชันีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน แสดง

ค่าผนัผวนตั้งแต่ปี 2550-2555  รวมทั้งพบว่ามีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานปรับตวั

เพิ่มข้ึนจากปี 2550  แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานด้านการทาํกาํไรท่ีเป็นเงินสดมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึน  เม่ือศึกษาคุณภาพกาํไรในปี 2555 เพื่อใชเ้ป็นตวับ่งช้ีกระแสกาํไรในอนาคต พบว่า ส่วน

ใหญ่มีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าบวก แสดงว่า กาํไรมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

สะทอ้นให้เห็นว่า กาํไรเกิดจากการดาํเนินงานอย่างแทจ้ริงและสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ย่าง

เพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ อาจบ่งช้ีไดว้่าเป็นกาํไรท่ีมีความเป็นไปไดสู้งท่ีสามารถ

นาํไปจดัสรรในรูปเงินสด  ซ่ึงเป็นผลจากเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีค่ามากกวา่กาํไร

สุทธิทางบญัชี  และมีบริษทับางส่วนท่ีมีดชันีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานแสดงค่าติดลบ ซ่ึง

เป็นผลจากบริษทัส่วนใหญ่มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานพร้อมทั้งมีกาํไรสุทธิทางบญัชี  

จึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่กาํไรไม่มีคุณภาพ 
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3. รายได้หลักจากการดําเนินงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพกําไรในทิศทางเดียวกัน 

ช้ีใหเ้ห็นวา่ บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์มีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนจะ

มีผลทาํใหคุ้ณภาพกาํไรเพิ่มข้ึน อาจกล่าวไดว้า่ เม่ือบริษทัมีฐานะการเงินท่ีมัน่คงกจ็ะมีความสามารถ

ในการทาํกาํไรทางบญัชีหรือกาํไรสุทธิค่อนขา้งสูงและกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานสูงตามไป

ดว้ย  ในทางกลบักนัถา้บริษทัมีฐานะการเงินไม่มัน่คงก็จะมีขีดความสามารถในการทาํกาํไรทาง

บญัชีไดน้อ้ยและบางกรณีอาจประสบผลขาดทุน   ส่งผลใหมี้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

น้อยลง ซ่ึงสอดคล้องกับThe Financial Accounting Standards Board(FASB) ซ่ึงให้ความเห็นว่า 

กาํไรท่ีมีคุณภาพสูงควรเป็นกาํไรท่ีเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติสามารถเปล่ียนกลบัมาเป็นเงิน

สดท่ีเพียงพอต่อการท่ีจะทาํการเปล่ียนสินทรัพยท่ี์เส่ือมค่าได ้ และเป็นกาํไรท่ีไดม้าจากรายไดท่ี้

เกิดข้ึนเป็นประจาํ  สําหรับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างกลบัพบว่ารายได้หลกัจากการ

ดาํเนินงานไม่มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพกาํไร 

4. คุณภาพกาํไรไม่แตกต่างกนัตามกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจ   ช้ีใหเ้ห็นวา่บริษทัจด

ทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีมีกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจ

ต่างกันมีคุณภาพกาํไรไม่แตกต่างกัน  สาเหตุน่าจะเป็นเพราะบริษัททุกแห่งตอ้งถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  รวมทั้งอาจเป็นผลมาจากบริษทัจด

ทะเบียนส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงิน

สดจากกิจกรรมดาํเนินงานในระดบัใกลเ้คียงกนั  และบริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่มีคุณภาพกาํไรอยู่

ในระดบัใกลเ้คียงกนั   

 

ข้อจํากดั  

 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเชิงของความสัมพนัธ์(Association) ไม่ใช่การศึกษาในเชิง

เหตุผล(Cause  and  Effect)  การตีความผลงานวิจยัคร้ังน้ีจึงพิจารณาในเชิงความสัมพนัธ์มากกว่าจะ

ตีความในเชิงเป็นเหตุและผล 
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 ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการวิจยัเร่ืองน้ีผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ 

 1. ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างควรมุ่งเนน้การบริหารรายไดห้ลกัจาก

การดาํเนินงานใหส้มํ่าเสมอ  บริหารสภาพคล่องทางการเงินใหมี้เสถียรภาพ  และรักษาคุณภาพกาํไร

ไม่ให้ผนัผวน  ทั้งน้ีเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัสถาบนัการเงินไดว้่าผูป้ระกอบการมีความสามารถ

ในการชาํระคืนหน้ีสินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ   

 2. ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรกาํหนดนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่ออาํนาจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค  ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดผลดีต่อการซ้ือขายในตลาดท่ีอยู่อาศยั  รวมทั้ งควรกาํหนดนโยบายท่ี

ชดัเจนเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุน   รวมทั้งผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

ควรเตรียมความพร้อมและเพิ่มศกัยภาพใหก้บัองคก์รของตนเพื่อเขา้สู่การแข่งขนัในตลาดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic  Community: AEC)   

 

งานวจัิยในอนาคต 

 ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  โดยศึกษาจาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจ  รวมทั้งศึกษา

วา่คุณภาพกาํไรของอุตสาหกรรมน้ีมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพกาํไรของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองทั้ง

ตน้นํ้าและปลายนํ้าหรือไม่ 
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	01 บทที่ 4 ส่วนที่ 1.7 วิเคราะห์รายได้หลัก-ก่อสร้าง ใหญ่ แก้ไขเมื่อ 10 พ.ค.57
	01 บทที่ 4 ส่วนที่ 1.8 วิเคราะห์รายได้หลัก-ก่อสร้าง กลาง แก้ไขเมื่อ 10 พ.ค.57
	01 บทที่ 4 ส่วนที่ 1.9 วิเคราะห์รายได้หลัก-ก่อสร้าง ใหญ่ แก้ไขเมื่อ 10 พ.ค.57
	01 บทที่ 4 ส่วนที่ 1.10 วิเคราะห์รายได้หลัก-วิศวกรรม ใหญ่ แก้ไขเมื่อ 10 พ.ค.57
	01 รายได้หลักจากการดำเนินงาน ตารางร้อยละ update 12 Sep 57
	70101กลาง.แนวโน้ม
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	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กำไรสุทธิทางบัญชี 2.1 update 24 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กำไรสุทธิทางบัญชี 2.2 update 24 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กำไรสุทธิทางบัญชี 2.3 update 24 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กำไรสุทธิทางบัญชี 2.4 update 24 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กำไรสุทธิทางบัญชี 2.5 update 24 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กำไรสุทธิทางบัญชี 2.6 update 24 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กำไรสุทธิทางบัญชี 2.7 update 24 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กำไรสุทธิทางบัญชี 2.8 update 24 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กำไรสุทธิทางบัญชี 2.9 update 24 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กำไรสุทธิทางบัญชี 2.10 update 24 พ.ค.57
	ส่วนที่1 ตาราง 4.117 ถึงตาราง...
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	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กระแสเงินสด 3.1 update 25 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กระแสเงินสด 3.2 update 25 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กระแสเงินสด 3.3 update 25 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กระแสเงินสด 3.4 update 25 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กระแสเงินสด 3.5 update 25 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กระแสเงินสด 3.6 update 25 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กระแสเงินสด 3.7 update 25 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กระแสเงินสด 3.8 update 25 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กระแสเงินสด 3.9 update 25 พ.ค.57
	02 (ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กระแสเงินสด 3.10 update 25 พ.ค.57
	ส่วนที่1 ตาราง 4.39 ถึงตาราง 4.54 update 13 ก.ย.57
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	(ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ดัชนี 01 update 15 Sep 57
	(ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ดัชนี 02 update 15 Sep 57
	(ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ดัชนี 03 update 15 Sep 57
	(ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ดัชนี 04 update 15 Sep 57
	(ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ดัชนี 05 update 15 Sep 57
	(ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ดัชนี 06 update 15 Sep 57
	(ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ดัชนี 07 update 15 Sep 57
	(ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ดัชนี 08 update 15 Sep 57
	(ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ดัชนี 09 update 15 Sep 57
	(ร่าง)บทที่ 4 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ดัชนี 10 update 15 Sep 57
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