
 

 
 
 

 

รายชอืบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยท์ธีนาคารกาํหนด (Selective Developers)  
มีผลบังคับใชต้งัแต่วนัท ี1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป  

 

ลาํดับ ชอืบริษทัหลกั รายชอืบริษัทในเครือ 

1. เอพี (ไทยแลนด)์ บมจ.  เอเชยีน พรอ็พเพอรต์ ี(กรุงเทพ) บจ  

เอเชยีน พรอ็พเพอรต์ ี(สขุมุวิท) บจ  

เอเชยีน พรอ็พเพอรต์ ีบจ  

ทองหล่อ เรสซิเดนซ ์บจ  

ซิกเนเจอร ์แอดไวซอร ีพารท์เนอรส์ บจ  

เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ดีเวลลอปเมน้ท ์บจ  

เอสคิวอ ีคอนสตคัชนั บจ  

เอพ ี(สาทร) บจ  

เอเชยีน พรอ็พเพอรต์ ี(2011) บจ  

เอเชยีน พรอ็พเพอรต์ ี(2012) บจ  

ไทยบิกเบลลี บจ  

เอเชยีน พรอ็พเพอรต์ ี(2013) บจ  

เอเชยีน พรอ็พเพอรต์ ี(2014) บจ  

เอเชยีน พรอ็พเพอรต์ ี(2015) บจ  

เอพ ี(เอกมยั) บจ  

เอพ ี(เพชรบุรี) บจ  

เอพ ี(รชัโยธิน) บจ  

เอพ ีเอ็มอี (อโศก) บจ  

เอพ ีเอ็มอี (กรุงเทพ) บจ  

เอพ ีเอ็มอี (สขุมุวิท) บจ  

เอพ ีเอ็มอ ี1 บจ  

พรีเมยีม เรสซิเดนซ ์บจ  

เอพ ีเอ็มอี 2 บจ  

เอพ ีเอ็มอี 3 บจ  

เอพ ีเอ็มอี 4 บจ  

เอพ ีเอ็มอี 5 บจ   

เอพ ีเอ็มอี 6 บจ  

เอพ ีเอ็มอี 8 บจ  

เอเชยีน พรอ็พเพอรต์ ี(2018) บจ  

2. ลลิล พร็อพเพอรต์ ีบมจ.  - 
 

3. แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์บมจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท บจ  

แปซิฟิก เรียลเอสเตล บจ  

แลนด ์แอนดเ์ฮาส ์นอรธ์ บจ  



 

 
 
 

 

ลาํดับ ชอืบริษทัหลกั รายชอืบริษัทในเครือ 

แลนด ์แอนดเ์ฮาส ์นอรธ์อสี บจ  

สยามธานี พรอ็บเพอรต์ ีบจ  

สยามธานี เรียลเอสเตท บจ  

แอล เอช เรียลเอสเตล บจ  

แอล เอช แอสเซท บจ  

แอล เอช เมืองใหม่ บจ  

แอล แอนด ์เอช พรอ็พเพอรต์ี บจ  

แอล แอนด ์เอช รีเทล บจ  

แอล แอนด ์เอช สาทร บจ  

ภูเก็ตฟิวเจอรแ์พลน บจ  

ดลัเบิลทร ีบจ  

4. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์บมจ.  พรสนัติ บจ  

ลมุพินีโปรเจค มาเนจเมนท ์เซอรว์ิส บจ  

5. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์บมจ.  บา้นสขุสบาย บจ  

เอส แอนด ์พ ีพรอ็พเพอรต์ ีแมเนจเมน้ท ์บจ  

คอนติเนนตลั ซติี บจ  

6. พฤกษา เรียลเอสเตท บมจ.  พทุธชาด เอสเตท บจ  

พนาลี เอสเตท บจ  

พฤกษา โอเวอรซี์ส ์บจ  

พฤกษา อนิเตอร ์เนชนัแนล บจ  

7. ควอลติีเฮ้าส ์บมจ.  คาซา่ วิลล ์บจ  

เดอะคอนฟิเดน้ซ ์บจ  

คิว.เอช.แมเนจเมน้ท ์บจ  

คาซา่วิลล ์(เพชรบรีุ 2553) บจ  

คาซา่วิลล ์(ระยอง 2553) บจ  

กสัโตว้ิลเลจ บจ  

คาซา่วิลล ์(ชลบุร ี2554) บจ  

คาซา่วิลล ์(ประจวบคีรีขนัธ ์2554) บจ  

8. แสนสิร ิบมจ.  บีทีเอส กรุ๊ป โฮสดิงส ์บมจ 

พลสั พรอ็พเพอรต์ ีบจ  

ทชัพรอ็พเพอรต์ี บจ  

แสนสิร ิแลนด ์บจ  

พลสั พรอ็พเพอรต์ ีเวนเจอร ์บจ  

ชนชยั บจ  

อาณาวรรธน ์บจ  

พิวรรธนา บจ  



 

 
 
 

 

ลาํดับ ชอืบริษทัหลกั รายชอืบริษัทในเครือ 

เรด โลตสั พรอ็พเพอรต์ ีบจ  

แสนสิร ิเวนเจอร ์บจ  

พลสั พรอ็พเพอรต์ ีสเปซ บจ  

ปภานนั บจ  

เอส. ย.ู เอ็น แมเนจเมน้ท ์บจ  

เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์บจ  

แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลดิง บจ  

บีทีเอส แอสเสทส ์บจ  

ปราณคีร ีแอสเซ็ทส ์บจ  

สยาม เพจจงิ แอนดค์อมมิวนเิคชนั บจ  

กา้มกุง้ พรอ็พเพอรต์ี บจ  

ดีแนล บจ  

เมืองทอง แอสเซ็ทส ์บจ  

ธนายง ฟู๊ ด แอนด ์เบเวอเรจ บจ  

บีทีเอส แลนด ์บจ  

ธนายง พรอ็พเพอรต์ ีแมเนจเมน้ท ์บจ  

ยงส ุบจ  

ธนาซิต ีกอลฟ์ แอนด ์สปอรต์ คลบั บจ  

นโูว ไลน ์เอเจนซ ีบจ  

มรรค 8 บจ  

เบยว์อเตอร ์บจ  

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง วนั บจ  

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง ท ูบจ  

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง อเีลฟเว่น บจ 

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง ซิกซ ์บจ 

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง ไนน ์บจ 

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง เซเว่น บจ 

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง ทเวลฟ์ บจ 

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง โฟรท์ีน บจ 

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง ฟิฟทีน บจ 

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง ไนนที์น บจ 

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง ทเวนที ท ูบจ 

สิร ิทีเค วนั บจ 

สิร ิทเีค ท ูบจ 

สิร ิทีเค ทร ีบจ 

จิรภาส เรียลตี บจ 



 

 
 
 

 

ลาํดับ ชอืบริษทัหลกั รายชอืบริษัทในเครือ 

สิร ิสมารท์ ทรี บจ 

แสนสิร ิแลนด ์บจ 

แสนสิร ิเวนเจอร ์บจ 

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง ท ูบจ 

บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิง ซิกซท์ีน บจ 

9. ศุภาลัย บมจ.  ภูเก็ตเอสเตท บจ  

หาดใหญ่นครนิทร ์บจ  

ศภุาลยัอิสาน บจ  

10. อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์บมจ.  อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ท ูบจ  

ศรีวารี ดีเวลลอปเมน้ท ์บจ  

ไอดีโอ ้คอนโด วนั บจ  

เฮลิกซ ์บจ  

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี บจ  

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก บจ  

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามย่าน บจ  

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา บจ  

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชดิลม บจ  

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ช่องนนทรี บจ  

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปนู บจ  

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ท่าพระ บจ  

อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั บจ 

บา้นนิราวานา บจ 

ดิเอเจนท ์(พรอ๊พเพอรต์ี เอ็กซเ์พริท์) บจ 

เดอะเวิรค์ส ์คอมมิวนติี แมนเนจเมนท ์บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบรีุ บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย รามคาํแหง บจ  

อนนัดา เอแพค บางจาก บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม  บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อดุมสขุ ท ูบจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารถ บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรโีมนูเมน้  บจ 

เอเอช - เอสพีวี 1 บจ 

เจวี - โค 1 บจ 

เอดีซี - เจวี 10 บจ 



 

 
 
 

 

ลาํดับ ชอืบริษทัหลกั รายชอืบริษัทในเครือ 

เอดีซี - เจวี 11 บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเซีย ทองหล่อ บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก บจ 

อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ท ูบจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ ท ูบจ 

แอชตนั สีลม บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ท ูบจ 

ไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วฒุากาศ บจ 

ไอดีโอ นิว พระราม 9 บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ บจ 

ไอดีโอ คิว วิคตอร ีบจ  

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ท ูบจ  

อนนัดา เอแพค 1 บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สทุธิสาร บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางพลดั บจ 

อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง บจ 

อนนัดา แอนด ์พารท์เนอร ์สะพานควาย วนั บจ 

11. เมเจอร ์ดีเวลลอปเม้นท ์บมจ.  เอม็ เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเมน้ท ์บจ  

เมเจอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์เรสซิเดนซ ์บจ  

เอม็เจอาร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์บจ  

เมเจอรด์ีเวลลอปเมน้ทเ์อสเตท บจ 

เอม็เจพี พรอ็พเพอรต์ ีบจ 

เอม็เจดี เรสซเิดน้ส ์บจ 

12. แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ดีเวลลอปเม้นท ์บมจ. กรุงเทพบา้นและทีดิน บมจ.  

บา้นฉางเอสเตท บจ  

ยไูนเต็ด โฮมส ์บจ  

รทิซ ์วิลเลจ บจ  

สาทรทอง บจ  

แกรนด ์พาราไดส ์พรอ็พเพอรต์ ีบจ  

วอคเกอร ์โฮมส ์บจ  

โกลเดน้ แฮบิเทชนั บจ  

โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ บจ  

แกรนด ์เมยแ์ฟร ์บจ  



 

 
 
 

 

ลาํดับ ชอืบริษทัหลกั รายชอืบริษัทในเครือ 

สาธรทรพัยส์ิน บจ  

บา้นเจยีรนยั บจ  

โกลเดน้ แลนด ์โปโล บจ  

เอม็เอสจแีอล พร็อพเพอรต์ี บจ  

โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์บจ  

เฟิรส์ แสควร ์บจ  

ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท บจ 

13. เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์บมจ.  วิคตอร ีแอสเซ็ท แมเนจเมน้ท ์บจ  

เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมน้ท ์บจ  

เอส แอนด ์พ ีเอสเตท ดีเวลลอปเมน้ท ์บจ  

พรอ็พเพอรต์ ีเกทเวย ์บจ  

พทัยา คนัทรี คลบั บจ  

เสนา ฮนัควิ 2 บจ 

บา้นรว่มทางฝัน บจ  

14. อารียา พรอพเพอรต์ ีบมจ.  อารียา เซอรว์ิส บจ  

วนัอพั บจ  

อารียา แมนเนจเมน้ต ์บจ  

คลูสเปซ บจ  

ไวตลิ์ฟวิง บจ  

ชิลลส์เปซ บจ  

15. แกรนดย์นิูตี ดิเวลลอ็ปเมนท ์บจก. แกรนด ์ยลิูฟวิง บจ  

16. มนัคงเคหะการ บมจ.  แมนคอน บจ  

มนัคงลิฟวงิ บจ. 

17. เอ็น.ซี.เฮ้าสซ์งิ บมจ.  เอน็.ซี.พรอ็พเพอรต์ ีแมเนจเมน้ท ์บจ  

ควอลิตี ลิฟวิง แมเนจเมน้ท ์บจ  

18. พร็อพเพอรต์ ีเพอรเ์ฟค บมจ.  ไบรท ์ดีเวลลอปเมนท ์บจ  

เอสเตท เพอรเ์ฟ็คท ์บจ  

เรสซิเดนท ์นมัเบอรไ์นน ์บจ  

พรอ็พเพอรต์ ีเพอรเ์ฟค อินเตอรเ์นชนัแนล บจ  

รเิวอรไ์ซด ์โฮมส ์ดเีวลลอปเมน้ท ์บจ  

AM บจก.แกรนดส์ตาร ์ 

แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี บมจ 

19. ปริญสิร ิบมจ.  ปรญิเวนเจอร ์บจ  

20. เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชนั บมจ. โอ เอ ไอ แอสเสท บจ  

วี.แลนด ์พรอ็พเพอรต์ ีบจ  

อพัคนัทร ีแลนด ์บจ  



 

 
 
 

 

ลาํดับ ชอืบริษทัหลกั รายชอืบริษัทในเครือ 

21. นารายณพ์ร็อพเพอต ีบจก.  นายารา บจ  

นายารา เรสสิเดนส ์บจ 

นารายา เอสเตท บจ  

นายารา พรอ็พเพอตี บจ 

คลาสสิคคอลเซอรว์ิส บจ  

นารายณเ์รียลตี เซอรว์ิส บจ  

เอน็ วาย อ ีดีเวลลอปเมน้ท ์บจ  

นายารา จรญั บจ 

นายารา เพชรเกษม บจ 

22. ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.  - 

23. อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท บจก. ซีสตาร ์พรอ็พเพอรต์สี ์บจ  

อีสเทอรน์ สตาร ์ไลซนั นิวเวิลด ์บจ  

24. สัมมากร บมจ.  - 

25. ซอืตรงกรุ๊ป บจก. ซือตรงคอนสตรคัชนั บจ  

ซือตรง พรอ็พเพอรต์ี บจ  

คลอง 6 พฒันาทดีิน บจ   

26. รสิกา พรอ็พเพอรต์ี บจก. - 

27. เอ็ม บี เค, บมจ.  แปลน เอสเตท บจ  

ครสิตลั เลค พรอ็พเพอรดี์ส ์บจ  

เอม็ บี เค เรียลตี บจ 

เอม็ บี เค สขุุมวิท บจ  

28. แมกโนเลีย ควอลิตี ดีเวลอ็ปเม้นต ์คอร์

ปอเรชัน บจก. 

ดิ เอสเตท (ไทยแลนด)์ บจ 

วิซดอม โซไซต ีดีเวลลอปเมน้ คอรป์อเรชนั บจก. 

วิซดอม พินนาเคิล คอรป์อเรชนั บจก. 

ดิ ไอคอนสยาม เรสซเิดนซ ์คอรป์อเรชนั  

ดิ ไอคอนสยาม ซเูปอรล์กัซ ์เรสซเิดนซ ์คอรป์อเรชนั 

บจก 

29. เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมน้ท ์บจก.  ไทยซมัมิทแกรนดเ์อสเตท บจ 

เมกา สเปซ 1 บจ 

30. ซี.พี.แลนด ์บมจ.  ซีพีเอ็น เรซซิเดน้ซ ์ บจ 

31. สิรีนพร๊อพเพอรต์ ีแอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์บจก. - 

32. เจ. เอส. พี. พร็อพเพอรต์ ีบมจ.  ไชน่า เซ็นเตอร ์บจ  

เจ.เอส.พี.โกลเดน้ทแ์ลนด ์บจ  

สาํเพ็ง 2 พลาซ่า บจ  

เจ.เอส.พี.พรอ็พเพอรต์ ีบจ  

บา้นพทุธรกัษา 2015 บจ  



 

 
 
 

 

ลาํดับ ชอืบริษทัหลกั รายชอืบริษัทในเครือ 

บา้นรืมรมย ์2015 บจ  

บา้นพทุธชาติ 2015 บจ  

เจ.เอส.พี. แอสเซ็ท บจ  

เจ.เอส.พี.จงเทียน บจ 

เจ.เอส.พี.แอสพลสั บจ 

33. ริชีเพลซ 2002 บมจ.  รชิช ีดีเวลลอปเมนท ์2016 บจ 

34. บิลท ์แลนด ์บมจ.  - 

35. เค.ซี. พร๊อพเพอรต์ ีบมจ.  พรอ็พเพอรต์ ีโกลด ์บจ  

สวุรรณภมูิกรนี บจ  

บูรพาเวิลล ์บจ  

เอส.บี.เอช.คอนสตรคัชนั บจ  

โมเดิรน์ รามอินทรา บจ  

กรีนแลนด ์ลิฟวิง เพลส บจ  

กรีนพารค์ แลนด ์บจ  

สามวาคา้วสัด ุก่อสรา้ง บจ  

36. วังทองกรุ๊ป บจก. - 

37. ชีวาทัย บมจ.  ชีวาทยัอินเตอรเ์ชนจ ์บจ 

38. เอคิว เอสเตท บมจ.  ธานนท ์พรอ็พเพอรต์บีจ  

อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอรเ์นชนัแนล บจ  

เคเอม็ซ ีมารเ์กต็ตงิ เซอรว์ิส บจ  

อควาเรียส เอสเตท บจ  

วิทรูธนากร บจ  

วิลล่า นครรนิทร ์บจ  

39. กานดา พร็อพเพอรต์ ีบจก. อินสไปร ์เรสซิเดน้ซ ์บจ 

กานดา เดคคอร ์บจ 

40. รุ่งกิจ เรยีลเอสเตท บจก. ซีเนกซ ์พรอ็พเพอรต์ ีบจ 

41. ณุศาศิร ิบมจ.  - 

42. พีซแอนดลี์ฟวงิ บจก. - 

43. ออริจิน พรอ็พเพอรต์ี บมจ. ออรจิิน วนั บจ 

ออรจิิน วนั ทองหล่อ บจ 

ออรจิิน สขุมุวิท 24 บจ  

ออรจิิน วนั ระยอง บจ 

ออรจิิน สาทร บจ 

ออรจิิน รามคาํแหง บจ 

ออรจิิน เกษตร โซไซต ีบจ 

ออรจิิน คอนโดมีเนียม บจ 



 

 
 
 

 

ลาํดับ ชอืบริษทัหลกั รายชอืบริษัทในเครือ 

ออรจิิน เฮาส ์ บจ 

ออรจิิน สเฟียร ์บจ 

ออรจิิน แกรนด ์บจ 

ออรจิิน เวอรต์ิเคิล บจ 

ออรจิิน เวอรต์ิเคิล 2 บจ 

ออรจิิน ไพรม ์บจ 

ออรจิิน ไพรม ์2 บจ 

พราวน ์เรสซเิดนซ ์บจ 

พารค์ ลกัชวัร ีบจ 

ออรจิิน ออีซี ีบจ 

บรทิาเนีย บจ 

44. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ  - 

45. อิตาเลียนไทย ดีเวลอ็ปเมน้ท ์บมจ.  สรีธร บจ 

ภคภมู ิดีเวลลอปเมน้ท ์บจ 

46. ไลฟ แอนด ์ลีฟวงิ บจก. - 

47. ฮาบิแทท กรุ๊ป บจก. ฮาบิแทท วนั บจ 

ฮาบิแทท ทู บจ 

ฮาบิแทท กรุ๊ป ลิสต ์บจ 

48. ไรมอน แลนด ์บมจ.  ไรมอน แลนด ์ยนูิกซ ์บจ 

ไรมอน แลนด ์สีลม บจ 

49. ออลล ์อนิสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์บมจ. - 

50. อัลติจดู ดีเวลลอปเมน้ท ์บจก. อาสา เรียล เอสเตท บจ 

อลัติจดู ซิมโฟนี บจ 

อลัติจดู ครีท ตลาดพูล บจ 

วนั อลัติจูด บจ 

51. เอเวอรแ์ลนด ์บมจ.  บางกอก รวิ่า ดเีวลลอปเมน้ท ์บจ 

เอเวอรซ์ิตี ดเีวลลอปเมน้ท ์บจ 

มายรีสอรท์ โฮลดิง บจ 

ณฐันนัทพ์ฒันา บจ 

มาย อเวนิว บจ  

บางกอก เอเวอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์บจ 

52. แอสเซทไวส ์บจก. เอสเตท ควิ บจ 

ไพรซ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์บจ 

ไพรซ์ พรอ็พเพอรตี์ บจ 

ซินเนอจ ีเอสเตท บจ 

39 เอสเตท บจ 

เอ บี เจ ว ีบจ 



 

 
 
 

 

ลาํดับ ชอืบริษทัหลกั รายชอืบริษัทในเครือ 

บา้นภรูปิรีุ บจ 

53. ไซมิส แอสเสท บจก. ไซมิส สขุมุวิท บจ 

ไซมิส ควีนส ์บจ 

ไซมิส เวลท ์บจ 

เอส สขุุมวิท 87 บจ 

ไซมิส พระรามเกา้ บจ 

ออคโต-เจ็ต (ไทย) บจ 

ไซมิส พรอ็พเพอรต์ ีเซอรว์ิส บจ 

ไซมิส สรุวงศ ์บจ 

ไซมิส อินเทลลิเจน้ซ ์บจ 

54. เจ้าพระยามหานคร บมจ. พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี บจ 

สยามมหานครพรอ็พเพอรต์ ีบจ 

ไทยสยามนครพรอ็พเพอรต์ ีบจ 

55. สิงหเ์อสเตท บมจ.  เอส พารค์พรอ็พเพอรตี์ บจ 

เอส คลาสแมเนจเมน้ท ์บจ 

เอส เรสซิเดนเชียลดีเวลลอปเมน้ท ์บจ 

เอส 36 พรอ็พเพอรต์ ีบจ 

เอส 43 พรอ็พเพอรต์ ีบจ 

เนอวานาไดอ ิบมจ 

56. ธารารมณ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์บมจ.  - 

57. อรสิรนิ พรอ็พเพอรต์ี บจก. - 

58. เบญญาภา พร็อพเพอรต์ ีบจก.  - 

59. กาญจนก์นก พรอ็พเพอรต์ี บจก. - 

60. มณีรนิทร ์พรอ็พเพอรต์ี บจก. เปรมสขุ เรียลเอสเตท บจ 

เปรมสขุ พฒันา บจ 

เปรมสขุ แอสเซ็ทส ์บจ 

เปรมสขุ พรอ็พเพอรตี์ บจ 

61. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป และบริษทัในเครือ บจก. 

 

- 

62. พูลผลทรัพย ์และบริษัทในเครือ บจก. - 

63. มายกรีนวิลเลจ และบริษัทในเครือ บจก. สิรารมย ์8 บจ 

เลคโฮม 1 (สวุรรณภูมิ) บจ 

กู๊ดวิว วิลเลจ บจ 

บา้นสขุมุวิท 1 บจ 

64. มารวย เรียลเอสเตท และบริษัทในเครอื บจก. - 

65. ศรีเทพไทยพัฒนา และบริษัทในเครือ บจก. - 

66. สิวารมณ ์และบริษัทในเครือ บจก. สิวารมณ ์ไชน่า บจ 



 

 
 
 

 

ลาํดับ ชอืบริษทัหลกั รายชอืบริษัทในเครือ 

สยามพฒันา เรียลเอสเตท บจ 

สิวารมณ ์พลสั บจ 

ศรีราชาฮิลลไ์ซดท์าวน ์บจ 

เมซนั ดเีวลลอปเมน้ท ์บจ 

เพลินพฒัน ์แอสเสท บจ 

67. เอสเตทครเีอชนั และบริษัทในเครือ บจก. ไอเดียลลีฟวิง บจ 

ศรีราชภมู ิบจ 

68. เฮ้าส ์ดีเวลลอปเมน้ท ์และบรษิทัในเครือ บจก. บูรพาเฮเว่น บจ 

69. สวนหลวงบ้านและทดีิน และบรษิัทในเครือ บจก. - 

70. เปียมสุข พร็อพเพอรต์ี ดีเวลลอปเมน้ท ์บจก. เจอรเ์มเนียม บจ 

นนทน์ที บจ 

ปรีดียาธร บจ 

ปรีชาญาณ บจ 

โมเมน้ตสั ดีเวลลอปเมน้ท ์บจ 

 


