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รายชื่อบริษัท รายชื่อบริษัทย่อย 
1 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)  บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(กรุงเทพ) 

บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(สขุมุวทิ) 
บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ 
บจ. ทองหล่อ เรสซเิดนซ์ 
บจ. ซกิเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พาร์ทเนอร์ส 
บจ. เดอะแวล ูพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 
บจ. เอสควิอี คอนสตคัชัน่ 
บจ. เอพี (สาทร)   
บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2011) 
บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2012) 

2 บมจ. ชาญอิสระ ดเีวลอ็ปเมนท์   บจ. ชาญอิสระ เรสซเิดนซ์  
บจ. ชาญอิสระ วภิาพล  
บจ. ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท 
บจ. ซี.ไอ.วี. ดีเวลลอปเมนท์ 
บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ 
บจ. ร่วมอิสสระ  

3 บมจ. แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. บ้านฉางเอสเตท 
บจ. ยไูนเตด็ โฮมส์ 
บจ. ริทซ์ วลิเลจ 
บจ. สาทรทอง 
บจ. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้
บจ. วอคเกอร์ โฮมส์ 
บจ. โกลเด้น  แฮบเิทชัน่ 
บจ. โกลเด้น แลนด ์(เมย์แฟร์) 
บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์ 
บจ. สาธรทรัพย์สิน 
บจ. บ้านเจียรนยั 
บจ. โกลเด้น แลนด์ โปโล 
บจ. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้
บจ. โกลเด้น แลนด ์เรสซเิด้นซ์ 

4 บมจ. เคปเปลไทย พร็อพเพอร์ตี ้ บจ. ไทยคามิ  
บจ. โกลสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้ 
บจ. ทอ็ป พร็อพเพอร์ตี ้ 
บจ. คอร์เนอร์สโตน เรียลตี ้ 
บจ. อทุยาน พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 
บจ. อทุยาน ทาวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

5 บมจ. ลลลิ พร็อพเพอร์ตี ้
 
 

- 
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รายชื่อบริษัท รายชื่อบริษัทย่อย 
6 บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ บจ. แอตแลนตกิ เรียลเอสเตท 

บจ. แปซฟิิก เรียลเอสเตล 
บจ. แลนด์ แอนด์เฮาส์ นอร์ธ 
บจ. แลนด์ แอนด์เฮาส์ นอร์ธอีส 
บจ. สยามธานี พร็อบเพอร์ตี ้
บจ. สยามธานี  เรียลเอสเตท 
บจ. แอล เอช เรียลเอสเตล 
บจ. แอล เอช แอสเซท 
บจ. แอล เอช เมืองใหม่ 
บจ. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี ้
บจ. แอล แอนด์ เอช รีเทล 
บจ. แอล แอนด์ เอช สาทร  
บจ. ภเูก็ตฟิวเจอร์แพลน 
บจ. ดลัเบิล้ทรี 

7 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ บจ. พรสนัต ิ 
บจ. แกรนด์ ยนิูตี ้ดีเวลล็อปเมนท์  
บจ. ลมุพินีโปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วสิ 

8 บมจ. มัน่คงเคหะการ บจ. แมนคอน  

9 บมจ. เอ็น.ซี.เฮาส์ซิง่ บจ. เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์  
บจ. ควอลิตี ้ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ 

10 บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ บจ. บ้านสขุสบาย 
บจ. เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์  
บจ. คอนตเินนตลั ซติี ้ 

11 บมจ. แนเชอรัล พาร์ค บจ. แนเชอรัล โฮเตล็ เจ้าพระยา 
บจ. แนเชอรัล โปรเจ็ค เจ้าพระยา 

12 บมจ. พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค บจ. ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์  
บจ. เอสเตท เพอร์เฟ็คท์  
บจ. เรสซเิดนท์ นมัเบอร์ไนน์ 
บจ. พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค อินเตอร์เนชัน่แนล 
บมจ. กรุงเทพบ้านและท่ีดิน 
บจ. ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์  

13 บมจ. ปรีชากรุ๊ป บจ. พี.บี เอ็สเตท  
บจ. เฮาส์ซิง่ คอมเพล็กซ์  
บจ. จี.เอช.ไอ. เอ็นเตอร์เทนเมนท์  
บจ. แอล.เอสเตท  
บจ. รวยล้านล้าน  

14 บมจ. ปริญสริิ บจ. ปริญเวนเจอร์  
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รายชื่อบริษัท รายชื่อบริษัทย่อย 
15 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท บจ. พทุธชาด เอสเตท  

บจ. พนาลี เอสเตท 
บจ. พฤกษา โอเวอร์ซีส์ 
บจ. พฤกษา อินเตอร์ เนชัน่แนล 

16 บมจ. ควอลติี ้เฮาส์   บจ. คาซ่า วลิล์ 
บจ. เดอะคอนฟิเด้นซ์ 
บจ. ควิ.เอช.แมเนจเม้นท์ 
บจ. คาซ่าวลิล์ (เพชรบรีุ 2553) 
บจ. คาซ่าวลิล์ (ระยอง 2553) 
บจ. กสัโต้วลิเลจ 
บจ. คาซ่าวลิล์ (ชลบรีุ 2554) 
บจ. คาซ่าวลิล์ (ประจวบคีรีขนัธ์ 2554) 

17 บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ บจ. โอ เอ ไอ แอสเสท  
บจ. วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี ้  

18 บมจ. แสนสริิ บจ. พลสั พร็อพเพอร์ตี ้
บจ. ทชัพร็อพเพอร์ตี ้
บจ. แสนสิริ แลนด์ 
บจ. พลสั พร็อพเพอร์ตี ้เวนเจอร์ 
บจ. ชนชยั 
บจ. อาณาวรรธน์  
บจ. พิวรรธนา  
บจ. เรด โลตสั พร็อพเพอร์ตี ้ 
บจ. แสนสิริ เวนเจอร์ 
บจ. พลสั พร็อพเพอร์ตี ้สเปซ 
บจ. ปภานนั 
บจ. เอส. ย.ู เอ็น แมเนจเม้นท์ 
บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ 
บจ. แปซฟิิค ชาเลนจ์ โฮลดิง้   

19 บมจ. ศภุาลยั บจ. ภเูก็ตเอสเตท 
บจ. หาดใหญ่นครินทร์ 
บจ. ศภุาลยัอิสาน 

20 บจ. อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั 
บจ. บ้านนิราวานา 
บจ. อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู 
บจ. ศรีวารี ดีเวลลอปเม้นท์ 
บจ. ไอดีโอ้ คอนโด 
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รายชื่อบริษัท รายชื่อบริษัทย่อย 
21 บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ 

บจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซเิดนซ์ 
บจ. เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

22 บจ. สทิธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ - 

23 บจ. นารายณ์พร็อพเพอตี ้ บจ. นายารา 
บจ. นายารา เรสสิเดนส์  
บจ. นารายา เอสเตท  
บจ. นายารา พร็อพเพอตี ้ 
บจ. คลาสสิคคอลเซอร์วสิ  
บจ. นารายณ์เรียลตี ้เซอร์วสิ         

24 บจ. ทีซีซี แคปปิตอลแลนด์ บจ. ทีซีซีซีแอล วทิยุ 
บจ. ทีซีซีซีแอล นราธิวาส 
บจ. ทีซีซีซีแอล เสนา 
บจ. ทีซีซีซีแอล สขุมุวทิ 24 
บจ. ทีซีซีซีแอล ราชเทวี 
บจ. ทีซีซีซีแอล กรุงธน 
บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ท ปาร์ค 
บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก 
บจ. เอส แอนด์ เอส สขุมุวทิ 

25 บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ - 

26 บมจ. ธนาสริิกรุ๊ป - 

27 บมจ. ธนาพฒัน์ พร็อพเพอร์ตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ - 

28 บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท บจ. ซีสตาร์ พร็อพเพอร์ตีส์้ 
บจ. อีสเทอร์น สตาร์ ไลซนั นิวเวลิด์ 

29 บมจ. สมัมากร - 

30 บจ. ปาล์มสปริงส์ เพลซ - 

31 บจ. ซื่อตรงกรุ๊ป บจก. ซื่อตรงคอนสตร๊ัคชัน่ 
บจก. ซื่อตรง พร็อพเพอร์ตี ้
บจก.คลอง 6 พฒันาท่ีดนิ 

32 บจ. รสกิา พร็อพเพอร์ตี ้ - 

33 บมจ. เสนาดเีวลลอปเม้นท์ บจ. วคิตอร่ี แอสเซท็ แมเนจเม้นท์ 
บจ. เอส.เอ็น.แอสเซท็ ดีเวลลอปเม้นท์ 
บจ. เอส แอนด์ พี เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ 
บจ. พร็อพเพอร์ตี ้เกทเวย์ 
 

34 บมจ. ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บจ. ธารารมณ์เอสเตท 
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รายชื่อบริษัท รายชื่อบริษัทย่อย 
35 บจ. เนอวานา กรุ๊ป บจ. เนอวานา ยู 

บจ. เนอวานา พระราม 9 
บจ. เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ 
บจ. เนอวานา คอนสตรัคชัน่ 
บจ. ทรัพย์ธนารินทร์ 

36 บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี ้ บจ. อารียา เซอร์วสิ 
บจ. วนัอพั 
บจ. อารียา แมนเนจเม้นต์ 
บจ. คลูสเปซ 
บจ. ไวต์ลิฟวงิ 
บจ. ชิลล์สเปซ 

37 บจ. เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี ้ - 

38 บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์  - 

39 บมจ. เอ็ม บี เค บจ. แปลน เอสเตท 
บจ. คริสตลั เลค พร็อพเพอร์ตีส์ 

40 บจ. แมกโนเลยี ควอลติี ้ดีเวลอ็ปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน่ - 

41 บจ. เค พี เอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ - 

42 บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ หรือ "จีแลนด์" บจ. เบล็ ดีเวลลอปเมนท์  
บจ. สเตอร์ลิง อีควติี ้   
บจ. พระราม 9 สแควร์ 

43 บจ. เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์  - 

44 บจ. ชยัพฒันาทีด่ิน - 

45 บจ. กรีนเวย์ สมาร์ทโฮม - 

46 บมจ. ซี.พี.แลนด์  - 

47 บจ.สริิน พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ - 

48 บมจ.บิลท์ แลนด์  - 

49 บมจ. เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี ้ บจ.ไชน่า เซ็นเตอร์ 
บจ.เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ 
บจ.ส าเพ็ง 2 พลาซา่ 
บจ.เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้

50 บมจ. ริช่ีเพลซ 2002  - 

51 บมจ.สงิห์ เอสเตท บจ.แม็กซ์ ฟิวเจอร์ 
บจ.สิงห์ พร็อพเพอร์ตี ้

52 บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน บจก.เฟิร์ส แสควร์ 

53 บจ.แกรนด์ ยนูิตี ้ดเิวลลอ็ปเมนท์ - 

54 บจ.ไซมิส แอสเสท - 
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รายชื่อบริษัท รายชื่อบริษัทย่อย 
55 บจ.บ้านมณฑลพร็อพเพอร์ตี ้ - 

56 บมจ.เค.ซี. พร๊อพเพอร์ตี ้ - 

57 บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮสดิง้ส์ บจ.บีทีเอส แอสเสทส์ 
บจ.ปราณคีรี แอสเซท็ส์ 
บจ.สยาม เพจจิง้ แอนด์คอมมิวนิเคชัน่ 
บจ.ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี ้
บจ.ดีแนล 
บจ.เมืองทอง แอสเซท็ส์ 
บจ.ธนายง ฟู๊ ด แอนด์ เบเวอเรจ 
บจ.บีทีเอส แลนด์ 
บจ.ธนายง พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ 
บจ.ยงสุ 
บจ.ธนาซติี ้กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลบั 
บจ.นโูว ไลน์ เอเจนซี่ 
บจ.มรรค 8 
บจ.เบย์วอเตอร์ 
บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ วนั 
บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้ ทู 

58 บมจ.วงัทองกรุ๊ป - 

59 บมจ.ชีวาทยั - 

60 บมจ.เอควิ เอสเตท บจ.ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้
บจ.อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล 
บจ.เคเอ็มซี มาร์เก็ตติง้ เซอร์วสิ 
บจ.อควาเรียส เอสเตท 
บจ.วิทรูธนากร 
บจ.วลิล่า นครรินทร์ 

61 บมจ.เอเวอร์แลนด์ บจ.ณฐันนัท์พฒันา 
บจ.มายรีสอร์ท โฮล ดิง้ 
บจ.เคเอ็มซี มาร์เก็ตติง้ เซอร์วสิ 

62 บจ.เทพเทียนทองการก่อสร้าง  - 

63 บจ.เคเอเอสซี ดเีวลอปเม้นท์ - 

64 บจ.เออเบิล้ พร็อพเพอร์ตี ้ - 

65 บจ.สวนหลวงบ้านและที่ดิน - 

66 บจ.กีธา พร็อพเพอร์ตีส์้ - 

67 บจ.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี ้กรุ๊ป - 

 


