
 

 
 
 

 

รายช่ือบรษัิทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีธนาคารก าหนด (Selective Developers)  

มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  
 

ล าดับ ช่ือบรษัิทหลัก รายช่ือบรษัิทในเครือ 

1. เอพี (ไทยแลนด์) บมจ.  เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) บจ  

เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) บจ  

เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ บจ  

ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ บจ  

ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พาร์ทเนอร์ส บจ  

เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ  

เอสคิวอี คอนสตัคชั่น บจ  

เอพี (สาทร) บจ  

เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) บจ  

เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) บจ  

ไทยบิ๊กเบลลี่ บจ  

เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) บจ  

เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) บจ  

เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) บจ  

เอพี (เอกมัย) บจ  

เอพี (เพชรบุรี) บจ  

เอพี (รัชโยธนิ) บจ  

เอพี เอ็มอี (อโศก) บจ  

เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) บจ  

เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) บจ  

เอพี เอ็มอี 1 บจ  

พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ บจ  

เอพี เอ็มอี 2 บจ  

เอพี เอ็มอี 3 บจ  

เอพี เอ็มอี 4 บจ  

เอพี เอ็มอี 5 บจ   

เอพี เอ็มอี 6 บจ  

เอพี เอ็มอี 8 บจ  

เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018) บจ  

 

2. ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี บมจ.  - 

 

3. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ บมจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท บจ  

แปซิฟิก เรียลเอสเตล บจ  

แลนด์ แอนด์เฮาส์ นอร์ธ บจ  

แลนด์ แอนด์เฮาส์ นอร์ธอีส บจ  

สยามธานี พร็อบเพอร์ตี้ บจ  

สยามธานี เรียลเอสเตท บจ  

แอล เอช เรียลเอสเตล บจ  

แอล เอช แอสเซท บจ  

แอล เอช เมืองใหม่ บจ  

แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ บจ  



 

 
 
 

 

ล าดับ ช่ือบรษัิทหลัก รายช่ือบรษัิทในเครือ 

แอล แอนด์ เอช รีเทล บจ  

แอล แอนด์ เอช สาทร บจ  

ภูเก็ตฟิวเจอร์แพลน บจ  

ดัลเบิ้ลทรี บจ  

 

4. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ บมจ.  พรสันติ บจ  

ลุมพินีโปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส บจ  

 

5. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ บมจ.  บ้านสุขสบาย บจ  

เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บจ  

คอนติเนนตัล ซิตี้ บจ  

 

6. พฤกษา เรียลเอสเตท บมจ.  พุทธชาด เอสเตท บจ  

พนาลี เอสเตท บจ  

พฤกษา โอเวอร์ซีส์ บจ  

พฤกษา อินเตอร์ เนชั่นแนล บจ  

 

7. ควอลิต้ีเฮ้าส์ บมจ.  คาซ่า วิลล์ บจ  

เดอะคอนฟิเด้นซ์ บจ  

คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ บจ  

คาซ่าวิลล์ (เพชรบุรี 2553) บจ  

คาซ่าวิลล์ (ระยอง 2553) บจ  

กัสโต้วิลเลจ บจ  

คาซ่าวิลล์ (ชลบุรี 2554) บจ  

คาซ่าวิลล์ (ประจวบคีรีขันธ ์2554) บจ  

 

8. แสนสิริ บมจ.  บีทีเอส กรุ๊ป โฮสดิ้งส์ บมจ 

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บจ  

ทัชพร็อพเพอร์ตี้ บจ  

แสนสิริ แลนด์ บจ  

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ บจ  

ชนชัย บจ  

อาณาวรรธน์ บจ  

พิวรรธนา บจ  

เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ บจ  

แสนสิริ เวนเจอร์ บจ  

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ บจ  

ปภานัน บจ  

เอส. ยู. เอ็น แมเนจเม้นท์ บจ  

เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ บจ  

แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง บจ  

บีทีเอส แอสเสทส์ บจ  

ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ บจ  

สยาม เพจจิ้ง แอนด์คอมมิวนิเคชั่น บจ  

ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ บจ  



 

 
 
 

 

ล าดับ ช่ือบรษัิทหลัก รายช่ือบรษัิทในเครือ 

ดีแนล บจ  

เมืองทอง แอสเซ็ทส์ บจ  

ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ บจ  

บีทีเอส แลนด์ บจ  

ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บจ  

ยงสุ บจ  

ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ บจ  

นูโว ไลน์ เอเจนซี่ บจ  

มรรค 8 บจ  

เบย์วอเตอร์ บจ  

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน บจ  

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู บจ  

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น บจ 

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ บจ 

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ บจ 

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น บจ 

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ บจ 

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน บจ 

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน บจ 

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน บจ 

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู บจ 

สิริ ทีเค วัน บจ 

สิริ ทีเค ทู บจ 

สิริ ทีเค ทรี บจ 

จิรภาส เรียลตี้ บจ 

สิริ สมาร์ท ทรี บจ 

แสนสิริ แลนด์ บจ 

แสนสิริ เวนเจอร์ บจ 

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู บจ 

บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน บจ 

 

9. ศุภาลัย บมจ.  ภูเก็ตเอสเตท บจ  

หาดใหญ่นครินทร์ บจ  

ศุภาลัยอิสาน บจ  

 

10. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.  อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู บจ  

ศรีวารี ดีเวลลอปเม้นท์ บจ  

ไอดีโอ้ คอนโด วัน บจ  

เฮลิกซ์ บจ  

อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ราชเทวี บจ  

อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก บจ  

อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย สามย่าน บจ  

อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย บางนา บจ  

อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ชิดลม บจ  

อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ช่องนนทรี บจ  

อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เตาปูน บจ  



 

 
 
 

 

ล าดับ ช่ือบรษัิทหลัก รายช่ือบรษัิทในเครือ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ท่าพระ บจ  

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วัน บจ 

บ้านนิราวานา บจ 

ดิเอเจนท์ (พร๊อพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) บจ 

เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเมนท์ บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย เพชรบุรี บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย รามค าแหง บจ  

อนันดา เอแพค บางจาก บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระราม 9 บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารถ บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเม้น  บจ 

เอเอช - เอสพีวี 1 บจ 

เจวี - โค 1 บจ 

เอดีซี - เจวี 10 บจ 

เอดีซี - เจวี 11 บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย ทองหล่อ บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก บจ 

อนันดา เอแพค พระรามเก้า ทู บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทู บจ 

แอชตัน สีลม บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู บจ 

ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ บจ 

ไอดีโอ นิว พระราม 9 บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ บจ 

ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี บจ  

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา ทู บจ  

อนันดา เอแพค 1 บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธสิาร บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางพลัด บจ 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง บจ 

อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน บจ 

 

11. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.  เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ บจ  

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ บจ  

เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ  

เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์เอสเตท บจ 

เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ บจ 

เอ็มเจดี เรสซิเด้นส์ บจ 

 

 



 

 
 
 

 

ล าดับ ช่ือบรษัิทหลัก รายช่ือบรษัิทในเครือ 

12. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. กรุงเทพบ้านและทีดิน บมจ.  

บ้านฉางเอสเตท บจ  

ยูไนเต็ด โฮมส์ บจ  

ริทซ์ วิลเลจ บจ  

สาทรทอง บจ  

แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ บจ  

วอคเกอร์ โฮมส์ บจ  

โกลเด้น แฮบิเทชั่น บจ  

โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) บจ  

แกรนด์ เมย์แฟร์ บจ  

สาธรทรัพย์สิน บจ  

บ้านเจียรนัย บจ  

โกลเด้น แลนด์ โปโล บจ  

เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ บจ  

โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ บจ  

เฟิร์ส แสควร์ บจ  

ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท บจ 

 

13. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.  วิคตอร่ี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท ์บจ  

เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ บจ  

เอส แอนด์ พี เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ บจ  

พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ บจ  

พัทยา คันทรี คลับ บจ  

เสนา ฮันคิว 2 บจ 

บ้านร่วมทางฝัน บจ  

 

14. อารียา พรอพเพอร์ต้ี บมจ.  อารียา เซอร์วิส บจ  

วันอัพ บจ  

อารียา แมนเนจเม้นต์ บจ  

คูลสเปซ บจ  

ไวต์ลิฟวิง บจ  

ชิลล์สเปซ บจ  

 

15. แกรนด์ยูนิตี ดิเวลล็อปเมนท์ บจก. แกรนด์ ยูลิฟว่ิง บจ  

 

16. ม่ันคงเคหะการ บมจ.  แมนคอน บจ  

มั่นคงลิฟว่ิง บจ. 

 

17. เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง บมจ.  เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บจ  

ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเม้นท์ บจ  

 

18. พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค บมจ.  ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ บจ  

เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ บจ  

เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ไนน์ บจ  

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ  

ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ  



 

 
 
 

 

ล าดับ ช่ือบรษัิทหลัก รายช่ือบรษัิทในเครือ 

AM บจก.แกรนด์สตาร์  

แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์

ตี้ บมจ 

 

19. ปริญสิริ บมจ.  ปริญเวนเจอร์ บจ  

 

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

วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ บจ  

อัพคันทร่ี แลนด์ บจ  

 

21. นารายณ์พร็อพเพอต้ี บจก.  นายารา บจ  

นายารา เรสสิเดนส์ บจ 

นารายา เอสเตท บจ  

นายารา พร็อพเพอตี้ บจ 

คลาสสิคคอลเซอร์วิส บจ  

นารายณ์เรียลตี้ เซอร์วิส บจ  

เอ็น วาย อี ดีเวลลอปเม้นท์ บจ  

นายารา จรัญ บจ 

นายารา เพชรเกษม บจ 

22. ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.  - 

 

23. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท บจก. ซีสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ บจ  

อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ บจ  

 

24. สัมมากร บมจ.  - 

 

25. ซ่ือตรงกรุ๊ป บจก. ซื่อตรงคอนสตร๊ัคชั่น บจ  

ซื่อตรง พร็อพเพอร์ตี้ บจ  

คลอง 6 พัฒนาที่ดิน บจ   

 

26. รสิกา พร็อพเพอร์ต้ี บจก. - 

 

27. เอ็ม บี เค, บมจ.  แปลน เอสเตท บจ  

คริสตัล เลค พร็อพเพอร์ดีส์ บจ  

เอ็ม บี เค เรียลตี้ บจ 

เอ็ม บี เค สุขุมวิท บจ  

 

28. แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์

ปอเรช่ัน บจก. 

ดิ เอสเตท (ไทยแลนด์) บจ 

วิซดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น บจก. 

วิซดอม พินนาเคิล คอร์ปอเรชั่น บจก. 

ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น  

ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์

ปอเรชั่น บจก 

 



 

 
 
 

 

ล าดับ ช่ือบรษัิทหลัก รายช่ือบรษัิทในเครือ 

29. เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.  ไทยซัมมิทแกรนด์เอสเตท บจ 

เมกา สเปซ 1 บจ 

 

30. ซี.พี.แลนด์ บมจ.  ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์  บจ 

 

31. สิรีนพร๊อพเพอร์ต้ี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. - 

 

32. เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี บมจ.  ไชน่า เซ็นเตอร์ บจ  

เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ บจ  

ส าเพ็ง 2 พลาซ่า บจ  

เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ บจ  

บ้านพุทธรักษา 2015 บจ  

บ้านร่ืมรมย์ 2015 บจ  

บ้านพุทธชาติ 2015 บจ  

เจ.เอส.พี. แอสเซ็ท บจ  

เจ.เอส.พี.จงเทียน บจ 

เจ.เอส.พี.แอสพลัส บจ 

 

33. ริชีเพลซ 2002 บมจ.  ริชชี่ ดีเวลลอปเมนท์ 2016 บจ 

 

34. บิลท์ แลนด์ บมจ.  - 

 

35. เค.ซี. พร๊อพเพอร์ต้ี บมจ.  พร็อพเพอร์ตี้ โกลด์ บจ  

สุวรรณภูมิกรีน บจ  

บูรพาเวิลล์ บจ  

เอส.บี.เอช.คอนสตรัคชั่น บจ  

โมเดิร์น รามอินทรา บจ  

กรีนแลนด์ ลิฟว่ิง เพลส บจ  

กรีนพาร์ค แลนด์ บจ  

สามวาค้าวัสดุ ก่อสร้าง บจ  

 

36. วังทองกรุ๊ป บจก. - 

 

37. ชีวาทัย บมจ.  ชีวาทัยอินเตอร์เชนจ์ บจ 

 

38. เอคิว เอสเตท บมจ.  ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี้บจ  

อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล บจ  

เคเอ็มซี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส บจ  

อควาเรียส เอสเตท บจ  

วิทูรธนากร บจ  

วิลล่า นครรินทร์ บจ  

 

39. กานดา พร็อพเพอร์ต้ี บจก. อินสไปร์ เรสซิเด้นซ์ บจ 

กานดา เดคคอร์ บจ 

 

 



 

 
 
 

 

ล าดับ ช่ือบรษัิทหลัก รายช่ือบรษัิทในเครือ 

40. รุ่งกิจ เรียลเอสเตท บจก. ซีเนกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ บจ 

 

41. ณุศาศิริ บมจ.  - 

 

42. พีซแอนด์ลีฟว่ิง บจก. - 

 

43. ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี บมจ. ออริจิ้น วัน บจ 

ออริจิ้น วัน ทองหล่อ บจ 

ออริจิ้น สุขุมวิท 24 บจ  

ออริจิ้น วัน ระยอง บจ 

ออริจิ้น สาทร บจ 

ออริจิ้น รามค าแหง บจ 

ออริจิ้น เกษตร โซไซตี้ บจ 

ออริจิ้น คอนโดมีเนียม บจ 

ออริจิ้น เฮาส์  บจ 

ออริจิ้น สเฟียร์ บจ 

ออริจิ้น แกรนด์ บจ 

ออริจิ้น เวอร์ติเคิล บจ 

ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 บจ 

ออริจิ้น ไพรม์ บจ 

ออริจิ้น ไพรม์ 2 บจ 

พราวน์ เรสซิเดนซ์ บจ 

พาร์ค ลักชัวร่ี บจ 

ออริจิ้น อีอีซี บจ 

บริทาเนีย บจ 

 

44. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ  - 

 

45. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ บมจ.  สรีธร บจ 

ภคภูมิ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ 

 

46. ไลฟ แอนด์ ลีฟว่ิง บจก. - 

 

47. ฮาบิแทท กรุ๊ป บจก. ฮาบิแทท วัน บจ 

ฮาบิแทท ทู บจ 

ฮาบิแทท กรุ๊ป ลิสต์ บจ 

 

48. ไรมอน แลนด์ บมจ.  ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ บจ 

ไรมอน แลนด์ สีลม บจ 

 

49. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. - 

50. อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. อาสา เรียล เอสเตท บจ 

อัลติจูด ซิมโฟนี บจ 

อัลติจูด ครีท ตลาดพูล บจ 

วัน อัลติจูด บจ 

 



 

 
 
 

 

ล าดับ ช่ือบรษัิทหลัก รายช่ือบรษัิทในเครือ 

51. เอเวอร์แลนด์ บมจ.  บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ บจ 

เอเวอร์ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ 

มายรีสอร์ท โฮลดิ้ง บจ 

ณัฐนันท์พัฒนา บจ 

มาย อเวนิว บจ  

บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ 

 

52. แอสเซทไวส์ บจก. เอสเตท คิว บจ 

ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ 

ไพร์ซ พร็อพเพอร์ตี้ บจ 

ซินเนอจี้ เอสเตท บจ 

39 เอสเตท บจ 

เอ บี เจ วี บจ 

บ้านภูริปุรี บจ 

 

53. ไซมิส แอสเสท บจก. ไซมิส สุขุมวิท บจ 

ไซมิส ควีนส์ บจ 

ไซมิส เวลท์ บจ 

เอส สุขุมวิท 87 บจ 

ไซมิส พระรามเก้า บจ 

ออคโต-เจ็ต (ไทย) บจ 

ไซมิส พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส บจ 

ไซมิส สุรวงศ์ บจ 

ไซมิส อินเทลลิเจ้นซ์ บจ 

 

54. เจ้าพระยามหานคร บมจ. พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ บจ 

สยามมหานครพร็อพเพอร์ตี้ บจ 

ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้ บจ 

 

55. สิงห์เอสเตท บมจ.  เอส พาร์คพร็อพเพอร์ตี้ บจ 

เอส คลาสแมเนจเม้นท์ บจ 

เอส เรสซิเดนเชียลดีเวลลอปเม้นท์ บจ 

เอส 36 พร็อพเพอร์ตี้ บจ 

เอส 43 พร็อพเพอร์ตี้ บจ 

เนอวานาไดอิ บมจ 

 

56. ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ.  - 

 

57. อรสิริน พร็อพเพอร์ต้ี บจก. - 

 

58. เบญญาภา พร็อพเพอร์ต้ี บจก.  - 

 

59. กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ต้ี บจก. - 

60. มณีรินทร์ พร็อพเพอร์ต้ี บจก. เปรมสุข เรียลเอสเตท บจ 

เปรมสุข พัฒนา บจ 

เปรมสุข แอสเซ็ทส์ บจ 

เปรมสุข พร็อพเพอร์ตี้ บจ 

 



 

 
 
 

 

ล าดับ ช่ือบรษัิทหลัก รายช่ือบรษัิทในเครือ 

61. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป และบริษัทในเครือ บจก. 

 

- 

62. พูลผลทรัพย์ และบริษัทในเครือ บจก. - 

 

63. มายกรีนวิลเลจ และบริษัทในเครือ บจก. สิรารมย์ 8 บจ 

เลคโฮม 1 (สุวรรณภูมิ) บจ 

กู๊ดวิว วิลเลจ บจ 

บ้านสุขุมวิท 1 บจ 

 

64. มารวย เรียลเอสเตท และบริษัทในเครือ บจก. - 

65. ศรีเทพไทยพัฒนา และบริษัทในเครือ บจก. - 

66. สิวารมณ์ และบริษัทในเครือ บจก. สิวารมณ์ ไชน่า บจ 

สยามพัฒนา เรียลเอสเตท บจ 

สิวารมณ์ พลัส บจ 

ศรีราชาฮิลล์ไซด์ทาวน์ บจ 

เมซัน ดีเวลลอปเม้นท์ บจ 

เพลินพัฒน์ แอสเสท บจ 

 

67. เอสเตทครีเอช่ัน และบริษัทในเครือ บจก. ไอเดียลลีฟว่ิง บจ 

ศรีราชภูมิ บจ 

 

68. เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัทในเครือ บจก. บูรพาเฮเว่น บจ 

 

69. สวนหลวงบ้านและท่ีดิน และบริษัทในเครือ บจก. - 

70. เป่ียมสุข พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. เจอร์เมเนียม บจ 

นนท์นที บจ 

ปรีดียาธร บจ 

ปรีชาญาณ บจ 

โมเม้นตัส ดีเวลลอปเม้นท์ บจ 

 

 


