
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลติไอน ้าและไฟฟ้าขนาดเลก็

ตั งอยู่ที่นคิมอุตสาหกรรมบางปู อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลติไอน ้าและไฟฟ้าขนาดเลก็ 120 MW

ตั งอยู่ที่ต้าบลหลกัฟ้า อ้าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลติเยื่อกระดาษ

ตั งอยู่ที่ต้าบลกดุน ้าใส อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแกน่ 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลติพลงังานไอน ้าและไฟฟ้าขนาดเลก็

ตั งอยู่ที่นคิมลาดกระบัง แขวงล้าปลาทวิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โครงการเจริญสนิธาน ีบ้านเซดิ

ตั งอยู่ที่ต้าบลหนา้พระธาตุ อ้าเภอพนสันคิม จังหวัดชลบุรี

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการคณุภาพอากาศของโครงการโรงไฟฟ้า

ตั งอยู่ที่ต้าบลสามพราน อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

โครงการผลติและจ้าหนา่ยไฟฟ้าและน ้าเยน็ ส้าหรับทา่อากาศยานสวุวรณภมิู สว่นขยายครั งที่ 2

ตั งอยู่ที่ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการโรงงานหลอมเหลก็

ตั งอยู่ที่ต้าบลคลองกิ่ว อ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริษัท พี.ซ.ีเอส.แมชีน (ประเทศไทย) จ้ากดั โครงการโรงงานผลติชิ นสว่นเหลก็หลอ่

ตั งอยู่ที่ต้าบลโคกกรวด อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา

โครงการขยายก้าลงัการผลติกลโูคสไซรัป ครั งที่ 2

ตั งอยู่ที่ต้าบลสคีิ ว อ้าเภอสคีิ ว จังหวัดนครราชสมีา

โครงการขยายก้าลงัการผลติโรงงานหลอมและหลอ่เหลก็

ตั งอยู่ที่ต้าบลบ้านครัว อ้าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

บริษัท เพียวเคมม์ (ประเทศไทย) จ้ากดั การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการผลติฟรักโทสและซอร์บิทอล กรกฏาคม 2557 - ปัจจุบัน

ต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จ้ากดั โครงการขยายก้าลงัการผลติ โรงไฟฟ้าชีวมวล (20MW) มิถนุายน 2557 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ต้าบลสามพราน อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

บริษัท ไดก ิอลมิูเนยีม อินดัสทรี จ้ากดั โครงการขยายก้าลงัการผลติโรงงานหลอมอะลมิูเนยีม พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลมาบยางพร อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท เอ็ม พร็อฟ จ้ากดั โครงการโรงงานหลอมอะลมิูเนยีม (INGOT) พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลกรอกสมบูรณ์ อ้าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

58

57

56

55

บริษัท สยามเพียวไรซ ์จ้ากดั68 ตุลาคม 2557-ปัจจุบัน

ล ำดับ ช่วงเวลำด ำเนินกำรโครงกำร บริษัท

บริษัท เอสเอสยทู ีจ้ากดั ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน69

67 บริษัท ฟินกิซ ์แอนด์ เพเพอร์ จ้ากดั (มหาชน) ตุลาคม 2557-ปัจจุบัน

66 บริษัท พีพีทซี ีจ้ากดั ตุลาคม 2557-ปัจจุบัน

ตุลาคม 2557 - ปัจจุบันบริษัท เจริญสนิ พร๊อพเพอร์ตี  จ้ากดั65

64 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จ้ากดั กนัยายน 2557 - ปัจจุบัน

63 บริษัท ผลติไฟฟ้าและน ้าเยน็ จ้ากดั กนัยายน 2557 - ปัจจุบัน

62 บริษัท ยอง กว๊น เฮฟว่ี อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จ้ากดั สงิหาคม 2557 - ปัจจุบัน

กรกฏาคม 2557 - ปัจจุบัน

60 บริษัท คอร์น โปรดักส ์จ้ากดั กรกฏาคม 2557 - ปัจจุบัน

59 บริษัท นวโลหะไทย จ้ากดั กรกฏาคม 2557 - ปัจจุบัน

61
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ล ำดับ ช่วงเวลำด ำเนินกำรโครงกำร บริษัท

บริษัท เอ็มไพร์ เฟอร์เนซ อินดัสทรี จ้ากดั โครงการโรงงานหลอมและรีดเหลก็แทง่ (Billet) พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลหนองเหยีง อ้าเภอพนสันคิม จังหวัดชลบุรี

บริษัท อควา สตาร์ มารีนา่ จ้ากดั จัดเตรียมรายงานชี แจงเพ่ิมเติมโครงการกอ่สร้างทา่เทยีบเรือส้าราญและกฬีา มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่อ้าเภอทา้ยเหมือง จังหวัดพังงา

บริษัท สยามเพียวไรซ ์จ้ากดั โครงการวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติไปยงัโครงการไอน ้าและไฟฟ้าขนาดเลก็ มีนาคม 2557 - กมุภาพันธ์ 2557

ตั งอยู่ที่ต้าบลหลกัฟ้า อ้าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

บริษัท ทเีอฟโอ เทค (ประเทศไทย) จ้ากดั โครงการโรงงานผลติชิ นสว่นโลหะ (ฉบับปรับปรุงครั งที่ 2) กมุภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลบ้านเกา่ อ้าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

บริษัท ไทย บอนเนต เทรดดิ ง โซน จ้ากดั โครงการนคิมอุตสาหกรรมบางปู เฟส 2B กมุภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลแพรกษา อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท คติากาว่า (ประเทศไทย) จ้ากดั โครงการผลติเหลก็หลอ่ (ฉบับปรับปรุง) กมุภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน

ตั งอยทูี่ต้าบลบ่อวิน อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบรี

บริษัท มากอตโต จ้ากดั โครงการทบทวนอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ มกราคม 2557 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลบัวลอย อ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

บริษัท ยนูคิ เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ้ากดั โครงการกอ่สร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสแีดง) ช่วงบางซื่อ - รังสติ มกราคม 2557 - กมุภาพันธ์ 2557

ตั งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ้ากดั โครงการนคิมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 5 สงิหาคม 2555 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลหนองขาม อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จ้ากดั โครงการขยายก้าลงัการผลติเอทานอล พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลค้าพราน อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

บริษัท เอส ท ีเพาเวอร์ กรุ๊ป จ้ากดั โครงการนคิมอุตสาหกรรมบ้านบึง พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2558

ตั งอยู่ที่อ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บริษัท ไทยยานากาวา จ้ากดั โรงงานหลอมและฉีดขึ นรูปอะลมิูเนยีม พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท แทคทมี เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด์ เคมิคอล จ้ากดั โครงการบ้านป่ินเกลา้ กนัยายน 2556 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่อ้าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บริษัท ไทย บอนเนต เทรดดิ ง โซน จ้ากดั การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนคิมอุตสาหกรรมบางปู (ครั งที่ 4) สงิหาคม 2556 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่นคิมอุตสาหกรรมบางปู อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท น ้าตาลสระบุรี จ้ากดั โครงการโรงานผลติน ้าตาลทราย (สว่นขยาย) กรกฎาคม 2556 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลค้าพราน อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
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ล ำดับ ช่วงเวลำด ำเนินกำรโครงกำร บริษัท

บริษัท อเมริกนั บิวเดอร์ จ้ากดั โครงการนคิมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

บริษัท น ้าตาลสระบุรี จ้ากดั โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพและขยายก้าลงัการผลติไฟฟ้า พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลค้าพราน อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์เฟคตอรี่ จ้ากดั โครงการชมสวน พฤษภาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557

ตั งอยู่ที่นคิมอุตสาหกรรมป่ินทองโครงการ 3 (กม. 9) 

ต้าบลหนองขาม อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส ์จ้ากดั การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนคิมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ มีนาคม 2556 - กมุภาพันธ์ 2558

ตั งอยู่ที่นคิมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดปราจีนบุรี

การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบป้องกนัน ้าทว่ม เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2557

นคิมอุตสาหกรรมภาคเหนอืตอนลา่ง (พิจิตร)

ตั งอยู่ที่ต้าบลหนองหลมุ อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบป้องกนัน ้าทว่ม นคิมอุตสาหกรรมบางปู เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2557

ตั งอยู่ที่ต้าบลแพรกษาใหม่ และต้าบลบางปูใหม่

อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบป้องกนัน ้าทว่ม นคิมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2557

ตั งอยู่ที่แขวงล้าปลาทวิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

บริษัท สยามเพียวไรซ ์จ้ากดั โครงการผลติไอน ้าและไฟฟ้าขนาดเลก็ มีนาคม 2556 - กนัยายน 2556

ตั งอยู่ที่ต้าบลหลกัฟ้า อ้าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

มหาวิทยาลยับูรพา โครงการกอ่สร้าง อาคารวิจัยทางการแพทย ์คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา มีนาคม 2556 - เมษายน 2558

ตั งอยู่ที่ตบลแสนสขุ อ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทฟี คาสติ ง จ้ากดั โครงการโรงงานหลอมและผลติชิ นสว่นอะลมิูเนยีม กมุภาพันธ์ 2556 - ธันวาคม 2556

ตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต้าบลหนองกี่ อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
บริษัท ดีแอล อีเอ็นท ีจ้ากดั โครงการศนูยแ์ปรรูปขยะชุมชนเป็นพลงังาน กมุภาพันธ์ 2556 - มิถนุายน 2556

ตั งอยู่ที่ต้าบลบางจาน อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บริษัท สยามคโูบต้า เมทลัเทคโนโลย ีจ้ากดั โครงการโรงงานหลอ่และหลอมชิ นสว่นเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ มกราคม 2556 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

หา้งหุ้นสว่นจ้ากนั คอนสตรัคช่ัน เซอร์วิส พลสั
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บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จ้ากดั โครงการขยายก้าลงัการผลติและประกอบอะไหลชิ่ นสว่นประกอบรถยนต์ มกราคม 2556 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย (ทา่หลวง) จ้ากดั โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพและก้าลงัการผลติปูนซเีมนต์ โรงงานปูนซเีมนต์เขาวง พฤศจิกายน 2555 - เมษายน 2557

ตั งอยู่ที่ต้าบลเขาวง อ้าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย (แกง่คอย) จ้ากดั โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพและก้าลงัการผลติปูนซเีมนต์ โรงงานปูนซเีมนต์แกง่คอย พฤศจิกายน 2555 - เมษายน 2557

ตั งอยู่ที่ต้าบลบ้านป่า อ้าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบุรี

บริษัท ไอท ีฟอร์จิ ง (ประเทศไทย) จ้ากดั โครงการขยายก้าลงัการผลติเหลก็ทปุขึ นรูป พฤศจิกายน 2555 - มีนาคม 2557

ตั งอยู่ที่ต้าบลมาบยางพร อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท เจริญสนิ พร๊อพเพอร์ตี  จ้ากดั โครงการเจริญสนิธาน ีอีสเทริ์น ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556

ตั งอยู่ที่ต้าบลบ่อวิน อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท คอร์น โปรดักส ์(ประเทศไทย) จ้ากดั โครงการเพ่ิมเติมหนว่ยผลติไอน ้าและการขอรับใบอนญุาตเพ่ิมเติมในสว่นผลติไอน ้า ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2558

กบักรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตั งอยู่ที่ต้าบลสคีิ ว อ้าเภอสคีิ ว จังหวัดนครราชสมีา

บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี  ดีเวลลอปเม้นท ์จ้ากดั โครงการอาคารชุดพักอาศยั ค.ส.ล. สงู 28 ชั น ชั นใต้ดิน 5 ชั น ชั นลอย 1 ชั น กนัยายน 2555 - ตุลาคม 2556

ตั งอยู่ที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จ้ากดั โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 3 สงิหาคม 2555 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลทา่ตูม อ้าเภอศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จ้ากดั โครงการนคิมอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี สงิหาคม 2555 - กมุภาพันธ์ 2557

ตั งอยู่ที่ต้าบลหวัหว้า อ้าเภอศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จ้ากดั โครงการโรงงานหลอมอะลมิูเนยีม สงิหาคม 2555 - มิถนุายน 2557

ตั งอยู่ต้าบลบางน ้าจืด อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท มากอตโต จ้ากดั โครงการโรงงานผลติลกูบดซเีมนต์ มิถนุายน 2555 - เมษายน 2556

ตั งอยู่ที่ต้าบลหวัปลวก อ้าเภอเสาไห ้จังหวัดสระบุรี

บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ้ากดั โครงการนคิมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 4 มิถนุายน 2555 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่ต้าบลหนองขาม อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท เหมราชอีสเทริ์น ซบีอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จ้ากดั โครงการนคิมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทริ์น ซบีอร์ด พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน

ตั งอยู่ที่อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท เอ็ม เมททอล  (ประเทศไทย) จ้ากดั โครงการโรงงานหลอมและรีดเหลก็ (สว่นขยาย) เมษายน 2555 - สงิหาคม 2556
ตั งอยู่ที่ต้าบลดีลงั อ้าเภอพนสันคิม จังหวัดชลบุรี
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ล ำดับ ช่วงเวลำด ำเนินกำรโครงกำร บริษัท

บริษัท อิมเพรส เอทานอล จ้ากดั โครงการผลติเอทานอล (เพ่ิมหนว่ยผลติไฟฟ้าด้วยไอโอแกส๊) เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
ตั งอยู่ที่ต้าบลเขาหนิซอ้น อ้าเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ้ากดั โครงการนคิมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 1 (สว่นขยาย) ครั งที่ 1 เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
ตั งอยู่ที่ต้าบลหนองขาม อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ้ากดั โครงการนคิมอุตสาหกรรมบางปะอิน (โครงการปรับปรุงระบบป้องกนัน ้าทว่ม) มีนาคม 2555 - มิถนุายน 2556
ตั งอยู่ที่ต้าบลคลองจิก อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บริษัท สหรัตนนคร จ้ากดั โครงการนคิมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร (โครงการปรับปรุงระบบป้องกนัน ้าทว่ม) มีนาคม 2555 - มกราคม 2558
ตั งอยู่ที่ต้าบลบางพระครู อ้าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บริษัท นวนคร จ้ากดั โครงการสง่เสริมอุตสาหกรรมนวนคร (โครงการปรับปรุงระบบป้องกนัน ้าทว่ม) มีนาคม 2555 - สงิหาคม 2556
ตั งอยู่ที่ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ้ากดั โครงการนคิมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) (โครงการปรับปรุงระบบป้องกนัน ้าทว่ม) มีนาคม 2555 - เมษายน 2556
ตั งอยู่ที่ต้าบลบ้านหว้า อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บริษัท สวนอุตสาหกรรม โรจนะ จ้ากดั (มหาชน) โครงการนคิมอุตสาหกรรมโรจนะ (โครงการปรับปรุงระบบป้องกนัน ้าทว่ม) มีนาคม 2555 - ตุลาคม 2556
ตั งอยู่คานหาม ต้าบลธน ูต้าบลอุทยั ต้าบลหนองน ้าสม้
ต้าบลสามบัณฑิต และต้าบลบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โครงการนคิมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (สว่นขยาย ครั งที่ 2) มีนาคม 2555 - มกราคม 2558
ตั งอยู่ที่ต้าบลบางกระเจ้า อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท นวนคร จ้ากดั (มหาชน) โครงการขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร (สว่นขยาย) มีนาคม 2555 - ปัจจุบัน
ตั งอยู่ที่ต้าบลนากลาง อ้าเภอสงูเนนิ จังหวัดนครราชสมีา

บริษัท เจริญสนิ พร็อพเพอร์ตี  จ้ากดั โครงการเจริญสนิธาน ีพานทอง กนัยายน 2555 -  สงิหาคม 2557
ตั งอยู่ที่ต้าบลพานทอง อ้าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ้ากดั โครงการนคิมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 3 (กม. 9) ครั งที่ 1 กมุภาพันธ์ 2555 - พฤศจิกายน 2555
ตั งอยู่ที่ต้าบลหนองขาม อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท เอ็มซ ีเมทลัเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จ้ากดั โครงการโรงงานตัดเหลก็ กมุภาพันธ์ 2555 - กรกฎาคม 2555
ตั งอยู่ที่นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 9 ต้าบลหนองต้าลงึ อ้าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

บริษัท เอ็มซ ีเมทลัเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จ้ากดั โครงการโรงงานแปรรูป ตัดและป๊ัมแผน่ กมุภาพันธ์ 2555 - สงิหาคม 2555
ตั งอยู่ที่นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 4 ต้าบลดอนหวัฬ่อ 
ตั งอยู่ที่ต้าบลอุ่มจาน อ้าเภอกสุมุาลย ์จังหวัดสกลนคร
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