
1 บรษิทั ซมูเิดน สตลี ไวร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดโครงกำรฯ โครงกำรโรงงำนผลติลวดเหลก็เสรมิยำงรถยนต์ มกรำคม 2564 - ปจัจุบนั
ตัง้อยู่ทีน่คิมอุตสำหกรรมอมตะซติี้ ต ำำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

2 บรษิทั ยอง กว๊น เฮฟวี ่อนิดสัทร ี(ไทยแลนด์) จ ำกดั รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดโครงกำรฯ โครงกำรโรงงำนหลอ่ชิน้สว่นเครื่องจกัร (ครัง้ที ่1)  มกรำคม 2564 - ปจัจุบนั
ตัง้อยู่ทีต่ ำบลคลองกิว่ อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี

3 บรษิทั เมทลัลคิ เซคชัน่ สตลี จ ำกดั โครงกำรโรงงำนรดีเหลก็ (สว่นขยำย ครัง้ที ่1)  มกรำคม 2564 - ปจัจุบนั
ตัง้อยู่ทีต่ ำบลหนองชมุพล อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ี

4 บรษิทั ทวีำย สตลี จ ำกดั รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดโครงกำรฯ โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็แทง่  (Billet) (ครัง้ที ่3) กนัยำยน 2563 - ปจัจุบนั
ตัง้อยู่ทีต่ ำบลนคิมพฒันำ อ ำเภอนคิมพฒันำ จงัหวดัระยอง 

5 บรษิทั โฮเอ เมทลั (ประเทศไทย) จ ำกดั ESA โครงกำรโรงงำนหลอมอะลมูเินยีม กนัยำยน 2563 - ปจัจุบนั
ตัง้อยู่ภำยในเขตอุตสำหกรรมกบนิทรบุ์ร ีต ำบลหนองกี ่อ ำเภอกบนิทรบุ์ร ีจงัหวดัปรำจนีบุรี

6 บรษิทั โฮเอ เมทลั (ประเทศไทย) จ ำกดั รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดโครงกำรฯ และเพือ่เพิม่ประเภทกจิกำรโรงงำน 106 กนัยำยน 2563 - ปจัจุบนั
โครงกำรโรงงำนหลอมอะลมูเินยีม ตัง้อยู่ทีต่ ำบลหนองกี ่อ ำเภอกบนิทรบุ์ร ีจงัหวดัปรำจนีบุรี

7
บรษิทั เอฟเวอรโ์กร รซีอรส์เซส รไีซคลิง่ 

ESA โครงกำรโรงงำนผลติสงักะสอีอกไซต์ สงิหำคม 2563 - ปจัจุบนั
(ประเทศไทย) จ ำกดั ตัง้อยู่ต ำบลหวัส ำโรง อ ำเภอแปลงยำว จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

8 บรษิทั ไดก ิอลมูเินยีม อนิดสัทร ี(ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติโรงงำนหลอมอลมูเินยีม มนีำคม 2563 - ปจัจุบนั

ตัง้อยู่ภำยในนคิมอุตสำหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ีต ำบลบำ้นเกำ่ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี
9 บรษิทั ไทยคนู เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)โรงงำนผลติเหลก็ลวด ลวดเหลก็ เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตี และสลกัภณัฑ์ มนีำคม 2563 - ปจัจุบนั

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลนคิมพฒันำ อ ำเภอนคิมพฒันำ จงัหวดัระยอง
10 บรษิทั เอม็.เอน็.ท ีจ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติโรงงำนชิน้สว่นยำนยนตจ์ำกเหลก็หลอ่ ครัง้ที ่1 มนีำคม 2563 - ปจัจุบนั

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลหนองระเวยีง อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ
11 บรษิทั โพสโค-ไทยน๊อคซ ์จ ำกดั (มหำชน) รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดโครงกำรฯ โครงกำรขยำยโรงงำนผลติเหลก็แผน่ไรส้นมิรดีเยน็ ระยะที ่3 (ครัง้ที ่2) กมุภำพนัธ ์2563 - สงิหำคม 2563

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลมำบขำ่ อ ำเภอนคิมพฒันำ จงัหวดัระยอง  
12 บรษิทั ไทยเมทลัโพรเซสซิง่ จ ำกดั รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดโครงกำรฯ โครงกำรโรงงำนผลติลวดทองแดงสว่นขยำย ครัง้ที ่1 (ครัง้ที ่1) มกรำคม 2563 - กรกฎำคม 2563

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลมำบขำ่ อ ำเภอนคิมพฒันำ จงัหวดัระยอง 
13 บรษิทั ซนิ เคอ หยวน จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็แผน่และเหลก็รปูพรรณ มกรำคม 2563 - ปจัจุบนั

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลตำสทิธิ ์อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
14 บรษิทั ลวุำตะ ฮทีติ้ง คลูลิง้ เทคโนโลย ีจ ำกดั กำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดฯ โครงกำรผลติทอ่ทองแดง (ครัง้ที ่1) พฤศจกิำยน 2562 - เมษำยน 2563

ตัง้อยู่ทีเ่ทศบำลแสนภดูำษ อ ำเภอบำ้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ
15 บรษิทั ทวีำย สตลี จ ำกดั รำยงำนเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดฯ โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็แทง่ (Billet) พฤษภำคม 2562 - กมุภำพนัธ ์2563

ตัง้อยู่ทีน่คิมพฒันำ อ ำเภอนคิมพฒันำ จงัหวดัระยอง
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16 บรษิทั เมทเทลิคอม จ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติโรงงำนหลอมอลมูเินยีม (ครัง้ที ่1) มกรำคม 2562 - ปจัจุบนั

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลหวัถนน อ ำเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบุร ี
17 บรษิทั ไทย อะคบิะ จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติชิน้สว่นอะลมูเินยีม มกรำคม 2562 - พฤศจกิำยน 2563

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลหนองระเวยีง อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ 
18 บรษิทั ซงิ ด๋ำ สตลี คอรด์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็ (ครัง้ที ่1) ธนัวำคม 2561 - กรกฎำคม 2562

ตง้อยู่ทีต่ ำบลคลองกิว่ อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุรี
19 บรษิทั นวโลหะไทย จ ำกดั

รำยงำนเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดฯ โครงกำรขยำยก ำลงัผลติโรงงำนหลอมและหลอ่เหลก็
 ตุลำคม 2561 - มนีำคม 2562

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลบำ้นครวั อ ำเภอบำ้นหมอ จงัหวดัสระบุรี
20 บรษิทั ซนิ เคอ หยวน สตลี จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็เสน้ (สว่นขยำย) กนัยำยน 2561 - สงิหำคม 2562

ตัง้อยู่ทีเ่ขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมรำชระยอง อ ำเภอบำ้นคำ่ย จงัหวดัระยอง 
21 บรษิทั โฮเอ เมทลั (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอมและผลติชิน้สว่นอะลมูเินยีม (สว่นขยำย ครัง้ที1่) กมุภำพนัธ ์2561 - เมษำยน 2563

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลหนองกี ่อ ำเภอกบนิทรบุ์ร ีจงัหวดัปรำจนีบุร ี
22 บรษิทั ลวุำตะ ฮทีติ้ง คลูลิง้ เทคโนโลย ีจ ำกดั โครงกำรผลติทอ่ทองแดง (ครัง้ที ่1) มกรำคม 2561 - ตุลำคม 2562

ตัง้อยู่ทีเ่ทศบำลแสนภดูำษ อ ำเภอบำ้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรำ
23 บรษิทั ทอสเทม็ไทย จ ำกดั กำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดฯ โครงกำรปรบัเปลีย่นเตำหลอมโรงงำนผลติภณัฑอ์ลมูเินยีม กรกฎำคม 2560 - ธนัวำคม 2561

ตัง้อยู่พืน้ทีเ่ขตสง่เสรมิอุตสำหกรรมนวนคร2 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี
24 บรษิทั เอแอนดเ์อม็ แคสติ้ง (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติและประกอบผลติภณัฑห์ลก็หลอ่ขึน้รปู พฤศจกิำยน 2559 - พฤษภำคม 2562

ตัง้อยู่ในนคิมอุตสำหกรรมรำชบุร ีต ำบลเจด็เสมยีน อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี
25 บรษิทั นคิเคอ ิเอม็ซ ีอลมูนิมั (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอมหลอ่อะลมูเินยีมแทง่ (สว่นขยำย) ตุลำคม 2559 - มนีำคม 2561

ตัง้อยู่ในนคิมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุร ีต ำบลบ่อวนิ อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี
26 บรษิทั คริวิ (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็หลอ่ขึน้รปูส ำหรบัชิน้สว่นยำนยนต ์สว่นขยำย (ครัง้ที ่1) มถุินำยน 2559 - มนีำคม 2560

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลตำสทิธ ์อเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง
27 บรษิทั ไทยเมทลัโพรเซสซิง่ จ ำกดั โครงกำรผลติลวดทองแดงสว่นขยำย ครัง้ที ่1 ธนัวำคม 2559 - มถุินำยน 2559

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลทำ่ขำ้ม อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรำ
28 บรษิทั พ.ีซ.ีเอส ไดคำสติ้ง จ ำกดั โครงกำรโรงงำนฉดีขึน้รปูชิน้สว่นอะไหลร่ถยนต์ ธนัวำคม 2558 - มถุินำยน 2559

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ
29 บรษิทั ไดก ิอลมูเินยีม อนิดสัทร ี(ประเทศไทย) จ ำกดั กำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดโครงกำรโรงงำนหลอมอลมูเินยีม พฤศจกิำยน 2558 - มนีำคม 2559

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง
30 บรษิทั ทวีำย สตลี โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็แทง่ (Billet) กรกฏำคม 2558 - มถุินำยน 2560

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลนคิมพฒันำ อ ำเภอนคิมพฒันำ จงัหวดัระยอง
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31 บรษิทั อำอชิ ิอนิเตอรเ์นชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงัผลติเหลก็ทบุขึน้รปู กมุภำพนัธ ์2558 - กมุภำพนัธ ์2561

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุรี
32 บรษิทั สยำมไวร ์อนิดสัทร ีจ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงัผลติลวดเหลก็กลำ้ มกรำคม 2558 - กรกฎำคม 2561

ตัง้อยู่ทีต่บลคลองปรง อ ำเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรำ
33 โครงกำรโรงงำนหลอมเหลก็

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลคลองกิว่ อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุรี

34 บรษิทั พ.ีซ.ีเอส.แมชนี (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติชิน้สว่นเหลก็หลอ่

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ

35 โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติโรงงำนหลอมและหลอ่เหลก็

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลบำ้นครวั อ ำเภอบำ้นหมอ จงัหวดัสระบุรี

36 บรษิทั ไดก ิอลมูเินยีม อนิดสัทร ีจ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติโรงงำนหลอมอะลมูเินยีม พฤษภำคม 2557 - มนีำคม 2559

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

37 บรษิทั เอม็ไพร ์เฟอรเ์นซ อนิดสัทร ีจ ำกดั รำยงำน ESA โครงกำรโรงงำนหลอมและรดีเหลก็แทง่ (Billet) พฤษภำคม 2557 - ตุลำคม 2559

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลหนองเหยีง อ ำเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบุรี

38 บรษิทั ทเีอฟโอ เทค (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติชิน้สว่นโลหะ (ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่2) กมุภำพนัธ ์2557 - กรกฎำคม 2560

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลบำ้นเกำ่ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี

39 บรษิทั คติำกำวำ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรผลติเหลก็หลอ่ (ฉบบัปรบัปรุง) กมุภำพนัธ ์2557 - พฤษภำคม 2558

ตัง้อยทูีต่ ำบลบ่อวนิ อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบรี

40 บรษิทั ไทยยำนำกำวำ จ ำกดั โรงงำนหลอมและฉดีขึน้รปูอะลมูเินยีม พฤศจกิำยน 2556 - พฤศจกิำยน 2558

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร

41 บรษิทั ไอชนิ ไทย ออโตโมทฟี คำสติ้ง จ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอมและผลติชิน้สว่นอะลมูเินยีม กมุภำพนัธ ์2556 - ธนัวำคม 2556

ตัง้อยู่ในเขตอุตสำหกรรมกบนิทรบุ์ร ีต ำบลหนองกี ่อ ำเภอกบนิทรบุ์ร ีจงัหวดัปรำจนีบุรี
42 บรษิทั สยำมคโูบตำ้ เมทลัเทคโนโลย ีจ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอ่และหลอมชิน้สว่นเครื่องจกัรกลกำรเกษตรและเครื่องยนต์ มกรำคม 2556 - กนัยำยน 2558

ตัง้อยู่ทีอ่ ำเภอพนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ

บรษิทั ยอง กว๊น เฮฟวี ่อนิดสัทร ี(ไทยแลนด์) จ ำกดั สงิหำคม 2557 - กรกฎำคม 2558

กรกฏำคม 2557 - พฤษภำคม 2559

บรษิทั นวโลหะไทย จ ำกดั กรกฏำคม 2557 - กนัยำยน 2557
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ช่วงเวลาด าเนินการโครงการ บริษัท

43 บรษิทั ทำเคเบะ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติและประกอบอะไหลช่ิน้สว่นประกอบรถยนต์ มกรำคม 2556 - กรกฎำคม 2559

ตัง้อยู่ทีน่คิมอุตสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี

44 บรษิทั ไอท ีฟอรจ์ิ้ง (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติเหลก็ทปุขึน้รปู พฤศจกิำยน 2555 - มนีำคม 2557

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

45 บรษิทั เจ แอนด ์บ ีเมททอล จ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอมอะลมูเินยีม สงิหำคม 2555 - มถุินำยน 2557

ตัง้อยู่ต ำบลบำงน ้ำจดื อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสำคร

46 บรษิทั มำกอตโต จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติลกูบดซเีมนต์ มถุินำยน 2555 - เมษำยน 2556

ตัง้อยู่ทีต่ ำบลหวัปลวก อ ำเภอเสำไห ้จงัหวดัสระบุรี

47 บรษิทั เอม็ เมททอล  (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอมและรดีเหลก็ (สว่นขยำย) เมษำยน 2555 - สงิหำคม 2556
ตัง้อยู่ทีต่ ำบลดลีงั อ ำเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบุรี

48 บรษิทั เอม็ซ ีเมทลัเซอรว์สิ เอเชยี (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนตดัเหลก็ กมุภำพนัธ ์2555 - กรกฎำคม 2555
ตัง้อยู่ทีน่คิมอุตสำหกรรมอมตะนคร ระยะที ่9 ต ำบลหนองต ำลงึ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี

49 บรษิทั เอม็ซ ีเมทลัเซอรว์สิ เอเชยี (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนแปรรปู ตดัและป ัม๊แผน่ กมุภำพนัธ ์2555 - สงิหำคม 2555
ตัง้อยู่ทีน่คิมอุตสำหกรรมอมตะนคร ระยะที ่4 ต ำบลดอนหวัฬ่อ อ ำเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุรี
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