ลาดับ

บริษัท

1

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

2

บริษัท ลุวำตะ ฮีทติ้ง คูลลิ้ง เทคโนโลยี จำกัด

3

บริษัท ทีวำย สตีล จำกัด

4

บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด

5

บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด

6

บริษัท ซิง ด๋ำ สตีล คอร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด

7

บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

8

บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด

9

บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

10

บริษัท ลุวำตะ ฮีทติ้ง คูลลิ้ง เทคโนโลยี จำกัด

11

บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด

12

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

13

บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินมั (ประเทศไทย) จำกัด

14

บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด

15

บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด

โครงการ
โครงกำรโรงงำนผลิตเหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณ
ตั้งอยู่ที่ตำบลตำสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดฯ โครงกำรผลิตท่อทองแดง (ครั้งที่ 1)
ตั้งอยู่ที่เทศบำลแสนภูดำษ อำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
รำยงำนเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดฯ โครงกำรโรงงำนผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
ตั้งอยู่ที่นคิ มพัฒนำ อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง
โครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตโรงงำนหลอมอลูมิเนียม (ครั้งที่ 1)
ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โครงกำรโรงงำนผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรโรงงำนผลิตเหล็ก (ครั้งที่ 1)
ต้รำยงำนเปลี
งอยู่ที่ตำบลคลองกิ
่ว อำเภอบ้ยำดฯ
นบึโครงกำรขยำยก
ง จังหวัดชลบุรี ำลังผลิตโรงงำนหลอมและหล่อเหล็ก
่ยนแปลงรำยละเอี

ช่วงเวลาดาเนินการ
มกรำคม 2563 - ปัจจุบัน
พฤศจิกำยน 2562 - ปัจจุบัน
พฤษภำคม 2562 - ปัจจุบัน
มกรำคม 2562 - ปัจจุบัน
มกรำคม 2562 - ปัจจุบัน
ธันวำคม 2561 - กรกฎำคม 2562
ตุลำคม 2561 - มีนำคม 2562

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้ำนครัว อำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี
โครงกำรโรงงำนผลิตเหล็กเส้น (ส่วนขยำย)
ตั้งอยู่ที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมรำชระยอง อำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง
โครงกำรโรงงำนหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม (ส่วนขยำย ครั้งที่1)
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
โครงกำรผลิตท่อทองแดง (ครั้งที่ 1)
ตั้งอยู่ที่เทศบำลแสนภูดำษ อำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดฯ โครงกำรปรับเปลี่ยนเตำหลอมโรงงำนผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
ตั้งอยู่พื้นที่เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
โครงกำรโรงงำนผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์หล็กหล่อขึ้นรูป
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมรำชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
โครงกำรโรงงำนหลอมหล่ออะลูมิเนียมแท่ง (ส่วนขยำย)
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
โครงกำรโรงงำนผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยำนยนต์ ส่วนขยำย (ครั้งที่ 1)
ตั้งอยู่ที่ตำบลตำสิทธ์ อเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โครงกำรผลิตลวดทองแดงส่วนขยำย ครั้งที่ 1
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ำข้ำม อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

หน้ำ 1/1

กันยำยน 2561 - สิงหำคม 2562
กุมภำพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
มกรำคม 2561 - ตุลำคม 2562
กรกฎำคม 2560 - ธันวำคม 2561
พฤศจิกำยน 2559 - พฤษภำคม 2562
ตุลำคม 2559 - มีนำคม 2561
มิถนุ ำยน 2559 - มีนำคม 2560
ธันวำคม 2559 - มิถนุ ำยน 2559

ลาดับ

บริษัท

16

บริษัท พี.ซี.เอส ไดคำสติ้ง จำกัด

17

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

18

บริษัท ทีวำย สตีล

19

บริษัท อำอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

20

บริษัท สยำมไวร์ อินดัสทรี จำกัด

21

บริษัท ยอง ก๊วน เฮฟวี่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด

22

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ประเทศไทย) จำกัด

23

บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

24

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี จำกัด

25

บริษัท เอ็ม พร็อฟ จำกัด

26

บริษัท เอ็มไพร์ เฟอร์เนซ อินดัสทรี จำกัด

27

บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ประเทศไทย) จำกัด

28

บริษัท คิตำกำว่ำ (ประเทศไทย) จำกัด

29

บริษัท ไทยยำนำกำวำ จำกัด

30

บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คำสติ้ง จำกัด

31

บริษัท สยำมคูโบต้ำ เมทัลเทคโนโลยี จำกัด

โครงการ
โครงกำรโรงงำนฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรโรงงำนหลอมอลูมิเนียม
ตั้งอยู่ที่ตำบลมำบยำงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โครงกำรโรงงำนผลิตเหล็กแท่ง (Billet)
ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนำ อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง
โครงกำรขยำยกำลังผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
โครงกำรขยำยกำลังผลิตลวดเหล็กกล้ำ
ตั้งอยู่ที่ตบลคลองปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
โครงกำรโรงงำนหลอมเหล็ก
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี
โครงกำรโรงงำนผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตโรงงำนหลอมและหล่อเหล็ก
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้ำนครัว อำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี
โครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตโรงงำนหลอมอะลูมิเนียม
ตั้งอยู่ที่ตำบลมำบยำงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โครงกำรโรงงำนหลอมอะลูมิเนียม (INGOT)
ตั้งอยู่ที่ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี
รำยงำน ESA โครงกำรโรงงำนหลอมและรีดเหล็กแท่ง (Billet)
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โครงกำรโรงงำนผลิตชิ้นส่วนโลหะ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
โครงกำรผลิตเหล็กหล่อ (ฉบับปรับปรุง)
ตั้งอยูที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบรี
โรงงำนหลอมและฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม
ตั้งอยู่ที่ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร
โครงกำรโรงงำนหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม
ตั้งอยู่ในเขตอุตสำหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
โครงกำรโรงงำนหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลกำรเกษตรและเครื่องยนต์
ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
หน้ำ 2/2

ช่วงเวลาดาเนินการ
ธันวำคม 2558 - มิถนุ ำยน 2559
พฤศจิกำยน 2558 - มีนำคม 2559
กรกฏำคม 2558 - มิถนุ ำยน 2560
กุมภำพันธ์ 2558 - กุมภำพันธ์ 2561
มกรำคม 2558 - กรกฎำคม 2561
สิงหำคม 2557 - กรกฎำคม 2558
กรกฏำคม 2557 - พฤษภำคม 2559
กรกฏำคม 2557 - กันยำยน 2557
พฤษภำคม 2557 - มีนำคม 2559
พฤษภำคม 2557 - ปัจจุบัน
พฤษภำคม 2557 - ตุลำคม 2559
กุมภำพันธ์ 2557 - กรกฎำคม 2560
กุมภำพันธ์ 2557 - พฤษภำคม 2558
พฤศจิกำยน 2556 - พฤศจิกำยน 2558
กุมภำพันธ์ 2556 - ธันวำคม 2556
มกรำคม 2556 - กันยำยน 2558

ลาดับ

บริษัท

32

บริษัท ทำเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด

33

บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

34

บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด

35

บริษัท มำกอตโต จำกัด

36

บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จำกัด

37

บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

38

บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ
โครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตและประกอบอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
ตั้งอยู่ที่นคิ มอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
โครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตเหล็กทุปขึ้นรูป
ตั้งอยู่ที่ตำบลมำบยำงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โครงกำรโรงงำนหลอมอะลูมิเนียม
ตั้งอยู่ตำบลบำงน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร
โครงกำรโรงงำนผลิตลูกบดซีเมนต์
ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวปลวก อำเภอเสำไห้ จังหวัดสระบุรี
โครงกำรโรงงำนหลอมและรีดเหล็ก (ส่วนขยำย)
ตั้งอยู่ที่ตำบลดีลงั อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โครงกำรโรงงำนตัดเหล็ก
ตั้งอยู่ที่นคิ มอุตสำหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 9 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
โครงกำรโรงงำนแปรรูป ตัดและปั๊มแผ่น
ตั้งอยู่ที่นคิ มอุตสำหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

หน้ำ 3/3

ช่วงเวลาดาเนินการ
มกรำคม 2556 - กรกฎำคม 2559
พฤศจิกำยน 2555 - มีนำคม 2557
สิงหำคม 2555 - มิถนุ ำยน 2557
มิถนุ ำยน 2555 - เมษำยน 2556
เมษำยน 2555 - สิงหำคม 2556
กุมภำพันธ์ 2555 - กรกฎำคม 2555
กุมภำพันธ์ 2555 - สิงหำคม 2555

