
1 บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบางกอก ฟรีเทค โซน กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน

ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
2 บริษัท สวนอุตสาหกรรม โรจนะ จ ากัด (มหาชน) โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ชลบุรี ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

3 บริษัท ไทย บอนเนต เทรดด้ิง โซน จ ากัด การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู เฟส 2B กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่ต าบลบางปูใหม่ และต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
4 บริษัท เอส ที พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2558

ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองอิรุณ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

5 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางพลี กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557

ตั้งอยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

6 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557

ตั้งอยู่ที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

7 บริษัท ไทย บอนเนต เทรดด้ิง โซน จ ากัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่ต าบลบางปูใหม่ และต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จ ากัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2557

ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปู เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2557

ตั้งอยู่ที่ต าบลแพรกษาใหม่ และต าบลบางปูใหม่

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2557

ตั้งอยู่ที่แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จ ากัด การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ มีนาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2558

ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดปราจีนบุรี

13 บริษัท 304 อินดัสเตรียลทาวน์ 10 จ ากัด โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 IT10  กุมภาพันธ์ 2555

ตั้งอยู่อเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
14 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จ ากัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง2 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ช่วงเวลาด าเนินการโครงการ บริษัท
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ช่วงเวลาด าเนินการโครงการ บริษัทล าดับ

15 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ ากัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) กันยายน 2555 - มกราคม 2557

ตั้งอยู่ที่ตบลบ้านหว้า อเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จ ากัด โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 3 สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี สิงหาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2557

ตั้งอยู่ที่ต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 5 สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 4 มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท เหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จ ากัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 1 (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ ากัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม) มีนาคม 2555 - มิถุนายน 2556
ตั้งอยู่ที่ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท สหรัตนนคร จ ากัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม) มีนาคม 2555 - มกราคม 2558
ตั้งอยู่ที่ต าบลบางพระครู อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท นวนคร จ ากัด โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม) มีนาคม 2555 - สิงหาคม 2556
ตั้งอยู่ที่ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ ากัด โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม) มีนาคม 2555 - เมษายน 2556
ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านหว้า อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท สวนอุตสาหกรรม โรจนะ จ ากัด (มหาชน) โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม) มีนาคม 2555 - ตุลาคม 2556
ตั้งอยู่คานหาม ต าบลธนู ต าบลอุทัย ต าบลหนองน้ าส้ม
ต าบลสามบัณฑิต และต าบลบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) มีนาคม 2555 - มกราคม 2558
ตั้งอยู่ที่ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) โครงการขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร (ส่วนขยาย) มีนาคม 2555 - ปัจจุบัน
ตั้งอยู่ที่ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
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