
1 บริษัท ซนิ เคอ หยวน จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็แผน่และเหลก็รูปพรรณ มกรำคม 2563 - ปัจจุบัน
ต้ังอยู่ที่ต ำบลตำสทิธ์ิ อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

2 บริษัท ลวุำตะ ฮทีต้ิง คลูลิ้ง เทคโนโลย ีจ ำกดั กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดฯ โครงกำรผลติทอ่ทองแดง (ครั้งที่ 1) พฤศจิกำยน 2562 - ปัจจุบัน
ต้ังอยู่ที่เทศบำลแสนภดูำษ อ ำเภอบ้ำนโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรำ

3 บริษัท ทวีำย สตีล จ ำกดั รำยงำนเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดฯ โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็แทง่ (Billet) พฤษภำคม 2562 - ปัจจุบัน

ต้ังอยู่ที่นคิมพัฒนำ อ ำเภอนคิมพัฒนำ จังหวัดระยอง
4 บริษัท เมทเทลิคอม จ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติโรงงำนหลอมอลมิูเนยีม (ครั้งที่ 1) มกรำคม 2562 - ปัจจุบัน

ต้ังอยู่ที่ต ำบลหวัถนน อ ำเภอพนสันคิม จังหวัดชลบุรี 
5 บริษัท ไทย อะคบิะ จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติช้ินสว่นอะลมิูเนยีม มกรำคม 2562 - ปัจจุบัน

ต้ังอยู่ที่ต ำบลหนองระเวียง อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสมีำ 
6 บริษัท ซงิ ด๋ำ สตีล คอร์ด (ไทยแลนด์) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็ (ครั้งที่ 1) ธันวำคม 2561 - กรกฎำคม 2562

ต้งอยู่ที่ต ำบลคลองกิ่ว อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี
7 บริษัท นวโลหะไทย จ ำกดั

รำยงำนเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดฯ โครงกำรขยำยก ำลงัผลติโรงงำนหลอมและหลอ่เหลก็
 ตุลำคม 2561 - มีนำคม 2562

ต้ังอยู่ที่ต ำบลบ้ำนครัว อ ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี
8 บริษัท ซนิ เคอ หยวน สตีล จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็เสน้ (สว่นขยำย) กนัยำยน 2561 - สงิหำคม 2562

ต้ังอยู่ที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมรำชระยอง อ ำเภอบ้ำนคำ่ย จังหวัดระยอง 
9 บริษัท โฮเอ เมทลั (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอมและผลติช้ินสว่นอะลมิูเนยีม (สว่นขยำย ครั้งที่1) กมุภำพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน

ต้ังอยู่ที่ต ำบลหนองกี่ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 
10 บริษัท ลวุำตะ ฮทีต้ิง คลูลิ้ง เทคโนโลย ีจ ำกดั โครงกำรผลติทอ่ทองแดง (ครั้งที่ 1) มกรำคม 2561 - ตุลำคม 2562

ต้ังอยู่ที่เทศบำลแสนภดูำษ อ ำเภอบ้ำนโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
11 บริษัท ทอสเทม็ไทย จ ำกดั กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดฯ โครงกำรปรับเปลี่ยนเตำหลอมโรงงำนผลติภณัฑ์อลมิูเนยีม กรกฎำคม 2560 - ธันวำคม 2561

ต้ังอยู่พ้ืนที่เขตสง่เสริมอุตสำหกรรมนวนคร2 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี
12 บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสต้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติและประกอบผลติภณัฑ์หลก็หลอ่ขึ้นรูป พฤศจิกำยน 2559 - พฤษภำคม 2562

ต้ังอยู่ในนคิมอุตสำหกรรมรำชบุรี ต ำบลเจ็ดเสมียน อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
13 บริษัท นคิเคอิ เอ็มซ ีอลมิูนมั (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอมหลอ่อะลมิูเนยีมแทง่ (สว่นขยำย) ตุลำคม 2559 - มีนำคม 2561

ต้ังอยู่ในนคิมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี ต ำบลบ่อวิน อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 
14 บริษัท คริิว (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็หลอ่ขึ้นรูปส ำหรับช้ินสว่นยำนยนต์ สว่นขยำย (ครั้งที่ 1) มิถนุำยน 2559 - มีนำคม 2560

ต้ังอยู่ที่ต ำบลตำสทิธ์ อเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
15 บริษัท ไทยเมทลัโพรเซสซิ่ง จ ำกดั โครงกำรผลติลวดทองแดงสว่นขยำย ครั้งที่ 1 ธันวำคม 2559 - มิถนุำยน 2559

ต้ังอยู่ที่ต ำบลทำ่ขำ้ม อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ช่วงเวลาด าเนินการโครงการ บริษัทล าดับ
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ช่วงเวลาด าเนินการโครงการ บริษัทล าดับ

16 บริษัท พี.ซ.ีเอส ไดคำสต้ิง จ ำกดั โครงกำรโรงงำนฉีดขึ้นรูปช้ินสว่นอะไหลร่ถยนต์ ธันวำคม 2558 - มิถนุำยน 2559

ต้ังอยู่ที่ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมืองนครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสมีำ
17 บริษัท ไดก ิอลมิูเนยีม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ ำกดั กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรโรงงำนหลอมอลมิูเนยีม พฤศจิกำยน 2558 - มีนำคม 2559

ต้ังอยู่ที่ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท ทวีำย สตีล โครงกำรโรงงำนผลติเหลก็แทง่ (Billet) กรกฏำคม 2558 - มิถนุำยน 2560

ต้ังอยู่ที่ต ำบลนคิมพัฒนำ อ ำเภอนคิมพัฒนำ จังหวัดระยอง
19 บริษัท อำอิชิ อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) จ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงัผลติเหลก็ทบุขึ้นรูป กมุภำพันธ์ 2558 - กมุภำพันธ์ 2561

ต้ังอยู่ที่ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
20 บริษัท สยำมไวร์ อินดัสทรี จ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงัผลติลวดเหลก็กลำ้ มกรำคม 2558 - กรกฎำคม 2561

ต้ังอยู่ที่ตบลคลองปรง อ ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
21 โครงกำรโรงงำนหลอมเหลก็

ต้ังอยู่ที่ต ำบลคลองกิ่ว อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี

บริษัท พี.ซ.ีเอส.แมชีน (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติช้ินสว่นเหลก็หลอ่

ต้ังอยู่ที่ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสมีำ

โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติโรงงำนหลอมและหลอ่เหลก็

ต้ังอยู่ที่ต ำบลบ้ำนครัว อ ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี

บริษัท ไดก ิอลมิูเนยีม อินดัสทรี จ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติโรงงำนหลอมอะลมิูเนยีม พฤษภำคม 2557 - มีนำคม 2559

ต้ังอยู่ที่ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท เอ็ม พร็อฟ จ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอมอะลมิูเนยีม (INGOT) พฤษภำคม 2557 - ปัจจุบัน

ต้ังอยู่ที่ต ำบลกรอกสมบูรณ์ อ ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี

บริษัท เอ็มไพร์ เฟอร์เนซ อินดัสทรี จ ำกดั รำยงำน ESA โครงกำรโรงงำนหลอมและรีดเหลก็แทง่ (Billet) พฤษภำคม 2557 - ตุลำคม 2559

ต้ังอยู่ที่ต ำบลหนองเหยีง อ ำเภอพนสันคิม จังหวัดชลบุรี

บริษัท ทเีอฟโอ เทค (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติช้ินสว่นโลหะ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) กมุภำพันธ์ 2557 - กรกฎำคม 2560

ต้ังอยู่ที่ต ำบลบ้ำนเกำ่ อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี

บริษัท คติำกำว่ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรผลติเหลก็หลอ่ (ฉบับปรับปรุง) กมุภำพันธ์ 2557 - พฤษภำคม 2558

ต้ังอยทูี่ต ำบลบ่อวิน อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบรี

บริษัท ไทยยำนำกำวำ จ ำกดั โรงงำนหลอมและฉีดขึ้นรูปอะลมิูเนยีม พฤศจิกำยน 2556 - พฤศจิกำยน 2558

ต้ังอยู่ที่ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร

บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทฟี คำสต้ิง จ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอมและผลติช้ินสว่นอะลมิูเนยีม กมุภำพันธ์ 2556 - ธันวำคม 2556

ต้ังอยู่ในเขตอุตสำหกรรมกบินทร์บุรี ต ำบลหนองกี่ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
บริษัท สยำมคโูบต้ำ เมทลัเทคโนโลย ีจ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอ่และหลอมช้ินสว่นเครื่องจักรกลกำรเกษตรและเครื่องยนต์ มกรำคม 2556 - กนัยำยน 2558

ต้ังอยู่ที่อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ

28

สงิหำคม 2557 - กรกฎำคม 2558

กรกฏำคม 2557 - พฤษภำคม 2559

23 บริษัท นวโลหะไทย จ ำกดั กรกฏำคม 2557 - กนัยำยน 2557
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บริษัท ยอง กว๊น เฮฟว่ี อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จ ำกดั

24

25

26

31

29

27

หนำ้ 2/2



ช่วงเวลาด าเนินการโครงการ บริษัทล าดับ

บริษัท ทำเคเบะ (ไทยแลนด์) จ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติและประกอบอะไหลช้ิ่นสว่นประกอบรถยนต์ มกรำคม 2556 - กรกฎำคม 2559

ต้ังอยู่ที่นคิมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

บริษัท ไอท ีฟอร์จ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติเหลก็ทปุขึ้นรูป พฤศจิกำยน 2555 - มีนำคม 2557

ต้ังอยู่ที่ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอมอะลมิูเนยีม สงิหำคม 2555 - มิถนุำยน 2557

ต้ังอยู่ต ำบลบำงน้ ำจืด อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร

บริษัท มำกอตโต จ ำกดั โครงกำรโรงงำนผลติลกูบดซเีมนต์ มิถนุำยน 2555 - เมษำยน 2556

ต้ังอยู่ที่ต ำบลหวัปลวก อ ำเภอเสำไห ้จังหวัดสระบุรี

บริษัท เอ็ม เมททอล  (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนหลอมและรีดเหลก็ (สว่นขยำย) เมษำยน 2555 - สงิหำคม 2556
ต้ังอยู่ที่ต ำบลดีลงั อ ำเภอพนสันคิม จังหวัดชลบุรี

บริษัท เอ็มซ ีเมทลัเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนตัดเหลก็ กมุภำพันธ์ 2555 - กรกฎำคม 2555
ต้ังอยู่ที่นคิมอุตสำหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 9 ต ำบลหนองต ำลงึ อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี

บริษัท เอ็มซ ีเมทลัเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั โครงกำรโรงงำนแปรรูป ตัดและป๊ัมแผน่ กมุภำพันธ์ 2555 - สงิหำคม 2555
ต้ังอยู่ที่นคิมอุตสำหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 4 ต ำบลดอนหวัฬ่อ อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
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