โครงการที่ไม่ได้จดั ส่งรายงาน Monitor ฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 ประเภทโครงการอุตสาหกรรม
ข้อมูล 9 ก.ย. 53
ชื่อโครงการ
สวนอุตสาหกรรม เอสเอสพี ระยอง

เจ้าของโครงการ
บ. เอสเอสพี พรอพเพอร์ต้ี จํากัด

นิคมฯ เอเซีย

บ.นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จํากัด

นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี

บริษทั ไทยพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

304 อินดัสเตรียลปาร์ค 2
(ช่วงก่อสร้าง)

บ. 304 อินดัสเตรียลปาร์ค 2 จํากัด

ที่อยู่โครงการ
อ. บ้านค่าย
จ. ระยอง
อ.บ้านฉาง
จ. ระยอง
อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
อ. พนมสารคาม
จ. ฉะเชิงเทรา
อ.เมือง

นิคมฯ มหาราชนคร

บริษทั มหาราชนคร จํากัด

นิคมฯ วีอาร์ เอ็ม

บริษทั วี.อาร์.เอ็ม.พัฒนา จํากัด

จ.ราชบุรี

โรงงานเหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นชุบสังกะสี
และเหล็กแผ่นเคลือบสี

บ. สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร
จํากัด

สวนอุตฯ SSP อ. บ้าน
ค่าย

จ.สมุทรสาคร

นิคมฯอมตะซิต้ี
โรงงานผลิตเหล็กหล่อสําหรับชิน้ ส่วนยานยนต์
ส่วนขยาย

บ. อินเตอร์เนชันแนล
่
แคสติง้ โปร
ดักส์ จํากัด

อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง
นิคมฯ อมตะนคร

โรงงานหล่อและหลอมเหล็ก (ส่วนขยาย)

บ. บางกอกโคมัตสุ อินดัสตรีส์
จํากัด

อ.พานทอง
จ.ชลบุรี

โรงงานตัดเหล็ก

บ.ไทยสตีล คอยล์ เซ็นเตอร์ จํากัด

นิคมฯปิ่นทอง

จ.ชลบุรี
โรงหลอมและรีดเหล็ก

โรงงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและเหล็กแท่ง

โรงงานผลิตเหล็กแท่ง

นายสมชาย รัตนจามร

บ.ไพศาลสตีล จํากัด

บ.เค.พี.พี. สตีล จํากัด

อ. เมือง
จ. ชลบุรี
อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี
อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี
ต.หนองโพรง

โรงงานหลอมเหล็ก

บ.ทีเอสบี เหล็กกล้า จํากัด

อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี

ขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้น

โรงงานหลอมและรีดเหล็ก

โรงงานรีดเหล็ก

โรงงานชุบเคลือบผิวโลหะ

นํากลับเยือ่ กระดาษสําหรับผลิตกระดาษอนามัย

บ.กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด
(มหาชน)
บ. ทิโก้ สตีล (ประเทศไทย) จํากัด

บ.เมทัลลิค เซคชัน่ สตีล จํากัด

บ.เอฟ.ที.เอ็น. จํากัด

บ.เบอร์ลยี คุ เกอร์ เซลล็อกซ์ จํากัด

โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ

บริษทั เอเวอร์กรีน พลัส จํากัด

โครงการศูนย์การจัดการสิง่ แวดล้อมครบวงจร
ั่
พืน้ ทีช่ ายฝงทะเละภาคตะวั
นออก (น.105-

บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล๊กซ์ จํากัด

อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี
นิคมฯ สหรัตนนคร
อ.นครหลวง
เขตฯ 304
จ. ปราจีนบุรี
อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี
88 ม.8 ถ.ทางหลวง
หมายเลข 331 ต.บ่อวิน

1/2545-ญหช.)

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230

โครงการหน่วยกําจัดสารทําความเย็นที่
เสือ่ มสภาพ
โครงการโรงงานหลอมอลูมเิ นียมผสม
60-1/41รย)

บริษทั ไดกิน้ อินดัลทรี้ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร ชลบุรี

60/17 สยามอีสเทิรน์ ฯ ม.3
(ข3- บริษทั มิยกู ิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) ต.มาบยางพร
จํากัด
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
21140

บริษทั เอฟ.ที.เอ็น.จํากัด

112 ม.4 ถ.ชลประทาน
ต.บางพระครู อ.นคร
หลวงจ.พระนครศรีอยุธยา
13260

โครงการโรงงานผลิตแท่งทองแดงส่วนขยาย (น.
60-1/38 )

บริษทั โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จํากัด

700/45 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
20000

โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย

บริษทั ไทยรุง่ เรืองอุตสาหกรรม
จํากัด

- ศรีเทพ เพชรบูรณ์

โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย)

บริษทั นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด

8 ม. 8
ถ.สายสันติบรรเทิง-บาง
กระทุม่ ต.ไผ่ลอ้ ม อ.บาง
กระทุม่ จ.พิษณุโลก
65110

โครงการโรงงานนํ้าตาลวังเพชรบูรณ์

บริษทั นํ้าตาลวังเพชรบูรณ์ จํากัด

ต.หนองแจง บึงสามพัน
เพชรบูรณ์

โครงการขยายกําลังการผลิตของโรงงานนํ้าตาล
และสารให้ความหวานจากมันสําปะหลัง (3-11(6)- บริษทั พี.เอส.ซี สตาร์ซ โปรดักส์
จํากัด
1/45ชบ
ประเภทโรงงาน 11(6) )

999 ม.5
ถ.(3245) หนองใหญ่บ่อ
ทอง ต.หนองใหญ่ อ.
หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
20190

โครงการโรงชุบเคลือบผิวโลหะ (น.69-3/40)

โครงการผลิต Modified Starch,Liquid Maltose

บริษทั สหสินวัฒนาแป้งแปรรูป

129 ม.1 ถ.จันทบุร-ี
สระแก้ว ต.ทับไทร อ.โปง่

และ Liquid Glucose (ศ3-11(6)-1/39จบ )

จํากัด

นํ้าร้อน จ.จันทบุรี 22140

บริษทั อุตสาหกรรมนํ้าตาลบ้านไร่
จํากัด

88 ม.12
ถ.- ต.ทัพหลวง
อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
61140

โครงการโรงงานสไตรีนิคส์

บริษทั อินนิออส เอบีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

จ.ระยอง

ส่วนขยายโรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด
(มหาชน)

จ.อ่างทอง

ผลิตเรซินยูเรีย ฟอร์มลั ดีไฮด์

บริษทั ไดเนีย กระบี่ จํากัด

จ.กระบี่

โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย)

