
ล ำดับ ช่ือผู้ประกอบอุตสำหกรรม นิคมฯ EIA IEE อ่ืนๆ ช่ือโครงกำร

1 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) WHA √
2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย AIE √
3 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง PDP √
4 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล RIL √
5 บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด AIE √ โครงการโรงงานผลิตซิลิโคน (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)

6 บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จ ากัด AIE √ โครงการส่วนขยายของ บจก. ชินเอทสุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

7 บริษัท ชิน-เอทซุ นิวแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

เดิมช่ือ บริษัท อิวอนิก ไทย แอโรซิล จ ากัด

AIE √ โครงการผลิตฟูมซิลิก้าไดออกไซด์

8 บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จ ากัด AIE √ โครงการผลิตซิลิโคนส์โมโนเมอร์ ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ

9 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) AIE √ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

10 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเค็ม จ ากัด AIE √ ผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบิวทีลีนซัคซิเนต หรือพีบีเอส (PBS)

11 บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จ ากัด AIE √ โครงการโรงงานผลิตกรดแลคติก

12 บริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จ ากัด AIE √ โครงการผลิตแลคไทด์ และโพลีแลคติกแอซิด (Polylactic Acid หรือ PLA)

13 บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากัด AIE √ โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA)
14 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด 

(ศูนย์สาธารณูปโภคกลาง แห่งท่ี 4)

AIE √ โครงการศูนย์สาธารณูปการแห่งท่ี 4

15 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด 

(ศูนย์สาธารณูปโภคกลาง แห่งท่ี 1)

WHA √ โครงการส่วนขยายและเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปโภคกลาง 1 คร้ังท่ี 2

ตำรำงก ำหนดกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงงำน  (EIA Monitoring)
กลุ่มนิคมอุตสำหกรรมพ้ืนท่ีมำบตำพุด ประจ ำปี 2564
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16 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด

(ศูนย์สาธารณูปโภคกลาง แห่งท่ี 3)

WHA √ โครงการศูนย์สาธารณูปการแห่งท่ี 3

17 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) WHA √ โครงการผลิตเมทิลเอสเทอร์และเเฟตต้ีแอลกอฮอล์

18 บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทร่ีส์ จ ากัด WHA √ โครงการขยายก าลังการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

19 บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จ ากัด WHA √ โครงการโรงงานผลิตพีวีซีสเตบิไลเซอร์ (การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ คร้ังท่ี 1)

√ โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น

√ โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบต่อเน่ือง

21 บริษัท โซลเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เดิมช่ือ บจก.ไซเทค สเปเชียลต้ี เคมิคอลส์

WHA √ โครงการโรงงานผลิตอีมัลช่ัน

22 บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด WHA √ โครงการโรงงานผลิตเรซ่ิน

23 บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จ ากัด

เดิมช่ือ บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนช่ันแนล สวีทเทนเนอร์ส จ ากัด

WHA √ โครงการโรงงานผลิตมอลติทอล

24 บริษัท อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จ ากัด WHA √ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สารเคมีส าหรับผลิตกระดาษและเรซินส าหรับสี

25 บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลต้ี โพลิเมอร์ จ ากัด WHA √ ผลิตซีพีวีซี

26 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จ ากัด (PDH Plant) WHA √ โรงงานผลิตสารโพรพิลีน

27 บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด WHA √ โครงการโรงงานผลิตไฮโดรคาร์บอนเรซิน (ส่วนขยาย)

28 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด WHA √ โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นและเคลือบผิว

29 บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จ ากัด WHA √ โครงการผลิตสารอีทอกซีเลท

20 บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จ ากัด WHA
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30 บริษัท บีกริม เพาเวอร์ (เอไอจี-เอ็มทีพี) จ ากัด 

เดิมช่ือบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ ากัด

WHA √ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่วนขยาย

31 บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จ ากัด WHA √ โครงการโรงงานผลิตคลอริเนเตทพาราฟินแวกซ์

32 บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จ ากัด WHA √ โครงการ Rockwool & Pipe Insulation

33 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด WHA √ โครงการขยายก าลังการผลิตคลอ-อัลคาลี และอีพิคลอโรไฮดริน

√ โครงการโรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล

√ โครงการผลิตเอทานอลเอมีน

35 บริษัท เซกิซุย สเปเชียลต้ี เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด WHA √ โครงการโรงงานผลิต Chlorinated Polyvinyl Chloride compound

36 บริษัท อี-โคทต้ิงส์ เอเซีย จ ากัด WHA √ โครงการโรงงานผลิตสารเคลือบบอร์ด 

37 บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จ ากัด WHA √ โครงการโรงงานผลิตไอโซพาธาลอยด์ คลอไรด์

38 บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด WHA √ โครงการโรงงานผลิตสารต้ังต้นของสีเคลือบรถยนต์ HDI Dervative

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด (น.89-1/2551-ญหอ) WHA √ โครงการโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (LCO2)

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด (น.89-1/2554-ญหอ) WHA √ โครงการโรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจน (H2PSA)

40 บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จ ากัด WHA √ โครงการโรงงานผลิต Polyethylene Terephthalate (PET) (ส่วนขยายคร้ังท่ี 2)

41 บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ากัด 

เดิมช่ือ บจก.สยำมมิตซุย พีทีเอ

WHA √ โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA)

42 บริษัท จีซี ออกซีเรน จ ากัด WHA √ โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์

43 บริษัท จีซี โพลีออลส์ จ ากัด WHA √ โครงการโรงงานผลิตโพลีออลส์

44 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด WHA √ โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์และสารเมทิลเมตะคริเลต

34

39

บริษัท จีซี ไกลคอล จ ากัด

เดิมช่ือ ทีโอซี ไกลคอล จ ากัด

WHA
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45 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด (โรงงาน 2) WHA √ โครงการเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน

√ โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล

√ โครงการโรงงานผลิตสารบิสฟีนอลเอ

47 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

สาขาท่ี 5 (โรงอะโรเมติกส์ 2)

RIL √ โครงการโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยท่ี 2 

48 บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จ ากัด RIL √ โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรไพลีนคอมพาวด์

49 บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากัด RIL √ โครงการผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทิลีนและเกรดโพรไพลีน

50 บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จ ากัด RIL √ โครงการโรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเน่ือง

√ 1) โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)

√ 2) โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (PP)

52 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จ ากัด PDP √ โครงการขยายก าลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต
53 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จ ากัด PDP √ โครงการปรับปรุงและขยายก าลังการผลิตโรงงานผลิตโพลีอะซีทัล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) PDP √ 1) โครงการอีเทนแครกเกอร์

สาขาท่ี 11  (โรงโอเลฟินส์ 3) √ 2) โครงการแอลแอลดีพีอี

√ 3) โครงการแอลดีพีอี

54

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด WHA46

51 บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จ ากัด (Site 7) RIL


