ประกาศบริษทั สํ านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
เรื อง ประกาศรายชื อผู้ผลิตสิ นค้ ามาตรฐานยางแผ่ นรมควันชั*น 3
ทีไ ด้ รับการรับรอง (Approved Manufacturer List)
ตามทีขอ้ บังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่ วนทีเกียวกับสัญญาซื, อขายล่วงหน้า) หลักเกณฑ์ 410 กําหนดให้
สํานักหักบัญชี กาํ หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื อนไข และระยะเวลา ตลอดจนการชําระค่ าธรรมเนี ยมของสมาชิ กที
เกี ยวกับการส่ งมอบสิ นค้า และสํา นักหัก บัญชี ไ ด้ออกประกาศบริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เรื อง
ประกาศรายชื อ ผูผ้ ลิ ต สิ นค้า มาตรฐานยางแผ่นรมควัน ชั,น 3 ที ไ ด้รั บการรั บรอง (Approved Manufacturer
List) ลงวันที 27 มิ ถุนายน 2559 นั,น
สํา นักหักบัญชี ข อยกเลิ กประกาศฉบับดังกล่ าว และขอกํา หนดรายชื อผูผ้ ลิ ต สิ นค้า มาตรฐานยางแผ่น
รมควันชั,น 3 ทีได้รับการรับรอง (Approved Manufacturer List) ดังต่อไปนี,แทน
ทั,งนี, ให้ใช้บงั คับตั,งแต่วนั ที 20 กันยายน 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 19 กันยายน 2559

(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
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ประกาศรายชื อผู้ผลิตสิ นค้ ามาตรฐานยางแผ่ นรมควันชั*น 3 ทีได้ รับการรับรอง
(Approved Manufacturer List)
บริ ษ ัท
1. บริษัท วงศ์บณ
ั ฑิต จํากัด
VON BUNDIT CO.,LTD
เลขที 20/5 ถนนโกมารภัจจ์ ตําบลตลาดใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-210036-39
โทรสาร 076-210026

2. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC CO., LTD.
เลขที 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-234663
โทรสาร 074-344677

3. บริษัท ไทยฮัว@ ยางพารา จํากัด (มหาชน)
THAI HUA RUBBER PUBLIC CO., LTD
อาคารไทยฮัว@ 238/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 02-274-0471
โทรสาร 02-274-0531

สาขา

ชือสาขาโรงงานผู้ผลิ ต และทีตัง โรงงาน

สาขาที 1

บริษัท วงศ์บณ
ั ฑิต สุราษฎร์ธานี จํากัด
เลขที 65 หมู่ที 1 ถนนสุราษฎร์ธานี - บ้านนาสาร
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-355321-4 โทรสาร 077-355325

สาขาที 2

บริษัท วงศ์บณ
ั ฑิต จํากัด สาขาพุนพิน
เลขที 97/2 หมู่ที 3 ถนนสายเอเซีย 41
ตําบลท่ าโรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-254031-4 โทรสาร 077-254035

สาขาที 3

บริษัท วงศ์บณ
ั ฑิต ชุ มพร จํากัด
เลขที 1/5 หมู่ที 6 ตําบลทรัพย์อนันต์ อําเภอท่ าแซะ จังหวัดชุ มพร
โทรศัพท์ 077-510791-4 โทรสาร 077-510790
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด สาขาตรัง
เลขที 13/1-5 ถนนจริงจิตร ตําบลทับเทียง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สาขาที 1

สาขาที 2

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สาขาสะเดา
เลขที 99/3 หมู่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพังลา
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

สาขาที 3

บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จํากัด
เลขที 207/1 ถนนปาดังเบซาร์ ตําบลสะเดา
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

สาขาที 1

บริษัท ไทยฮัว@ ยางพารา จํากัด (มหาชน) สาขาสะเดา
เลขที 26/2 หมู่ที 4 ถนนกาญจนวณิชย์ ตําบลพังลา อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
บริษัท ไทยฮัว@ ยางพารา จํากัด (มหาชน) สาขาระยอง - สังคฤกษ์
เลขที 80/4 หมู่ที 1 ตําบลสํานักทอง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
บริษัท ไทยฮัว@ ยางพารา จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
เลขที 148/1 หมู่ที 15 ถนนนิตโย ตําบลโพนงาม
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
บริษัท เอส แอนด์ แอล ยางพารา จํากัด
เลขที 85/1 หมู่ที 5 ตําบลทับมา
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
บริษัท ทวีทรัพย์รับเบอร์ จํากัด
เลขที 155 หมู่ที 5 ถนนบางรัก แขวงบางรัก จังหวัดตรัง
บริษัท ไทยฮัว@ ยางพารา จํากัด (มหาชน) สาขากระบี
เลขที 338 หมู่ที 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลเขาคราม
อําเภอเมืองกระบี จังหวัดกระบี

สาขาที 2

สาขาที 3

สาขาที 4

สาขาที 5
สาขาที 6
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บริ ษ ัท
4. บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จํากัด
SOUTHLAND RUBBER CO.,LTD
เลขที 55 ถนนราษฏร์ยนิ ดี ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-234505
โทรสาร 074-342780

สาขา
สาขาที 1

สาขาที 2

สาขาที 3

สาขาที 4

5. บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จํากัด
A.T.S. RUBBER CO., LTD.
เลขที 99 ม.6 ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ 075-491051-2
โทรสาร 075-491831
6. บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จํากัด
THAISENG RUBBER CO.,LTD.
เลขที 370 ม.13 ตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว
จังหวัดชุ มพร 86210
โทรศัพท์ 077-578419
โทรสาร 077-578423
7. บริษัท แอล.ที. การยาง จํากัด
L.T. RUBBER CO.,LTD.
เลขที 541 หมู่ 3 ตําบลจันดี อําเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ 075-445930-32
โทรสาร 075-445933

สาขาที 1

ชือสาขาโรงงานผู้ผลิ ต และทีต งั  โรงงาน
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จํากัด สาขาบางกลํา
เลขที 99/9 หมู่ที 6 ตําบลท่ าช้าง
อําเภอบางกลํา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-457531 โทรสาร 074-457621
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จํากัด สาขาสุราษฎร์ธานี
148 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตําบลมะขามเตี@ย
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-935558 โทรสาร 077-935562
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จํากัด สาขายะลา
99/9 หมู่ที 1 ถนนยะลา-สามแยกบ้านเนียง
ตําบลท่ าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 073-362492 โทรสาร 073-253431
บริษัท ยูนิ-รับเบอร์ จํากัด
99/9 หมู่ที 4 ถนนสายเอเชีย ตําบลถํ@าใหญ่
อําเภอทุ่ งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-773216 โทรสาร 075-773043
บริษัท เอ. ที. เอส. รับเบอร์ จํากัด
99 หมู่ 6 ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ 075-755911-14 โทรสาร 075-755910

สาขาที 1

บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จํากัด
370 ม.13 ตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว
จังหวัดชุ มพร 86210
โทรศัพท์ 077-578419 โทรสาร 077-578423

สาขาที 1

บริษัท แอล.ที. การยาง จํากัด
541 หมู่ 3 ตําบลจันดี อําเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ 075-445930-32 โทรสาร 075-445933
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