
รายชื่อผูแทนจำหนายของ SYS

รายชื่อ Stockist Sheet Pile
ภาค รายชื�อร้าน เขต/จังหวัด เบอร์โทรศพัท์ แฟกซ์
กลาง บริษัท ไทยยนต์แทรกเตอร์ จาํกัด เขตดอนเมือง 0-2533-5115

บริษัท ไทย ฟูลมอร์ จาํกัด เขตลาดกระบัง 0-2376-9402-4
บริษัท สตีลไลน์ จาํกัด นนทบุรี 0-2964-6141-6

ภาค รายชื�อร้าน เขต/จังหวัด เบอร์โทรศพัท์ แฟกซ์
กลาง บริษัท ยงเจริญชัย(2007) จาํกัด เขตคลองเตย  0-2672-9030-2 0-2672-9033

บริษัท เต็กเฮงสตีล(1999) จาํกัด เขตจอมทอง 0-2896-7200 0-2896-7299
บริษัท เชี�ยงเซ่งฮวด สตีลกรุ๊ป จาํกัด เขตบางขุนเทียน 0-3444-1855 0-3444-1859
บริษัท โลหะเจริญค้าเหล็ก จาํกัด เขตบางคอแหลม 0-2291-5050-8 0-2292-1891
บริษัท โลหะไพศาลวานิช จาํกัด เขตบางคอแหลม 0-2291-3705-13 0-2291-3714
บริษัท เชื �อไพบูลย์สตีล จาํกัด เขตบางนา 0-2399-0487-95 0-2399-0998
บริษัท ธนาสารเซ็นทรัลสตีล จาํกัด เขตบางนา  0-2749-1007-14 0-2398-7284
บริษัท ต.วรคุณ จาํกัด เขตยานนาวา 0-2286-2745, 0-2286-7062, 0-2678-9023-5 0-2287-0754
บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จาํกัด เขตยานนาวา 0-2682-8787 0-2682-6040
บริษัท อุดมโลหะกิจ(1975) จาํกัด เขตยานนาวา  0-2671-1618-20 0-2240-0580
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จาํกัด (มหาชน) เขตสาทร 0-2685-4000 0-2670-9090-2
บริษัท สินกิจไพบูลย์โลหะการ จาํกัด เขตสาทร 0-2678-3988 0-2678-3989
บริษัท ตึกนํ �าเงินสตีล จาํกัด นครสวรรค์ 0-5631-3777 0-5622-4423
บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จาํกัด นครสวรรค์ 0-5631-4118-21 0-5631-4122
บริษัท เซ็นเตอร์รุ่งเรือง จาํกัด ปทุมธานี 0-2546-1549-1, 08-1359-8045 0-2546-1552
บริษัท ไทยเมทอลอิมปอร์ต จาํกัด สมุทรปราการ 0-2755-3478-85 0-2386-6219
บริษัท ย.ูเอ็ม.ท.ีสตีล จาํกัด สมุทรปราการ 0-2706-5161-5 0-2315-4860
บริษัท ศริิกุลสตีล จาํกัด สมุทรปราการ 0-2752-4411 0-2752-5080
บริษัท กวงฮั �วพานิช จาํกัด สมุทรปราการ  0-2752-0651-4 0-2316-1134
บริษัท นวสยามสตีล จาํกัด สมุทรปราการ  0-2738-9999 0-2738-8308
บริษัท เหล็กทรัพย์โสภณ จาํกัด สมุทรสาคร 08-1451-6222, 08-8277-0988, 0-3482-2398-9 0-3449-8858
บริษัท เดอะ สตีล จาํกัด (มหาชน) สมุทรสาคร  0-2894-8889 0-2408-0271
บริษัท ชัยสุภณ จาํกัด สมุทรสาคร 0-2431-0088 0-2420-6789
บริษัท เป็นเอกเก้าห้า (ประเทศไทย) จาํกัด สิงห์บุรี 0-3651-2345, 0-3650-7349, 08-6369-7655 0-3650-7316
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ยิ�งเจริญสระบุรีสตีล สระบุรี 0-3627-5495-98, 08-9609-1017, 08-9744-1017 0-3631-8654

ตะวันตก บริษัท บ้านโป่งค้าเหล็ก จาํกัด ราชบุรี 0-3222-2828-30 0-3234-2342
ตะวันออก บริษัท เตียฮงฮะ สิริพานิช จาํกัด ชลบุรี 0-3831-1899, 0-3831-2549 0-3831-3442

บริษัท ช.วุฒิกรพทัยาค้าวัสดุ จาํกัด ชลบุรี 09-3245-3536, 0-6584-7057-2, 0-6163-9396-4 038-727-323
บริษัท ส.วิไลสตีล จาํกัด ระยอง 0-2671-3313 0-3863-7524
บริษัท เบสท์สตีล จาํกัด ระยอง 0-3803-5240-3, 08-5433-4499 0-3803-5244
บริษัท วีซีเอสเอเซีย จาํกัด ระยอง 0-3802-6509-16, 08-6324-7038 0-3894-7299

ตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ไทยพพิฒัน์ฮาร์ดแวร์ จาํกัด ขอนแก่น 0-4322-4888, 0-4333-4888 0-4322-4244
บริษัท กิจสยามสตีลบาร์ส จาํกัด นครราชสีมา 0-4428-9450-3, 0-4426-5555 0-4423-0011
บริษัท เค.ท.ีเอ็ม.สตีล จาํกัด นครราชสีมา 0-4441-5500-7 0-4441-5508
บริษัท ยิ�งเจริญ โฮมมาร์ท ปากช่อง จาํกัด นครราชสีมา 0-4407-5470 0-4431-5049
บริษัท ร้อยเอ็ดรุ่งเรือง จาํกัด ร้อยเอ็ด 0-8927-7111-8, 0-4352-2962-3 0-4351-3286
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด สินค้าซิเมนต์ไทย (เมืองวัสดุ) อุบลราชธานี 0-4520-8500 0-4520-8599
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด สหสินปอแซ อุบลราชธานี 0-4524-3590, 0-4524-1376 0-4524-3403

ใต้ ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ชุมพรตั �งฮวดหลี ชุมพร 0-7751-0974-7 0-7757-6980
บริษัท ดีเค สตีลแอนด์ทูลส์ จาํกัด นครศรีธรรมราช 0-7584-5177 0-7584-5180
บริษัท อนันต์สตีล จาํกัด พงังา 0-7658-1515, 0-7645-2132, 0-7645-2133] 0-7645-2131
บริษัท 2 เอส เมทัล จาํกัด (มหาชน) สงขลา 0-7480-0111 0-7480-1286
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด กวงหลี สตีล อินดัสทรี สุราษฎร์ธานี 0-7760-0000, 0-7760-0121-3 0-7760-0124

เหนือ ห้างหุ้นส่วนจาํกัด กาํแพงเพชรง่วนฮงหลี กาํแพงเพชร 0-5571-1348, 0-5572-2056 0-5571-2458
บริษัท เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ (1997) จาํกัด เชียงใหม่ 0-5385-0904-6, 0-5311-5721-3 0-5385-0637
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด วี พ ีสตีล เชียงราย 0-5360-2999 0-5360-2998


