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INTRODUCTION

More than 50 years of Proud

COMPANY PROFILE

กวา 50 ป แหงความภาคภูมิใจ เราเปนหน่ึงในผูนำของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในดานการขนสงและเทคโนโลยีการขนสงท่ีทันสมัย สุธี กรุป กอต้ังข้ึนโดย คุณสุธี ธรรมมนุญกุล
ในป 1967 ซึ่งไดเริ่มตนจากการทำฝาถังคุณภาพสูงชนิดตางๆ เชน ฝาถังอัดแรงดัน, ฝาถังน้ำมัน, ฝาถังกาซ LPG และ ฝาถังหมอไอน้ำในอุตสาหกรรม ตลอดระยะหลายป
ท่ีชอของ “สุธี” ไดรับการรูจัก ความเชอถือในดานคุณภาพ ความเช่ียวชาญ และ มีการพัฒนานวัตกรรมอยางไมหยุดย้ัง ธุรกิจ สุธี กรุป จึงเติบโตอยางตอเนอง และ ไดขยายธุรกิจ
จากท่ีมีเพียงบริษัทเดียว กลายเปนกลุมธุรกิจท่ีมีหลายบริษัทภายใตนโยบายท่ีมีความม่ันคง

One of Southeast Asia’s leaders in advanced logistics and transportation technologies, SUTEE GROUP was founded by Mr. Sutee Thammanoonkul in 1967 
to manufacture high-quality dished heads for pressured tanks, oil tanks, LPG tanks, and industrial boilers. Throughout the years, the name “SUTEE” 
has been known for unparalleled quality, innovation, and expertise. This is why the business has steadily grown from a single company into a prosperous 
group of considerable standing.

Company Name   THAM RICH CORPORATION CO., LTD.
Capital    50 million Baht
Head Office      27/5 Moo 7 Kingkaew-Teparak Rd., Bangpleeyai, 
    Bangplee, Samutprakan 10540, Thailand.
Established    June 10, 2008
President      Mr. Prawit  Thammanunkun
Managing Director   Mr. Prateep  Thammanoonkul
Asst. Managing Director    Mrs. Rungrudee  Hamnilrat
Major Operations   Manufacturing, sales and service of : logistic
    solutions, petrochemical solutions, environmental 
    solutions, other machines and devices;
    in concept of ‘Smart Products Thru Solutions’ 
    combination with Logistics Mart, Petro Mart, 
    Environ Mart. 
Factory    59/1 Moo 9 Bangna-Trad Rd., Bangwua, 
    Bangpakong, Chachoengsao 24180, Thailand.

ชอบริษัท   บริษัท ธรรมริช คอรปอเรชั่น จำกัด
ทุนจดทะเบียน  50 ลานบาท
สำนักงานใหญ  27/5 หมู 7 ถนนกิ่งแกว-เทพารักษ บางพลีใหญ
   บางพลี สมุทรปราการ 10540, ประเทศไทย
กอตั้ง   10 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ประธานกรรมการ  คุณประวิตร  ธรรมมนุญกุล
กรรมการผูจัดการ คุณประทีป  ธรรมมนุญกุล
รองกรรมการผูจัดการ คุณรุงฤดี  เหมนิลรัตน
ประเภทธุรกิจ  ดำเนินธุรกิจจัดจำหนายสินคา และ บริการโซลูช่ัน
   ครบวงจรเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส ธุรกิจปโตรเคมี 
   และ ธุรกิจดานส่ิงแวดลอม ภายใตแนวคิด 
   ‘Smart Products Thru Solutions’ ประกอบดวย 
   โลจิสติกสมารท ปโตรมารท และ 
   เอนไวรอนมารท
โรงงาน   59/1 หมู 9 ถนนบางนา-ตราด บางวัว บางปะกง 
   ฉะเชิงเทรา 24180, ประเทศไทย.

“Smart Products Thru Smart Solutions” Integrated Solution Provider
 Combination of Logistics Mart, Petro Mart, and Environ Mart

PETRO MART ENVIRON MARTLOGISTICS MART
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OUR SUTEE GROUP

OUR HISTORY : A company with tradition and future

1967 Established Prasert Karnchang  by Mr. Sutee Thammanoonkul 

       with one plate rolling and one flanging machine.

1980 Renamed to Sutee Steel Work Co.,Ltd. and start product of 

       metal forming and pressure vessel

1990 Expanded from Chan Road’s 600 sq.m factory to 2,400 sq.m. 

       Bangplee’s factory.

1995 Invested the first Automatic Flanging Machine from Europe, 

       lead SUTEE to be no.1 of dished head and metal forming 

       manufacturer in Southeast Asian.

1997 Maki-Sutee Engineering (Thailand) Co.,Ltd., a joint venture with 

       Maki-tech Co.,Ltd. (Japan) and began manufacture of standard 

       roller and conveyor system.

2000 Renamed Sutee Steelwork Co.,Ltd. to Sutee Dished Heads and 

       Metalform Co.,Ltd.

2001 Established Sutee Tankers and Special Trucks Co.,Ltd., invested

       new 16,000 sq.m. factory in Rayong, and start the production of 

       transportation tanker 

2005 Established Logistics Mart Co.,Ltd. as the trading for logistics 

       solution equipment.

2007 Further investment of SUTEE GROUP COMPANY, the new plant 

       at km.39 Bangwua with total 48,000 sq.m. area. 

2008 Relocated Maki-Sutee Engineering (Thailand) Co.,Ltd. from 

       Bangplee to km.39 Bangwua’s factory, expanded business 

       to factory and warehouse automation.

       Tham Rich Corporation Co.,Ltd. was established as Integrated 

       Solution Provider in concept of “Smart Product Thru Solution” 

       combination with Logistics Mart, Petro Mart, and Environ Mart.

2009 Established “Kemrex Co.,Ltd.”, PRE-FAB Foundation business.

2012 Established S1 Logistics Co.,Ltd., Hazardous Materials

       transportation. And celebrated 45 years anniversary of 

       Sutee Group Co.,Ltd.

2510 ประเสริฐการชาง กอตั้งโดย คุณสุธี ธรรมมนุญกุล ดวยเครองมวน 

       และ เครองรีดฝาถัง

2523 เปลี่ยนชอเปน บริษัท สุธี สตีลเวิรค จำกัด เริ่มผลิตโลหะข้ึนรูป และ 

       ถังแรงดัน

2533 ขยายธุรกิจจากถนนจันทน พื้นที่ 600 ตรม. มาที่โรงงานบางพลี 

       บนพื้นที่ 2,400 ตรม.

2538 เพิ่มการลงทุนติดตั้งเครองรีดฝาถังอัตโนมัติเครองแรกจากยุโรป 

       บริษัท สุธี สตีลเวิรค กาวไปสูการเปนผูนำดานการผลิตฝาถัง และ 

       การขึ้นรูปโลหะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2540 กอตั้ง บริษัท มากิ-สุธี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

       บริษัทรวมทุนกับ บริษัท มากิ-เทค จำกัด ประเทศญี่ปุน 

       เริ่มการผลิตลูกกลิ้งมาตรฐาน และ ระบบสายพานลำเลียง

2543 บริษัท สุธี สตีลเวิรค จำกัด เปลี่ยนชอเปน 

       บริษัท สุธี ดิชเฮดแอนด เมเทิลฟอรม จำกัด

2544 กอตั้ง บริษัท สุธีแท็งเกอร แอนด สเปเชียลทรัคส จำกัด 

       โดยลงทุนโรงงานแหงใหม ในจังหวัดระยอง พื้นที่ 16,000 ตรม. 

       เริ่มตนการผลิตแท็งคสำหรับการขนสงน้ำมัน

2548 กอตั้ง บริษัท โลจิสติกส มารท จำกัด เพอดำเนินธุรกิจซื้อขาย 

       อุปกรณชวยในการจัดเก็บ ลำเลียง ที่เกี่ยวกับโลจิสติกสทั้งหมด

2550 กลุม บริษัท สุธี กรุป ขยายการลงทุนเพิ่มเติม ณ โรงงานแหงใหม 

       ที่ กม.39 บางวัว บนพื้นที่ทั้งหมด 48,000 ตรม.

2551 บริษัท มากิ-สุธี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยายจากบางพลี

       ไปยัง โรงงานที่ กม.39 บางวัว ขยายธุรกิจ ไปยังกลุมโรงงานอุตสาหกรรม 

       และ การจัดการคลังสินคาแบบอัตโนมัติ

       บริษัท ธรรมริช คอรปอเรช่ัน จำกัด กอตั้งเพอดำเนินธุรกิจจัดจำหนาย

       สินคาและบริการ โซลูช่ันครบวงจร เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส ปโตรเคมี 

       และ ส่ิงแวดลอม ภายใตแนวคิด ‘Smart Products Thru Solutions’
       ประกอบดวย โลจิสติกสมารท ปโตรมารท และ เอนไวรอนมารท 

2552 กอตั้ง “บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด” สำหรับธุรกิจฐานรากสำเร็จรูป

2555 กอตั้ง บริษัท เอส วัน โลจิสติกส จำกัด ทำธุรกิจการขนสงวัตถุอันตราย 

       และ ฉลองครบรอบ 45 ป บริษัท สุธีกรุป จำกัด
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การจัดเก็บสินคาและวัตถุดิบมักจะสรางความยุ งยาก เสียเวลา และ 
เสียพื้นที่ เราสามารถจัดการปญหาเหลานี้ ไดโดยเริ่มจากการสำรวจพื้นที่
อยางเปนระบบโดยทีมวิศวกรและผูเชี ่ยวชาญ แลวนำขอมูลมาวิเคราะห
เพอออกแบบการจัดการคลังสินคา โดยเลือกใชเทคโนโลยีการจัดการ
คลังสินคาที ่เหมาะสมกับลูกคามากที่สุดเพอลดตนทุนในการจัดเก็บ และ 
เพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินคา

Storing products shouldn’t be a hassle that wastes time and 
valuable space. With our systematic engineering surveys and 
slotting analyses, our experts can design a storage solution for 
any situation. We integrate the best technology yielding the lowest 
cost, storage density, and available technologies for the best 
throughput.

BASIC STORAGE SOLUTIONS
RACKS AND SHELVES

ครบเครอง.. เรองคลังสินคา
SMART PRODUCT THRU SOLUTION

STORAGE SOLUTIONSLOGISTICS MART

MOBILE SHELVING

SHUTTLE CAR PALLET RACKING

MOBILE RACKING DRIVE IN RACKING

AS/RS RACKING

SMART PRODUCTS THRU SMART SOLUTIONS4
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MAXIMIZE YOUR SPACE
AUTOMATIC STORAGE SOLUTIONS

Automatic storage solution thrive in applications where high volumes
of inventory move in-and-out of manufacturing or distribution 
operations. Storing with Automatic storage solution means accurate, 
real-time data is kept on inventory - eliminating need for physical 
inventory inspections and also providing direct access to items at all 
times. Utilizing Automatic storage solution increases throughput and 
efficiency, saves space, allows you to use your “air rights” and reduces
building costs.

เพิ ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บดวยระบบการจัดการคลังสินคาอัตโนมัต ิ
ระบบการจัดการคลังสินคาอัตโนมัติ สามารถจัดการจัดเก็บสินคาที ่ม ีปริมาณมาก
จากกระบวนการผลิต และ รองรับการเบิกจายสินคาเพอกระจายสินคา การจัดการ
คลังสินคาอ ัตโนมัต ิ สามารถจัดเก ็บข อมูลและประมวลผลแบบทันที (real-time) 
มีความแมนยำสูง ลดขั ้นตอนการตรวจสอบสินคาที ่ซ ้ำซอน สามารถเขาถึงขอมูล
โดยตรงไดตลอดเวลา  การจัดการคลังสินคาอัตโนมัติ ลดพื้นที่การจัดเก็บในแนวราบ
มาจัดเก็บในแนวสูง ลดตนทุนการกอสราง ตนทุนคาที ่ด ิน เพิ ่มปริมาณงาน และ
ประส ิทธ ิภาพการจ ัดการคล ังส ินค าของท าน

ระบบการจัดการคลังสินคา
DESIGN

WAREHOUSE D.C.
STORE : CONVEY : SORTER
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AUTOMATIC STORAGE AND RETRIVAL SYSTEM (AS/RS) MINI LOAD TYPE

PALLET TYPE

SHUTTLE CAR RACKING

HANEL STORAGE SYSTEM ( ROTOMAT )

HANEL STORAGE SYSTEM ( LEAN-LIFT )

SHEET METAL STORAGE & LONG GOODS STORAGE SOLUTION 

Sheet Metall Long Bar 

Automation 

Buffering 

Integration 

Optimization 

STORAGE GOODS 

BASIC TOWER DOUBLE TOWER

HANEL STORAGE SYSTEM ( ROTOMAT ) HANEL STORAGE SYSTEM ( LEAN-LIFT )



SORTING SOLUTIONS : ระบบคัดแยกสินคา

AUTOMATIC PICKING : A-FRAME
Looking for a technology to help meet the challenges
of a growing fulfillment or warehouse operation? 
Technologies such as voice, pick to light or goods to 
person solutions can help. Increased efficiency, 
reduced picking errors and improved customer service.

หากทานกำลังมองหาเทคโนโลยีเพอรองรับธุรกิจที่เติบโต หรือ 
จัดการคลังสินคา  ระบบหยิบสินคาตามสัญญาณไฟ และ
ตามเส ียง และ ระบบหย ิบส ินค าอ ัตโนม ัต ิ ิ สามารถเพ ิ ่ม
ประส ิทธ ิภาพและลดข อผ ิดพลาดในการหย ิบส ินค า และ
เพิ ่มศักยภาพการบริการลูกคา

FAST. No searching. Just go towards l ight ind icator .
ACCURATE. Just Pick accord ing to the quant i ty .  99% accuracy!
PAPERLESS. No paper is required.
CONCURRENT. Al l  required p ick l ights up at once.
TRACKED. Makes product iv i ty t rac ing except iona l ly easy!
INTELLIGENT. System directed. No operator in te l l igence required.
COST EFFECTIVE. Our pr ic ing stra tegy makes th is eas i ly adaptable .
YOURS! Contact us today for a demo.

PICK TO LIGHT

PICKING SOLUTIONS : ระบบหยิบสินคา
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CROSS BELT SORTERSHOE SORTER

PIVOT WHEEL SORTERNARROW BELT SORTER

Increase shipping accuracy and efficiency with sortation systems
Sortation is an ideal solution for separating products from in-feed conveyor 
lines to shipping lanes, palletizing operations, packing stations & other 
sortation applications. These systems are versatile and can sort a wide range
of product sizes and weights to multiple divert lanes.

ระบบคัดแยกสินคาชวยเพ่ิมความแมนยำและประสิทธิภาพในการสงสินคา
ระบบคัดแยกสินคาสามารถคัดแยกส่ิงของไดต้ังแต ข้ันตอนการนำส่ิงของเขาระบบ
สายพานลำเลียงเพอจัดสง ข้ันตอนการจัดเรียงของบนพาเลท ข้ันตอนบรรจุภัณฑ 
และ ข้ันตอนอนท่ีตองการการคัดแยก ระบบน้ีสามารถคัดแยกผลิตภัณฑท่ีมี ขนาด
และ น้ำหนัก ตางๆ ไปสงยังจุดหมายปลายทางที่แตกตางกันตามที่กำหนด



MATERIAL HANDLING PRODUCTS : อุปกรณจัดเก็บ ยก ยาย สินคา

TELESCOPIC BELT
CONVEYOR

SPIRAL CONVEYOR

DOCK SEAL
& DOCK SHELTER

LIFTER

PALLETS, CONTAINER
& PACKAGING

ROLL-FAST DOORS

CHAIN CONVEYOR

STACKTAINER

INSULATED 
SECTIONAL DOOR

PALLET DISPENSER

WHEELED HANDLING
DEVICES

DOCK LEVELLER

PALLET ROLLER
CONVEYOR

LIFTING DEVICE

ROBOT PALLETIZING : ระบบหุนยนตจัดเรียงสินคา

Robotic carton palletizers and robotic bag palletizers 
accept a variety of carton and bag styles, applications, 
and multiple infeed and discharge layouts are available 
to fit your requirements. Robotic carton palletizers and 
robotic bag palletizers from LOGISTICS MART Solutions 
provides maximum product protection through simplicity
of design, efficiency of operation, and reliability of 
performance.

หุนยนตจัดเรียงกลอง และ ถุง บนพาเลทสามารถทำงานกับ 
กลอง และ ถุงชนิดตางๆ ไดหลายขนาด มีระยะการยืด หยิบ 
เขาถึงผลิตภัณฑไดหลายระยะ มีหลายรุนใหเลือกตามการใชงาน
และขนาดพ้ืนท่ี ตามความตองการของลูกคา  LOGISTICS MART 
เรานำเสนอโซลูชั ่นของ Robotic Carton Palletizers and 
Robotic Bag Palletizers ภายใตแนวคิด การออกแบบที ่
เรียบงาย แตเปยมไปดวยประสิทธิภาพ และ การบริการที่ทำ
ใหทานประทับใจ

MAXIMUM CUSTOMER SATISFACTION
BY OFFERING OUR CUSTOMERS
THE RIGHT PRODUCT AT THE
MOST COMPETITIVE PRICE.

LOGISTICS MART

ROBOT BAG PALLETIZING

ROBOT CARTON PALLETIZING

CONTACTCENTER  : Tel. +66-2-751-0900 # 1319  7

DESIGN
WAREHOUSE D.C.

STORE : CONVEY : SORTER



 

Made in
Germany

UNDERWATER 
PALLETIZING SYSTEMS

MELT PUMPS

ROTARY VALVES DIVERTER VALVES GATE VALVES

PLASTICS PROCESS SOLUTIONSPETRO MART

STS Mc11– the next generation of Coperion’s 
STS twin screw extruders. 
Featuring a specific torque of 11.3 Nm/cm3.

>CTE 65 Plus Twin Screw Extruder

ZSK twin screw extruders. The benchmark for maximum
throughput and highest product quality in modern   
processing technology.  

SMART PRODUCTS THRU SMART SOLUTIONS8



EXAMPLE OF INSTALLATION PROJECTS

EXTRUSION : MATERIAL HANDLING : SERVICE PETRO DESIGN MART
POLYMER PROCESS EQUIPMENT

DRYER EXHAUST DUCT & CIP LOOP POWDER HANDLING SYSTEM

LEVEL CONTROL

ระบบตรวจจับและควบคุมของเหลว

MATERIAL HANDLING

รับออกแบบและติดต้ังระบบการขนถายวัสดุ

ใหเหมาะสมและเปนไปอยางมีระบบ

More than 200,000 bulk material components sold 

COPERION
COMPONENTS

AND
PROCESS  PARTS

I
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ECONOMICAL

SAF
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INNOVATIVE

CH
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A L

S

F O O D

“To deliver efficient, reliable, quality products and services”
ENGINEERING & CONSTRUCTION

PRODUCTLINE COMPONENTS
>> First-class handling for First-class products. 

Conveying, discharging, separating, 
storing, homogenising, dosing or thermal 
treatment  we  master all process steps 
for processing and handling bulk materials.
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ENVIRONMENTAL MARTENVIRON MART

 ดวยประสบการณดานการออกแบบ และ การผลิตที ่เชี ่ยวชาญ ในฐานะผู ผลิตรายแรกในภูมิภาคอาเชียน รวมถึงมาตราฐาน
การผลิตภายใตระบบควบคุมคุณภาพอยางเขมงวด ISO9001:2008 พรอมทีมงานซอมบำรุงที ่ คอยชวยเหลือ และ ใหคำปรึกษา

AMPHIBIOUS EXCAVATOR
ถูกพัฒนาขึ้นเพอเสริมความสามารถของรถขุด ตัวอุปกรณมีความแข็งแรงทนทาน ตานทานการ
กัดกรอนจากน้ำ โคลน หรือแมแตน้ำทะเล ดวย Ultratrex Under Carriage รถขุดแบบเดิมของทาน
จะกลายเปนเครองขุดที ่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น สามารถทำงานในพื ้นที ่ ที ่ยากจะเขาถึง เชน 
บริเวณดินโคลน ปาชายเลน พื้นที่หลมตม ซี่งพื้นที่ดังกลาว รถขุดธรรมดาไมสามารถทำงานได

ดวยประสบการณดานก

ตัวอยางการใชงาน
 - ขุดลอก ขุดปรับพ้ืนท่ีบริเวณน้ำลึก เชน ทะเลสาบ,แมน้ำ,คลอง สามเหล่ียมปากแมน้ำ
 - ขุดลอก บำรุงรักษาชายฝงคลอง หนองน้ำ บึง
 - ชวยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ
 - งานขุดวางทอกาซ
 - ทำงานในพ้ืนท่ียากลำบาก รถขุดปกติไมสามารถทำงานได  
   บริเวณพื้นท่ีหลม ดินโคลนเหลว

SMART PRODUCTS THRU SMART SOLUTIONS10

AMPHIBIOUS EXCAVATOR
UTX, your trusted partner in shallow dredging equipment

AUTOMATIC BALING PRESS : เครองอัดกระดาษ



OUR VALUED CUSTOMERS

AFTER SALES SERVICE & MAINTENANCE

OFFICE BANGPLEE :  แผนท่ี สำนักงานใหญ OFFICE & FACTORY BANGWUA : แผนท่ี โรงงาน

LOGISTICS MART

After-Sales Service & Maintenance
Customer service is our prime responsibility.  Our complete service 
engineering team handles training, onsite service, manage spare parts, 
periodic inspection, repair, modif ication, and relocation of existing 
equipment. We constantly upgrade the skills of our engineer to ensure
that they meet the challenges of modern technological advancements.
Our dedicated team of competent engineers provides our customers 
with a 24 x 7 emergency support service.

บริการหลังการขาย
“บริการหลังการขาย” เปนความรับผิดชอบที่สำคัญของเรา ทีมวิศวกรผูชำนาญการ
พรอมใหบริการ ฝกอบรมการใชงาน ใหบริการ ณ จุดติดตั้งเครอง จัดเตรียมอะไหล
ใหพรอม ตรวจสอบบำรุงรักษาตามระยะเวลาที ่กำหนด ดูแลซอมแซม ปรับปรุง 
และ โยกยายอุปกรณ ตามความตองการของทาน ทีมวิศวกรผูชำนาญการของเรา
มีการพัฒนาทักษะ และ ผานการฝกอบรมอยางตอเนอง เพอใหเทาทันกับความ
กาวหนาทางเทคโนโลยี ทีมว ิศวกรผู  เช ี ่ยวชาญพรอมบริการทานแบบ 24/7 
หรือตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน 7 วันตอสัปดาห

Value Added 
Services

Technology & 
Automation

Product Quality
Testing

Spare Parts
Management

Call Center
Solutions

Customer
Feedback

Complete After
Sales Services

CONTACTCENTER  : Tel. +66-2-751-0900 # 1319 11



www.logisticsmart.co.th

THAM RICH CORPORATION CO.,LTD.   ( Head Office Bangplee )
27/5 Moo 7 King kaew-Teparak Rd., Bangplee Yai, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel : +66-2-751-0900 # 1319  Fax : +66-2-751-0909
E-mail : adminthamrich@suteegroup.com , contactcenter@suteegroup.com
www.logisticsmart.co.th , www.suteegroup.com

Please visit www.logisticsmart.co.th

or send us an email at  contactcenter@suteegroup.com


