COMPANY
OVERVIEW

BUSINESS
PHILOSOPHY

Sumipex (Thailand) Co., Ltd. as a leading manufacturer of Cast Acrylic Sheet, we are BOI
Privileged Company, incorporated in 2002 under a collaboration between Sumitomo Chemical
Co., Ltd. and ITOCHU Corporation by acquiring a local cast acrylic manufacturing plant.
In 2006 we have expanded our production lines to reach production capacity of
12,000MT/year and employed approximately 300 employees. As a global company, we have
applied international standards, which are; ISO9001 accreditation, ISO14001 accreditation,
and OHSAS18001 accreditation. Furthermore, we are following with RoHS and REACH
compliance to ensure our customers that our Cast Acrylic Sheet are harmless to health
and environment.
Additionally, as a part of Sumitomo Chemical, one of the major suppliers of Methyl
Methacrylate Monomer (MMA), it could be assured of a stable supply of the key raw
material. Also, the global network has been enhanced by ITOCHU, one of the largest
Japanese trading companies.

VISION

บร�ษัท ซูมิเพ็กซ (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูผลิตแผนอะคร�ลิคแบบหลอชั้นนำของประเทศไทยที่ไดรับการสงเสร�มจาก
BOI (คณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน) ซึ่งกอตั้งข�้นเมื่อป พ.ศ.2545 จากความรวมมือกันระหวางบร�ษัท ซูมิโตโม
เคมิคัล จำกัด กับอิโตชู คอรปอเรชั่น โดยซื้อกิจการและปรับปรุงพัฒนาโรงงานผลิตแผนในประเทศ
ในป พ.ศ.2549 เราขยายสายการผลิตจนมีกำลังผลิตที่ 12,000 เมตร�กตัน/ป และมีจำนวนพนักงานกวา 300 คน
ทางบร�ษัทไดรับการยอมรับในฐานะบร�ษัทระดับโลกดวยมาตรฐาน ISO9001, ISO14001 และ OHSAS18001
เรายังปฏิบตั ติ ามขอกำหนดของ RoHS และ REACH เพ�อ่ สรางความมัน่ ใจแกลกู คาวาแผนอะคร�ลคิ ของซูมเิ พ็กซนน้ั ไมเปน
อันตราย ตอสุขภาพและสิ�งแวดลอม
ยิ�งไปกวานั้น ผูถือหุนของบร�ษัท ซึ่งคือซูมิโตโม เคมิคัล ยังเปนหนึ่งในผูผลิตเมทิลเมธาคร�เลตโมโนเมอรรายใหญ
ของโลก ซึ่งเพ��มความมั่นใจใหแกลูกคาไดในเร�่องความเพ�ยงพอของวัตถุดิบหลัก และบร�ษัทการคาขนาดใหญของญี่ปุน
อยางอิโตชู คอรปอเรชั่น ยังชวยสงเสร�มศักยภาพของเคร�อขายการคาระดับโลกอีกดวย
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Becoming the world’s leading company in the manufacturing of cast acrylic
sheets and related products.

เปนบร�ษัทชั้นนำของโลกในดานการผลิตแผนอะคร�ลิคแบบหลอและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ

POLICIES
•
•
•
•
•

High quality & performance
Cutting-edge innovation
Customer's satisfaction
Benefiting stakeholders
Safety as first priority

•
•
•
•
•

คุณภาพและประสิทธิภาพชั้นสูง
นวัตกรรมล้ำสมัย
ความพ�งพอใจของลูกคา
ประโยชนตอผูถือประโยชนรวมกัน
ความปลอดภัยอันเปนประเด็นหลัก

PRODUCTS
At Sumipex, we believe in striving to satisfy each customer. As the leading manufacturer
of premium-quality cast acrylic sheet, we offer selections in a variety of colors, sizes and
specifications in order to fulfill our customers' requirements. Our acrylic sheet products
can be cemented, thermoformed and machined conveniently, making them an ideal choice
as a multi-purpose material for unlimited usage.
Produced with the latest innovation, Sumipex offers light-weighted acrylic sheet with
the same resistance as glass. Our products are also resistant to chemical and weather
conditions and are available in two selections: general-purpose sheet, and bathroom &
sanitary ware sheet.

ที่ซูมิเพ็กซ เรามุงมั่นที่จะบรรลุความพ�งพอใจของลูกคา ในฐานะที่เปนผูผลิตแผนอะคร�ลิคแบบหลอชั้นเยี่ยม
เรามีรูปแบบใหเลือกหลากหลาย ไมวาจะเปนสี ขนาดและลักษณะสำหรับความตองการของลูกคา ผลิตภัณฑ
แผนอะคร�ลิคของเราสามารถหลอดวยความรอนและใชกับเคร�่องจักรไดอยางสะดวก จ�งเปนตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
สำหรับการเลือกวัสดุอเนกประสงคเพ�่อการใชงานที่หลากหลาย
แผนอะคร�ลิคน้ำหนักเบาที่มีความทนทานเทากับแกวของซูมิเพ็กซเปนผลิตภัณฑจากนวัตกรรมลาสุด และยัง
ทนทานตอสารเคมีและสภาพอากาศ มี 2 แบบคือ แผนเพ�อ่ จ�ดประสงคทว่ั ไป และแผนผลิตอางอาบน้ำและเคร�อ่ งสุขภัณฑ

• General-purpose sheet
- Transparent and long-life quality
- Vast varieties of size, thickness and
customized color
- Various surfaces; gross, matt, and
orange peel
- Typical applications: signs, displays,
skylights, accessories, and furniture
- Specialized applications: water tank,
window dome, and other industrial
projects

• Bathroom and sanitary ware sheet
- Latest technology from Japan
- Perfect alternative for bathtub
production
- Easily thermoformed for a desirable
free-style shape and strong surface
- Customized in color, size and thickness
- Typical applications: Bathtub,
Bathroom’s accessories

• แผนเพ�่อหองสุขาและเคร�่องสุขภัณฑ
- พัฒนาดวยเทคโนโลยีลาสุดจากญี่ปุน
• แผนเพ�่อจ�ดประสงคทั่วไป
- เปนตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการผลิตอางอาบน้ำ
- โปรงแสงและมีอายุการใชงานทีน
่ าน
- ข�้นรูปตามความรอนไดงายซึ่งเหมาะกับการดีไซน
- ตอบโจทยทห่ี ลากหลายทัง้ ขนาด ความหนา
ทีห่ ลากหลาย และยังมีพน้� ผิวทีแ่ ข็งแรง
- มีสี ขนาด และความหนาใหเลือก
และสีแบบสัง่ ทำ
- พ�น
้ ผิวแผน มีทง้ั แบบมันวาว ผิวดานและผิวเปลือกสม
- เหมาะกับงานอางอาบน้ำ และเคร�อ่ งสุขภัณฑในหองน้ำ
- ใชในงานทั่วไป เชน ปาย ชั้นแสดงสินคา ชองรับแสง
เคร�่องตกแตงและเคร�่องเร�อน
- ใชไดสำหรับงานลักษณะพ�เศษ เชน งานอควาเร�ยม
โดม และสำหรับโครงการอุตสาหกรรม

PRODUCTION
PROCESS
Sumipex offers acrylic products made from virgin Methyl Methacrylate Monomer.
Nine procedures are required to guarantee our products’ excellent quality.

ซูมิเพ็กซผลิตชิ�นงานที่ทำจากเมทิลเมธาคร�เลตโมโนเมอรบร�สุทธิ์ โดยมีขั้นตอนเพ�่อควบคุมคุณภาพ
ที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑทั้งหมด 9 ขอ

1

Prepolymerization

กระบวนการกอนเกิดพอลีเมอร

2

Syrup Preparation

การเตร�ยมไซรัป

3

Pouring

การเท

Glass Cell

4

Polymerization
by Water pool

5

การทำพอลีเมอรในน้ำ

Polymerization
by Air Oven

6

การอบพอลีเมอรดวยลม

Peeling

การลอก
Glass Cell
Acrylic
Sheet
Glass Cell

7

Masking & Cutting

การเคลือบกันรอยและตัด

8

Warehouse

การเก็บรักษา

9

Delivery

การจัดสง

STANDARD SIZE
& THICKNESS
Surface Type

Gloss
Surface

Orange Peel
Surface
Matt Surface
Sanitary

Cutting Size(mm.)

Thickness (mm.)
1.0

1.5

1.8

2.0

2.5

2.8

3.0

4.0

4.5

4.76

5.0

5.5

6.0

8.0

9.0

10.0

12.0

15.0

18.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

1000 x 1250
970 x 1870
1010 x 2010
1090 x 2090
1280 x 1880
1 2 3 0 x1 8 4 0
1280 x 2480
1230 x 2450
1310 x 2450
1280 x 2540
1340 x 2770
1570 x 1570
1650 x 1650
1330 x 2110
1200 x 2000
1350 x 2000
1510 x 2510
1400 x 2670
1830 x 1830
1890 x 1890
1600 x 1700
1600 x 1800
1720 x 1810
1700 x 2400
1800 x 1900
1800 x 2900
1850 x 3050
2150 x 2700
1510 x 3000
2150 x 2350
1280 x 3050
1525 x 2450
1830 x 2450
1880 x 2490
2030 x 3050
1880 x 3050
1570 x 3050
2030 x 4050
1230 x 1840
1230 x 2450
1230 x 2450
1525 x 2450
1830 x 2450
2030 x 3050
Any sheet size
Remark

Standard
Special thickness and cut size consult with sale before.

Not standard thickness but may be possible to produce
Not applicable

50.0

RESEARCH&
DEVELOPMENT
As the leading manufacturer of cast acrylic sheet, we have consistently improved
and developed our production processes, products and services to achieve the better
efficiency, and also have advanced our innovation to support customers’ rising
demands according to the company’s business philosophy;
To create new products
We have created and opened up the new product range for the various
applications such as High Impact sheet, Flame Retardant sheet, UV protection
sheet and also the Anti-bacteria sheet.
To provide fully equipped laboratory
We have installed several of machines, equipments and technical facilities e.g.
spectrophotometer, bathtub thermoforming machine, xenon weathering machine,
digital microscope and etc. to conduct the experimental, testing and analysis.
To service technical support
Our R&D has been enhanced through technical support by Sumitomo
Chemical, one of Japan‘s biggest chemical companies, and our technical service
team is promptly to assist customers’ meticulous requirements.

ในฐานะที่เปนผูผลิตแผนอะคร�ลิคแบบหลอชั้นนำของประเทศ ซูมิเพ็กซจ�งทำการว�จัยอยางไมหยุดยั้ง อีกทั้งใช
ความกาวหนา ทางนวัตกรรมที่เรามี ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ และบร�การ ทั้งนี้เพ�่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่เพ��มข�้นเและปฏิบัติตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท
สรางสรรคผลิตภัณฑ ใหม
ผลิตภัณฑใหมถกู สรางสรรคขน้� เพ�อ่ ใหเหมาะกับการใชงานทีห่ ลากหลาย ยกตัวอยางเชน แผนอะคร�ลคิ ทนการกระแทก
แผนอะคร�ลิคทนการติดไฟ แผนกันรังสียูว� และแผนยับยั้งแบคทีเร�ยสำหรับงานสุขภัณฑ
หองปฏิบัติการที่มีความพรอม
เรามีหองปฏิบัติการที่มีอุปกรณ เคร�่องมือ เคร�่องทดสอบที่ทันสมัยและครบถวนสำหรับการทดลอง ทดสอบและ
ว�เคราะหแผนอะคร�ลิค เชน เคร�่องวัดสี เคร�่องข�้นรูปอางอาบน้ำ เคร�่องทดสอบความคงทนตอสภาวะอากาศ
และกลองจ�ลทรรศนเปนตน
บร�การทางเทคนิค
เรามีทมี บร�การดานเทคนิคทีม่ ปี ระสบการณและไดรบั การสนับสนุนจาก ซูมโิ ตโม เคมิคลั ซึง่ เปนหนึง่ ในบร�ษทั เคมีภณ
ั ฑ
ที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ปุนและทีมงานบร�การดานเทคนิคของเรายังพรอมที่จะตอบสนองความตองการของลูกคา
อยางรวดเร็วและพ�ถพ
ี ถ� นั

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
Our Core CSR Policy
As part of the Thai market, Sumipex (Thailand) Co., Ltd. is committed to contributing
to society, promoting the preservation of natural resources and the environment as
well as enhancing communities’ well-being.
We are always well-aware that true corporate achievement means not only profits;
but also includes the good deeds that we can perform for society.
From such commitment, we aim to increase our presence for society’s benefit and,
at the same time, expand our business growth by continuing our CSR activities.

นโยบายหลักดาน CSR ของเรา
บร�ษัท ซูมิเพ็กซ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุงมั่นในการชวยเหลือสังคม รังสรรคการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอม พรอมทั้งยกระดับความเปนอยูของชุมชนในสังคมใหดีข�้น ทั้งนี้ เพราะเราเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมไทยเชนกัน
เราตระหนักเปนอยางดีเสมอมาวา การประสบความสำเร็จของบร�ษัท ไมไดถูกกำหนดมาจากเร�่องกำไร
ของผลประกอบการเทานั้น แตรวมถึงประโยชนที่ตองตอบแทนคืนสูสังคมดวยเชนกัน
จากปณิธานดังกลาว บร�ษัทฯ หวังที่จะเพ��มบทบาทที่เปนประโยชนตอสังคม พรอมไปกับการเติบโตทางธุรกิจ
ดวยการดำเนินกิจกรรม CSR อยางตอเนื่องตอไป

Our core CSR activities include:
• Global humanitarian assistance
• Sustainable stewardship of resources
• Support to other activity groups:
- Participation in employee voluntary activities
- Participation in CSR activities with clients

กิจกรรมหลัก ดาน CSR คือ
• การชวยเหลือดานมนุษยธรรมทั่วโลก
• การมุงใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและยั่งยืน
• การสนับสนุนกิจกรรมกลุมตางๆ
- การมีสวนรวมในกิจกรรมอาสาตางๆ ของพนักงาน
- การเขารวมในกิจกรรม CSR กับลูกคาองคกร

HEAD OFFICE

54 Harindhorn Tower, 7th Floor,
Room 7E, North Sathorn Road,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Phone: + 662 632 1820 - 6
Fax: + 662 632 1831
www.sumipex.co.th

FACTORY

526 M.4, Soi 9C, Pattana3 Road,
Preakkasa, Muang, Samutprakarn 10280
Phone: + 662 324 0090, +662 710 6457 - 59
Fax: + 662 324 0089

