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1989

Establishment of our Thailand company for 
domestic market and South East Asia region 
including China, Cambodia, Indonesia, Laos, 
Malaysia, and Myanmar.

COMPANY 
MILESTONE 

2000

Establishment of our yarn-dyeing factory, 
currently it’s serving as one of the leading 
commercial yarn-dyed mills in Thailand.

1974

Establishment of our mother group company 
in Taiwan specialize in textile chemicals.

1992

Establishment of our plant in Thailand 
including the production of textile warp 
sizing chemicals, textile dyeing auxiliaries,
and dyestuff.

2007

Establishment Liming tower in Shianghai, 
China; a commercial building where also 
our China branch office is located.

2009

Establishment of BEN TECH CHEMICAL CO., LTD., 
for export purpose mainly for Bangladesh, 
Vietnam, and South East Asian market.



COMPANY 
MILESTONE 2012

Establishment of our Chonburi plant in Thailand 
including the production of textile warp sizing 
chemicals.

2013

Establishment of our Vietnam company in
Ho Chi Minh, mainly serving Vietnamese
domestic market.

2016

Establishment of our Ho Chi Minh plant in including 
the production of textile warp sizing chemicals, 
textile dyeing auxiliaries, and dyestuffs.

2018

Establishment of our Chonburi plant 2 in Thailand 
including the production of textile warp sizing 
chemicals, textile dyeing auxiliaries, and dyestuff.

2018

Establishment of Liming group’s hotel project of 
Novotel Brisbane South Bank Hotel in Australia.

2020

Establishment of personal care product and 
facilities at Chonburi plant 2.



PERSONAL CARE 
MANUFACTURING FACILITIES

On Top of this, we adopt the Total Quality Management approach whereby
quality is the cornerstone of success and that it is conducted at all levels 
and stages of manufacturing. To meet Global needs of our customer, we 
have created an infrastucture with many leading global manufacturers to 
help us produce and distribute goods to our clients worldwide.

Our factory has been awarded with GMP (Good Manufacturing Process)
certified by the FDA or Food and Drug Administration.

Our Ben Tech Chemical’s Chonburi plant 2 where we produce 
personal care products is located in Bo Thong, Chonburi.



Establishment of BEN TECH CHEMICAL CO., LTD., 
for export purpose mainly for Bangladesh, 
Vietnam, and South East Asian market.





CERTIFICATES (ISO, FDA, GMP) 

านห  1 / 1 น.ส. าดญิริพณิจ   ญาหาลกงสแ 16/11/2563 10:54:46งจแบัรบใีทขลเ 20-1-6300053147

แบบ จ.ผ.๑

งาอําสงอืรคเยาขอืพเติลผงจแดจบัรบใ

ีทขลเงจแดจบัรบใ  : 20-1-6300053147

หใกออีนบับฉงจแดจบัรบใ  ณ ีทนัว  : 16 นยากิจศฤพ  2563 ีทนัวงึถนจดไชใหใ  : 15 นยากิจศฤพ  2566

งาอําสงอืรคเอืชะลแาครากอืช  (ไทย) : คทเน็บเ  แอลกอฮอล แฮนด สเปรย

งาอําสงอืรคเอืชะลแาครากอืช  ( ษฤกงัอ ) : BEN TECH ALCOHOL HAND SPRAY

ยาทบนแงาอําสงอืรคเอืช  : ีมมไ

งาอําสงอืรคเงอขทภเะรป  : อืมบัรหําสยัมานอขุสอืพเลอฮอกลอแ / ยากวิผ / กอองาลมไ

ุจรรบะนชาภะลแงาอําสงอืรคเงอขพาภยากงาทะณษกัล  : ของเหลว (Liquid)  / ยรปเสวัหกิตสาลพดวข ,

กิตสาลพนอลลกแ

งาอําสงอืรคเงอขบบแปูร  : วยีดเฑณัภติลผ

ติลผูผอืช           : ทัษิรบ  ลัคีมคเคทเน็บเ  ดักําจ

ติลผีทนาถสงัตีท  : ีทขลเ  555 ูมห    1      ตําบล งอทงาวกอบ  อําเภอ งอทอบ  ดัวหงัจ  ีรุบลช  20270 ทพัศรทโ

038485868 อืถอืมทพัศรทโ   0861392959

บ็กเีทนาถสงัตีท  : ีทขลเ             555 ูมห     1     -  นัช       - อาคาร                       - ซอย                      - ถนน

- ตําบล งอทงาวกอบ  อําเภอ งอทอบ  ดัวหงัจ  ีรุบลช  20270 ทพัศรทโ   038485868 อืถอืมทพัศรทโ

0861392959

งาอําสงอืรคเงอขงจแดจบัรบใีทขลเ  ( ฺBulk) ุจรรบงบแามํานีท  : -

ุจรรบมวรามํานีทรากยารกุทงาอําสงอืรคเงอขงจแดจบัรบใีทขลเ  : -

ขไนอืงเีมยดโหใกออีนงจแดจบัรบใ  ีนงัด

๑. ีนงจแดจบัรบในอถกิพเะจีทิธทิสีมายะลแราหาอรากมรรกะณคนางกันําส  งาอําสงอืรคเิตัญญับชาระรพนืฝาฝนัอําทะรกรากีมาวฏการปอืมเ  พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ีนงจแดจบในอถกิพเะจีทิธทิสีมายะลแราหาอรากมรรกะณคนางกันําส  งอรคกปงาทรากชาริตับิฏปีธิวิตัญญับชาระรพนืฝาฝรากีมาวฏการปอืมเ  พ.ศ. ๒๕๓๙

๓. หใกอองาอําสงอืรคเงจแดจบัรบใ  วลแงจแดจดไีนฑณัภติลผาวงดสแอืพเ  ฑณัภติลผงอขนาฐรตามพาภณุคงอรบัรรากน็ปเชใิม

ออกโดย ีรุบลชดัวหงัจขุสณราธาสนางกันําส
ขุสณราธาสงวรทะรก านห  1 / 2 นางสาว าดญิริพณิจ   ญาหาลกงสแ 16/11/2563 03:30:22งจแบัรบใีทขลเ 20-1-6300053252

แบบ จ.ผ.๑

งาอําสงอืรคเยาขอืพเติลผงจแดจบัรบใ

ีทขลเงจแดจบัรบใ  : 20-1-6300053252

หใกออีนบับฉงจแดจบัรบใ  ณ ีทนัว  : 16 นยากิจศฤพ  2563 ีทนัวงึถนจดไชใหใ  : 15 นยากิจศฤพ  2566

งาอําสงอืรคเอืชะลแาครากอืช  (ไทย) : คทเน็บเ  ดิวคิล  แฮนด โซป

งาอําสงอืรคเอืชะลแาครากอืช  ( ษฤกงัอ ) : BEN TECH LIQUID HAND SOAP

ยาทบนแงาอําสงอืรคเอืช  : ยาทบนแราสกอเมาตรากยาร

งาอําสงอืรคเงอขทภเะรป  : ทําความสะอาด/ ยากวิผ / กอองาล

ุจรรบะนชาภะลแงาอําสงอืรคเงอขพาภยากงาทะณษกัล  : เจล (Gel)  / มัปวัหกิตสาลพดวข , กิตสาลพนอลลกแ ,

กิตสาลพงุถ , กิตสาลพงอซ

งาอําสงอืรคเงอขบบแปูร  : นิลกอืรหีสีทนักงาตกตแตแนักนอืมหเชใรากะลแบอกะรปนวสีมีทนักวยีดเดินชวยีดเฑณัภติลผ

ติลผูผอืช           : ทัษิรบ  ลัคีมคเคทเน็บเ  ดักําจ

ติลผีทนาถสงัตีท  : ีทขลเ  555 ูมห    1      ตําบล งอทงาวกอบ  อําเภอ งอทอบ  ดัวหงัจ  ีรุบลช  20270 ทพัศรทโ

038485868 อืถอืมทพัศรทโ   0861392959

บ็กเีทนาถสงัตีท  : ีทขลเ             555 ูมห     1     -  นัช       - อาคาร                       - ซอย                      - ถนน

- ตําบล งอทงาวกอบ  อําเภอ งอทอบ  ดัวหงัจ  ีรุบลช  20270 ทพัศรทโ   038485868 อืถอืมทพัศรทโ

0861392959

งาอําสงอืรคเงอขงจแดจบัรบใีทขลเ  ( ฺBulk) ุจรรบงบแามํานีท  : -

ุจรรบมวรามํานีทรากยารกุทงาอําสงอืรคเงอขงจแดจบัรบใีทขลเ  : -

ขไนอืงเีมยดโหใกออีนงจแดจบัรบใ  ีนงัด

๑. ีนงจแดจบัรบในอถกิพเะจีทิธทิสีมายะลแราหาอรากมรรกะณคนางกันําส  งาอําสงอืรคเิตัญญับชาระรพนืฝาฝนัอําทะรกรากีมาวฏการปอืมเ  พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ีนงจแดจบในอถกิพเะจีทิธทิสีมายะลแราหาอรากมรรกะณคนางกันําส  งอรคกปงาทรากชาริตับิฏปีธิวิตัญญับชาระรพนืฝาฝรากีมาวฏการปอืมเ  พ.ศ. ๒๕๓๙

๓. หใกอองาอําสงอืรคเงจแดจบัรบใ  วลแงจแดจดไีนฑณัภติลผาวงดสแอืพเ  ฑณัภติลผงอขนาฐรตามพาภณุคงอรบัรรากน็ปเชใิม

ออกโดย ีรุบลชดัวหงัจขุสณราธาสนางกันําส
ขุสณราธาสงวรทะรก

านห  1 / 1 น.ส. าดญิริพณิจ   ญาหาลกงสแ 16/11/2563 10:56:40งจแบัรบใีทขลเ 20-1-6300053148

แบบ จ.ผ.๑

งาอําสงอืรคเยาขอืพเติลผงจแดจบัรบใ

ีทขลเงจแดจบัรบใ  : 20-1-6300053148

หใกออีนบับฉงจแดจบัรบใ  ณ ีทนัว  : 16 นยากิจศฤพ  2563 ีทนัวงึถนจดไชใหใ  : 15 นยากิจศฤพ  2566

งาอําสงอืรคเอืชะลแาครากอืช  (ไทย) : คทเน็บเ  แฮนด งิซทไินาซ  เจล

งาอําสงอืรคเอืชะลแาครากอืช  ( ษฤกงัอ ) : BEN TECH HAND SANITIZING GEL

ยาทบนแงาอําสงอืรคเอืช  : ีมมไ

งาอําสงอืรคเงอขทภเะรป  : อืมบัรหําสยัมานอขุสอืพเลอฮอกลอแ / ยากวิผ / กอองาลมไ

ุจรรบะนชาภะลแงาอําสงอืรคเงอขพาภยากงาทะณษกัล  : เจล (Gel)  / มัปาฝกิตสาลพดวข , กิตสาลพนอลลกแ ,

กิตสาลพมฟโดอลห , กิตสาลพลจเดอลห , กิตสาลพงุถ ,

กิตสาลพงอซ

งาอําสงอืรคเงอขบบแปูร  : วยีดเฑณัภติลผ

ติลผูผอืช           : ทัษิรบ  ลัคีมคเคทเน็บเ  ดักําจ

ติลผีทนาถสงัตีท  : ีทขลเ  555 ูมห    1      ตําบล งอทงาวกอบ  อําเภอ งอทอบ  ดัวหงัจ  ีรุบลช  20270 ทพัศรทโ

038485868 อืถอืมทพัศรทโ   0861392959

บ็กเีทนาถสงัตีท  : ีทขลเ             555 ูมห     1     -  นัช       - อาคาร                       - ซอย                      - ถนน

- ตําบล งอทงาวกอบ  อําเภอ งอทอบ  ดัวหงัจ  ีรุบลช  20270 ทพัศรทโ   038485868 อืถอืมทพัศรทโ

0861392959

งาอําสงอืรคเงอขงจแดจบัรบใีทขลเ  ( ฺBulk) ุจรรบงบแามํานีท  : -

ุจรรบมวรามํานีทรากยารกุทงาอําสงอืรคเงอขงจแดจบัรบใีทขลเ  : -

ขไนอืงเีมยดโหใกออีนงจแดจบัรบใ  ีนงัด

๑. ีนงจแดจบัรบในอถกิพเะจีทิธทิสีมายะลแราหาอรากมรรกะณคนางกันําส  งาอําสงอืรคเิตัญญับชาระรพนืฝาฝนัอําทะรกรากีมาวฏการปอืมเ  พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ีนงจแดจบในอถกิพเะจีทิธทิสีมายะลแราหาอรากมรรกะณคนางกันําส  งอรคกปงาทรากชาริตับิฏปีธิวิตัญญับชาระรพนืฝาฝรากีมาวฏการปอืมเ  พ.ศ. ๒๕๓๙

๓. หใกอองาอําสงอืรคเงจแดจบัรบใ  วลแงจแดจดไีนฑณัภติลผาวงดสแอืพเ  ฑณัภติลผงอขนาฐรตามพาภณุคงอรบัรรากน็ปเชใิม

ออกโดย ีรุบลชดัวหงัจขุสณราธาสนางกันําส
ขุสณราธาสงวรทะรก

จากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

20-1-6300053148



านห  1 / 2 นางสาว าดญิริพณิจ   ญาหาลกงสแ 25/11/2563 03:41:41งจแบัรบใีทขลเ 20-1-6300054377

แบบ จ.ผ.๑

งาอําสงอืรคเยาขอืพเติลผงจแดจบัรบใ

ีทขลเงจแดจบัรบใ  : 20-1-6300054377

หใกออีนบับฉงจแดจบัรบใ  ณ ีทนัว  : 25 นยากิจศฤพ  2563 ีทนัวงึถนจดไชใหใ  : 24 นยากิจศฤพ  2566

งาอําสงอืรคเอืชะลแาครากอืช  (ไทย) : คทเน็บเ  ํานบาอลจเ

งาอําสงอืรคเอืชะลแาครากอืช  ( ษฤกงัอ ) : BEN TECH SHOWER GEL

ยาทบนแงาอําสงอืรคเอืช  : ยาทบนแราสกอเมาตรากยาร

งาอําสงอืรคเงอขทภเะรป  : ทําความสะอาด/ ยากวิผ / กอองาล

ุจรรบะนชาภะลแงาอําสงอืรคเงอขพาภยากงาทะณษกัล  : เจล (Gel)  / กิตสาลพดวข , มัปวัหกิตสาลพดวข , แกลลอน,

กิตสาลพดอลห , กิตสาลพลจเดอลห , กิตสาลพงุถ ,

กิตสาลพงอซ

งาอําสงอืรคเงอขบบแปูร  : นิลกอืรหีสีทนักงาตกตแตแนักนอืมหเชใรากะลแบอกะรปนวสีมีทนักวยีดเดินชวยีดเฑณัภติลผ

ติลผูผอืช           : ทัษิรบ  ลัคีมคเคทเน็บเ  ดักําจ

ติลผีทนาถสงัตีท  : ีทขลเ  555 ูมห    1      ตําบล งอทงาวกอบ  อําเภอ งอทอบ  ดัวหงัจ  ีรุบลช  20270 ทพัศรทโ

038485868 อืถอืมทพัศรทโ   0861392959

บ็กเีทนาถสงัตีท  : ีทขลเ             555 ูมห     1     -  นัช       - อาคาร                       - ซอย                      - ถนน

- ตําบล งอทงาวกอบ  อําเภอ งอทอบ  ดัวหงัจ  ีรุบลช  20270 ทพัศรทโ   038485868 อืถอืมทพัศรทโ

0861392959

งาอําสงอืรคเงอขงจแดจบัรบใีทขลเ  ( ฺBulk) ุจรรบงบแามํานีท  : -

ุจรรบมวรามํานีทรากยารกุทงาอําสงอืรคเงอขงจแดจบัรบใีทขลเ  : -

ขไนอืงเีมยดโหใกออีนงจแดจบัรบใ  ีนงัด

๑. ีนงจแดจบัรบในอถกิพเะจีทิธทิสีมายะลแราหาอรากมรรกะณคนางกันําส  งาอําสงอืรคเิตัญญับชาระรพนืฝาฝนัอําทะรกรากีมาวฏการปอืมเ  พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ีนงจแดจบในอถกิพเะจีทิธทิสีมายะลแราหาอรากมรรกะณคนางกันําส  งอรคกปงาทรากชาริตับิฏปีธิวิตัญญับชาระรพนืฝาฝรากีมาวฏการปอืมเ  พ.ศ. ๒๕๓๙

๓. หใกอองาอําสงอืรคเงจแดจบัรบใ  วลแงจแดจดไีนฑณัภติลผาวงดสแอืพเ  ฑณัภติลผงอขนาฐรตามพาภณุคงอรบัรรากน็ปเชใิม

ออกโดย ีรุบลชดัวหงจัขุสณราธาสนางกันําส
ขุสณราธาสงวรทะรก



Our quality   control  team test  every single batched product to ensure the 
quality. We keep sample of every batch at least for one  year  to  observe  the
long-term quality issue

Our well-trained R&D are familiarized in developing  everything  related  to 
chemical. Every 2 years, our  R&D will be  sent   to  Taiwan  to  update  our 
knowledge on improvements  to  our existing product bases and production 
techniques.

RESEARCH & DEVELOPMENT 



We have our own Logistic fleet which offers flexibility to our partners. Our 
warehouses are situated in strategic locations to help assist with deliveries
to each part of Thailand. To add to this, our warehouses extend overseas,
and we have a wide list of partners who distribute our products.  With our 
widespread warehouses, you can be sure to save up storage cost, as well 
as be assured to receive your products in a timely manner.

We have 3  warehouses  in  Thailand  at  each  strategic  location  namely: 
Bangkok x2, Chonburi, and Phetchaburi.

LOGISTICS AND WAREHOUSE



PRODUCT CATALOG 

ALCOHOL SPRAY

HAND SANITIZING GEL

50 ml 100 ml
3 L 10 L 120 L

Packaging

Benefits

≥ 70% Alcohol
Dry quickly
No scent & color
Disinfectant
Gentle on skin

280 ml 500 ml

3 L 10 L 120 L

Packaging

Benefits

≥ 70% Alcohol
Dry quickly
No scent & color
Gentle on skin
Non-sticky gel
formula



LIQUID HAND SOAP

AQUA

FLORA

ORIGINAL
280 ml

500 ml

1 L 3 L

10 L 120 L

PackagingScent Benefits

Remove dirts, stains,
and bacterias

Fresh scents

Easliy wash-off

Gentle on skin



FLORAL
FRUITY

FLORAL
FRUITY
WOODY

500 ml

1 L 3 L

10 L 120 L

PackagingScent Benefits

Fresh scent

Remove body waste,
stains, and bacterias

Comfort & clean

Gentle on skin

SHOWER GEL 



FLORAL
FRUITY
MUSKY

500 ml

1 L 3 L

10 L 120 L

PackagingScent Benefits

Fresh scent

Remove wax, oil,
dirt and odor

Gentle on hair

Dryness and oiliness
balancing

SHAMPOO 
แชมพู



3 L
10 L

Packaging

Benefits

Thorough disinfectant
Usable on skin & 
fresh wound
Gentle on skin and
fresh wound with
Chloroxylenol
Signature scent of
pine essential oil 

3 L
10 L

Packaging

Benefits

Kill bacteria 99.9%

Disinfect equipments
Usable on skin &
fresh wound 
Stop the spread of 
viruses and germs 

ANTISEPTIC LIQUID 

HYGIENE ALCOHOL

ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค
อเนกประสงค

ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค
พื้นผิวตางๆ

ปริมาณสุทธิ: 3000 ML.

Net Content: 3000 ML.



DISH WASHING LIQUID 

Benefits

Kill bacteria 99.9%
Easily remove oily
stains and smells
Wash-off completely
Doesn’t leave any
chemical residues ผลิตภัณฑลางจาน

VEGETABLE WASHING LIQUID

น้ำยาลางผักและผลไม

Benefits

100% Organic

Easily wash-off
Removes dirts,
dusts, pesticides,
and bacteria

3 L500 ml

10 L 120 L

Packaging

3 L1 L

10 L 120 L

Packaging



3 L1 L

10 L 120 L

Packaging

3 L

10 L

1 L

120 L

Packaging

Benefits

Kill bacteria 99.9%
Remove body wastes,
dusts, and odor
No harm to skin
Save water & washing
machine 

LIQUID LAUNDRY 
DETERGENT 

ผลิตภัณฑซักผา
ชนิดน้ำ

Benefits

Kill bacteria 99.9%
Less corrosive and
gentle on skin
Reduce allergies; dust
and other allergens 

TOILET CLEANER

ผลิตภัณฑลางหองน้ำ
แบบลางเปยก



GLASS WINDOW CLEANER 

FLOOR CLEANER LIQUID

ผลิตภัณฑทำความสะอาดพื้น

Benefits

Fresh scent

Use as wet-wipes
Removes residues,
dusts, stains,
and bacteria

3 L1 L

10 L 120 L

Packaging

Benefits

Dry fast

Decrease allergens

Prevent scratches &
pitting from dirts

Doesn’t leave any
chemical residues ผลิตภัณฑทำความสะอาดกระจก

3 L 10 L 120 L

Packaging



CLIENT PORTFOLIO
We are pround of our roots and origin as a Thai Company. When clients ask us, what do we sell?

We have everything a client needs for personal and home care, but what we offer beyond that is 
our long-term relationship, we seek to grow together as a partner with a key  objective  in 
mindwhich  is  a  win –win relationship.  

Working  closely  with   all   our   partners,   we   find  best  product   offerings is congruent 
with  the  brand  standard  and   served  at  the  most  cost-effective  solution.

PAO 



CONTACTS
97/30 Moo 4, Bangna-Trad Road,
Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540
T: +66-2-336-1298
F: +66-2-336-0426
E: info.btc@bentechchemical.com
    info2.btc@bentechchemical.com

154 Soi Rama II Soi 30 Rama II Road 
Chom Thong Bangkok
T: +66-2-452-0325

House 24, Road 4, Sector 4 Uttara,
Dhaka 1230
T: +880-177-046-7892
    +880-171-401-3711
E: peter.huang@bentechchemical.com
    ferdows.m@bentechchemical.com
W: www.shepherdgroupbd.com

Km 102+400 Nguyen Binh Khiem St.,
Dong Hai 2 Ward, Hai An District,
Hai Phong City

38/1 Moo 6, Nong Chumpon Autapao Road 
Nong Chumpon, Khao Yoi Petchaburi
T: +66-32-565-066

LO A3.6 D2 Street, Thanh Thanh, Cong Iz, 
An Hoa, Trang Bang, Tay Ninh
T: +84-267-3883-297
E: eric.su@bentechchemical.com

228 Moo 3, Road 349, Nong 
Irun Ban Bueng Chonburi
T: +66-38-196-279

THAILAND

GLOBAL

BEN TECH CHEMICAL CO., LTD. 
HEAD OFFICE

CHOM THONG OFFICE

BANGLADESH, DHAKA OFFICE 
SHEPHERD GROUP 

VIETNAM
HAI PHONG CITY WAREHOUSE

INDONESIA
SURAKARTA

PETCHABURI 

VIETNAM
HO CHI MINH OFFICE
SUMMIT INDUSTRIAL CO., LTD.

TAIWAN
TAINAN

INDONESIA
BANDUNG

CHONBURI PLANT 1
555 Moo1, Bo Kwang Thong, 
Bo Thong District, Chonburi 20270
T: +66-38-196-279

CHONBURI PLANT 2

VIETNAM
TAY NINH PLANT

 PINNACLE (VN) INDUSTRIAL J.S.C

CHINA
SHANGHAI

133N Hoa Lan, Phurong 2, Phu Nhuan, 
Ho Chi Minh
T: +84-835-178-834
F: +84-835-178-836
E: info.summit@bentechchemical.com

www.bentechchemical.com bentechchemical bentechchemicalbentechpersonalcare



NOW AVAILABLE

ben_tech

open on SCAN HERE

ben tech

open on SCAN HERE


