UENO FINE CHEMICALS INDUSTRY (THAILAND), Ltd.

COMPANY’S PROFILE

COMPANY’S MESSAGE

The company commenced production in our modern plant on
1-3acre site in Bangpoo Industrial Estate, Samutprakan province.
Moreover, we expand our business to produce sanitary product
(Killbact® and Cidally®) and shelflife improver (Keep Long)
as well. Unit now, the company commits to research and
develop product continually to meet the needs of customers all
over the world. Our commitment to produce safe, high-quality
products through environment-friendly processes is part of
a corporate philosophy that we have instilled in all our personnel.
It is only by this company-wide commitment that we have been
able to gain the following certificates.
FSSC 22000 Food safety system certificate.
ISO 9001:2008 Quality management accreditation
ISO 14001:2004 Environmental management accreditation
GMP and HACCP Food safety standard certification.
Halal certification.
Kosher certification.
All these forms of recognition confirm our methods of managing
for success, and constitute more reasons to be proud of belonging
to Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand), Ltd

เริ่มตั ้งแต่กอ่ ตั ้งกลุม่ บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคลั ส์ อินดัสตรี บริษัทฯ ได้ ให้
ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ภายใต้ ปรัชญา
“Originality and Ingenuity” ด้ วยการสร้ างสมประสบการณ์จากการศึกษา
ค้ นคว้ าวิจยั อยูต่ ลอดเวลา เพือ่ สร้ างสรรค์และผลักดันผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ น
เอกลักษณ์และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ บริษัทฯ มุง่ มัน่ เป็ นอย่างมากทีจ่ ะ
รักษาปรัชญาดังกล่าวและให้ ความส�ำคัญกับการพัฒนาสินค้ าให้ มคี ณ
ุ ภาพ
สูงสุดเป็ นล�ำดับแรก อีกทัง้ยงั มีการเตรี ยมความพร้ อมเพือ่ ตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงของตลาดและผลพวงจากการค้ าเสรี ของโลก
ด้ วยความคิดทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจให้ อยูใ่ นระดับสากล บนพื ้นฐานการ
พัฒนาเทคโนโลยีทเี่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ บริษัทฯ จึงไม่เพียงแต่ให้ ความ
ส�ำคัญกับการขายสินค้ าเท่านั ้น แต่บริษัทฯ ยังใหความส�ำคัญกับการเพิม่
ช่องทางการตลาดอีกด้ วย โดยมุง่ เน้ นทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้ ตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ าและตลาดโลก ด้ วยการผลักดันและส่งเสริมด้ าน
การขาย การเสริมสร้ างสัมพันธภาพอันดีกบั ลูกค้ า ตลอดจนการวิเคราะห์
ข้ อมูลแนวโน้ มทางการตลาดทัว่ ทุกภูมภิ าคของโลก
ในขณะเดียวกันสิง่ ทีบ่ ริษัทฯ ให้ กบั ลูกค้ าไม่เพียงแค่สง่ มอบผลิตภัณฑ์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเท่านั ้น แต่ยงั รวมถึงการให้ บริการข้ อมูลต่าง ๆ เพือ่ ตอบสนองต่อ
ความต้ องการทีห่ ลากหลาย
บริษัทฯ ให้ คำ� มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบและตอบแทน
คืนสูส่ งั คม ตลอดจนตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาสภาพแวดล้ อม
ของโลก
บริษทั ฯ รู้สกึ ซาบซึ ้งเป็ นอย่างมากกับการสนับสนุนทีด่ ขี องท่านตลอดมา
		

AVAILABLE POSITIONS
Recruit Several Positions

COMPANY’S WELFARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bonus
Provident fund
Meals allowance
Shuttle service
Shift allowance
Special allowance

7. Medical fee
8. Life insurance Subsidy
payments
9. Marital, Scholarship
10. Year of services reward
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