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VẢI THUN SONG KING
Sản xuất buôn bán vải thun 4 chiều 

vải thun cao cấp các loại...
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DANH MỤC HỒ SƠ

Giới  thiệu

Thông t in  công ty

Tổ chức công ty

Mục t iêu & định hướng 2013 -  2020

Chính sách hoạt  động

Lời ngỏ
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LỜI NGỎ

Mạc Văn Hoàng
Giám đốc

Chúng tôi mong muốn nâng cao năng lực sản xuất cũng như chất lượng cho các sản phẩm. Công 
ty chúng tôi đã dần khẳng định tên tuổi và vị thế của mình với các khách hàng, đối tác trong và 
ngoài nước. Chúng tôi rất tự tin trong lĩnh vực sản xuất buôn bán vải thun 4 chiều, vải thun cao 
cấp các loại...

Công ty chúng tôi đã và đang khẳng định năng lực của một công ty kinh doanh vải thun uy tín, 
chất lượng cao, đồng thời phấn đấu trở thành một trong những công ty lớn ở Việt Nam. Công ty 
chúng tôi hy vọng rằng, cùng với sự đồng hành của Quý khách hàng, chúng ta sẽ tiến đến thành 
công trong tương lai, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

“Nền tảng để phát triển bền vững”

Vải thun
Song King

Chúng tôi luôn cố gắng hơn nữa để 
nâng cao giá trị và đưa ra các giải 
pháp kinh doanh sáng tạo, hiệu quả 
hơn bạn nghĩ.
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Tiền thân CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SONG KING là cửa hàng kinh doanh vải thun, 
tọa lạc ngay Trung Tâm Thương Mại chợ Tân Bình. Hoạt động từ năm 2000 đến nay, sản phẩm của 
chúng tôi có mặt hầu hết các tỉnh thành từ Nam ra Bắc, và xuất khẩu ra nước ngoài. Từ đó chúng 
tôi mạnh dạn chuyển đổi từ 1 cở sở nhỏ thành 1 công ty góp mặt trên thị trường vải thun.

Chúng tôi sản xuất được nhiều mặt hàng đa dạng từ các loại sợi thông dụng như cotton, poly, tc 
tới những sản phẩm đặc trưng như vải thấm nhanh, vải co giãn. Chúng tôi nhận bất cứ đơn hàng 
lớn hay nhỏ với chú tâm đặc biệt đến chất lượng.

Trải qua quá trình hơn 5 năm thành lập, phát triển và kế thừa đến nay, công ty đã có thêm nhiều 
cổ đông, mở rộng thêm nhiều loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, thị trường sản 
xuất và kinh doanh không ngừng mở rộng, đáp ứng được nhiều yêu cầu khắt khe của thị trường.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Với phương châm: Uy tín - Chất lượng - Giá cả cạnh tranh chúng tôi phấn đấu để trở thành doanh 
nghiệp sản xuất vải thun cao cấp. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi nhiều năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực dệt kim sẽ tư vấn cho quý khách những giải pháp tốt nhất.

Với đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, lành nghề, giàu kinh nghiệm, 
nhiệt tình cùng trang thiết bị hiện đại có khả năng sản xuất với công suất cao. Các sản phẩm do 
công ty đã và đang kinh doanh đều đạt chất lượng kỹ thuật cao, hoàn thành đúng tiến độ, được 
khách hàng đánh giá cao.
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CHỨNG NHẬN 
GIẢI THƯỞNG
ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 
CỦA SONG KING
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THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SONG KING
Tên tiếng Anh: SONG KING MANUFACTURE TRADING COMPANY LIMITED 
Trụ sở công ty: 307/29 Bàu Cát, Phường 12, Tân Bình, TP.HCM
Địa chỉ kinh doanh: 113 Phạm Phú Thứ, P.11, Tân Bình, TP.HCM
Nhà Xưởng: 261/9 Hồ Văn Tắng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. HCM
Mã số thuế: 0312450269
Người đại diện:  Mạc Văn Hoàng - Giám đốc
Điện thoại liên hệ: 08 3869 1868
Email: vaithunsongking@gmail.com / info@vaithunsongking.com  / sales@vaithunsongking.com
Website: www.vaithun4chieu.com

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Sản xuất vải dệt thoi
Hoàn thiện sản phẩm dệt
Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 

Ngành nghề kinh doanh
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CON NGƯỜI LÀ CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG LÀ NỀN TẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

TRIẾT LÝ KINH DOANH “CHO LÀ NHẬN”

Con người là tài sản lớn nhất của Song King. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội 
ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để công ty phát triển bền vững.

Uy tín và chất lượng tạo nên tên tuổi của Song King, là cơ sở để tồn tại và phát triển tới các 
thế hệ sau, để con cháu chúng ta có được niềm kiêu hãnh và tiếp tục xây dựng tên tuổi này.

Chúng tôi hoạt động dựa vào triết lý đã có từ lâu đời: ‘’Cho là Nhận’’
Chúng tôi tin rằng, mang giải pháp tối ưu cho khách hàng, bạn sẽ nhận được cơ hội kinh 
doanh từ các khách hàng khác.
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TỔ CHỨC CÔNG TY
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Áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO
Khép kín quy trình sản xuất bằng cách tách các phòng ban, thành lập các công ty con độc lập có chức 
năng hỗ trợ.       
Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nâng cao tỷ lệ lao động có 
trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học đạt 70% tổng số nhân viên toàn Công ty
Mở rộng quan hệ với các đối tác chiến lược nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.
Phấn đấu đưa thương hiệu Vải thun Song King trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu trong 
lĩnh vực sản xuất buôn bán vải thun 4 chiều, vải thun cao cấp các loại....

Đường lối xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của Song King là:
“Từng bước hoàn thiện - Phát triển bền vững”

Từng bước hoàn thiện: Không ngừng cải tiến phương pháp quản lý, nâng cao trình độ của cán bộ công 
nhân viên, nâng cao năng lực máy móc thiết bị và đổi mới công nghệ sản xuất.
Phát triển bền vững: trở thành một trong những công ty sản xuất vải thun hàng đầu Việt Nam, phát 
triền Công ty trên cơ sở tăng trưởng ổn định, vững chắc với sự quản lý có hiệu quả, tập trung phát triển 
chuyên môn với quy trình khép kín và hoàn chỉnh từ thiết kế đến thi công.
Đầu tư tích luỹ cho tương lai: Song King hướng tới đầu tư có chọn lọc vào các dự án tiềm năng và hoạt 
động có hiệu quả.

MỤC TIÊU & ĐỊNH HƯỚNG 2013 - 2020
MỤC TIÊU

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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Với những phương hướng hoạt động đạt hiệu quả cao, Vải thun Song King 
đã tạo cho mình một vị trí vững vàng trên thị trường nói chung và đối với 
các bạn hàng, đối tác nói riêng. Hiện nay, chúng tôi đã và đang cung cấp vải 
thun 4 chiều, vải thun cao cấp các loại cho rất nhiều khách hàng trên khắp 
các tỉnh thành trong nước và tương lai mở rộng ra toàn khu vực.

VỚI KHÁCH HÀNG 

- Chất lượng, uy tín, tiến độ 
nhanh chóng.
- Luôn thoả mãn các nhu cầu 
của tất cả các khách hàng với 
chất lượng tốt nhất.
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, 
nhiệt tình và trân trọng.
- Nỗ lực cao nhất để các sản 
phẩm và dịch vụ luôn tiến bộ 
hơn, góp phần nâng cao tiêu 
chuẩn cuộc sống.

VỚI NHÂN VIÊN VỚI ĐỐI TÁC

- Tạo cơ hội học tập, nâng cao 
trình độ và tác phong làm việc, 
từng bước đạt tiêu chuẩn quốc 
tế.
- Tạo cơ hội thăng tiến trên 
cơ sở hiệu quả công việc, tính 
chính trực và lòng trung thành 
với công ty, nhằm đảm bảo 
điều kiện ngày càng tốt hơn 
cho cuộc sống của nhân viên 
và sự phát triển bền vững của 
công ty.

- Xây dựng và giữ gìn mối quan 
hệ đoàn kết, ổn định, lâu dài và 
cùng có lợi trên cơ sở truyền 
thống kinh doanh đáng tin cậy, 
đảm bảo chất lượng hàng hoá 
và tôn trọng khách hàng.
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất 
lượng kinh doanh nhằm thoả 
mãn tốt hơn nhu cầu của khách 
hàng.

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG
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Sản phẩm: bền đẹp, giá cả cạnh tranh.
Dịch vụ chăm sóc, thiết kế chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc sáng tạo - hiệu quả.
Đội ngũ nhân viên đoàn kết và thân thiện.

Song King là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua vải thun tại Việt Nam 
và khu vực. Từng bước trở thành đơn vị hàng đầu về sản xuất buôn bán vải thun 4 chiều, vải thun cao cấp 
các loại..., vững mạnh về tổ chức và lớn mạnh về thương hiệu.

Chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, góp phần mang lại sự thành công cho các 
cá nhân, tập thể và doanh nghiệp. Định hướng, đào tạo và tạo môi trường làm việc thân thiện cho cán bộ 
công nhân viên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SONG KING
 Trụ sở công ty: 307/29 Bàu Cát, Phường 12, Tân Bình, TP.HCM

Website: www.vaithun4chieu.com
Điện thoại liên hệ: 08 3869 1868

Email: vaithunsongking@gmail.com
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