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ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG

Lời đầu tiên, SONG KING xin kính gửi đến Quý vị khách hàng lời 
chúc sức khỏe, lời chào hợp tác và thân ái. SONG KING cũng xin 
được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những Quý khách hàng 
đã và đang quan tâm và sẽ cho phép chúng tôi được trở 
thành người bạn đồng hành cũng như dành sự tín 
nhiệm và sử dụng dịch vụ, sản phẩm của 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.

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.

First of all, SONG KING would like to send greetings to our valued customers health, cooper-
ation and cordial greetings. SONG KING would also like to send the most sincere thanks to 
the customers who have been interested and will allow us to become a companion as well as 
give the trust and use of services and products of SONG KING.

We are always trying harder to add value and deliver innovative business solutions that are 
more effective than you think.

We want to improve the production capacity as well as the quality of the products. Our compa-
ny has gradually affirmed its name and position with domestic and foreign customers and part-
ners. We are very confident in the field of manufacturing and trading 4-way spandex fabric, 
high quality spandex fabric of all kinds...

Our company has been affirming the capacity of a company is trading in high quality and presti-
gious spandex fabric, and at the same time strives to become one of the big companies in Viet-
nam. Our company hopes that, with the companionship of our customers, we will progress to 
success in the future, building a richer and stronger Vietnam.



Tiền thân CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 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 coton, 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 15 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.

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.

SONG KING TEXTILE CORPORATION was a shop selling spandex fabric, located right at Tan Binh 
Market Trade Center. Operating from 2000 up to now, our products are present in most of the provinces from 
the South to the North, and exported to foreign countries. Since then, we have boldly transformed from a 
small establishment into a company participating in the spandex market. We can produce a wide variety of 
products from common fibers such as cotton, poly, tc... to specific products such as fast-absorbing fabrics, 
stretch fabrics. We accept any order large or small with special attention to quality. Over the course of more 
than 15 years of establishment, development and inheritance, the company has gained more shareholders, 
expanded its production and business activities, and has expanded its production and business markets. 
stopped expanding, meeting many strict requirements of the market.

With the motto: Prestige - Quality - Competitive price, we strive to become a high-class spandex manufactur-
ing enterprise. Our staff with many years of experience in the field of knitting will advise you on the best 
solutions.
With a team of highly qualified, skilled, experienced, enthusiastic staff and modern equipment capable of 
producing with high capacity. The products that the company has been trading are of high technical quality, 
completed on time, and are highly appreciated by customers.

GIẢI THƯỞNG
TIÊU BIỂU

PRIZE REPRESENTATIVE

INTRODUCEGIỚI THIỆU/

03 HỒ SƠ NĂNG LỰC 04COMPANY PROFILE

Chứng nhận đạt danh hiệu THƯƠNG HIỆU 
MẠNH VIỆT 2013

Chứng nhận đạt danh hiệu TOP 100 THƯƠNG 
HIỆU UY TÍN NỔI TIẾNG ĐƯỢC TIN DÙNG 2014

CHỨNG CHỈ ISO 9001:2008

Chứng nhận đạt danh hiệu TOP 10 THƯƠNG 
HIỆU UY TÍN NỔI TIẾNG ĐƯỢC TIN DÙNG 2016

Các bằng khen thưởng từ ủy ban nhân dân 
Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Certificate of achieving the title of VIETNAMESE 
STRONG BRAND 2013

Certificate of achieving the title of TOP 100 PRESTIGE 
PRESTIGE BRAND COMPLEX 2014 Certificates of merit from the people's committee of Hiep 

Duc district, Quang Nam province

Certificate of achievement of the title of TOP 10 PRES-
TIGE PRESTIGE BRAND BENEFITS 2016

ISO 9001:2008 certificate



NĂNG LỰC NHÂN SỰ/ PERSONAL CAPACITY

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SONG KING với bộ phận lãnh đạo và đội ngũ nhân viên hành chính 
có bằng cấp cao đẳng, đại học được bố trí phù hợp cho từng vị trí công tác. Bộ phận lãnh đạo 
được đào tạo bài bản, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và tiếp cận công 
nghệ mới. Đối với đội ngũ công nhân lao động trực tiếp Được đào tạo lành nghề có tính chuyên 
nghiệp cao. Chúng tôi tự tin đáp ứng yêu cầu của Quý  Khách hàng. 
SONG KING TEXTILE CORPORATION with a leadership department and administrative staff with college and 
university degrees are appropriately arranged for each position. The leadership department is well-trained, regularly 
trained to improve management skills and access new technologies. For the team of workers who are directly trained, 
skilled and highly professional. We are confident to meet the requirements of our customers.

Nhân viên có bằng trên cao đẳng
Employees with college degrees

Công nhân lành nghề
Employees with college degrees

+20 +42
Nhân viên có bằng trên đại học

Employees with college degrees

+10

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD

PHÒNG KẾ 
HOẠCH 

KINH 
DOANH
BUSINESS 
PLANNING 
DEPART-

MENT

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 
SẢN XUẤT

DEPUTY 
GENERAL 

DIRECTOR OF 
PRODUCTION

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

KINH DOANH
DEPUTY 

GENERAL 
DIRECTOR OF 

BUSINESS

PHÒNG 
QUẢN TRỊ 
NHÂN SỰ

HUMAN 
RESOURCES 

DEPARTMENT

PHÒNG TÀI 
CHÍNH KẾ 

TOÁN
FINANCIAL 

ACCOUNTING

PHÒNG 
QUẢN LÝ 

CHẤT 
LƯỢNG
QUALITY 

MANAGEMENT 
DEPARTMENT

PHÒNG KỸ 
THUẬT VÀ 

PHÁT TRIỂN 
SẢN XUẤT

DEPARTMENT OF 
TECHNICAL AND 

PRODUCTION 
DEVELOPMENT

XƯỞNG
SẢN XUẤT
WORKSHOP
MANUFAC-

TURING

BỘ
PHẬN KHO

THE SET
FINANCIAL 
SECTION

PERSONAL ORGANIZATION CHART
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ/

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL MANAGER
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VISSIONTẦM NHÌN/
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.

SONG KING is the first choice of businesses and individuals wishing to buy spandex in Vietnam and 
the region. Step by step becoming a leading unit in the production and trading of 4-way spandex, 
high-grade spandex..., strong in organization and strong in brand name.

MISSIONSỨ MỆNH/
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.

We bring our customers the best products, contributing to the success of the businesses individu-
als, groups and businesses. Orientation, training and creating a friendly working environment 
for staff employees.

CORE VALUEGIÁ TRỊ CỐT LÕI/
SONG KING định hướng phát triển dựa theo 4 yếu tố sau:
  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's development orientation is based on the following 4 factors:
  Products: durable, competitive price.
  Service: care, professional design.

The working environment: creative and effective .
The staff: is united and friendly.

Sản phẩm/Products

Môi trường làm việc/
The working environment

Đội ngũ nhân viên/ The staffDịch vụ/ Service
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BUSINESS STRATEGYCHIẾN LƯỢC KINH DOANH/

CON NGƯỜI LÀ CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG
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 - CHẤT LƯỢNG LÀ NỀN TẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN 
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 tếp tục xây dựng tên tuổi này.

TRIẾT LÝ KINH DOANH “CHO LÀ NHẬN”
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.

PEOPLE IS THE KEY OF SUCCESS
People are SONG KING's greatest asset. Therefore, we are always interested in building a team of professional 
managers and employees for the company to develop sustainably.

PRESTIGE - QUALITY IS THE FOUNDATION FOR DEVELOPMENT
Reputation and quality make up the name of Song King, which is the basis for survival and development to the next 
generations, so that our descendants can have pride and continue to build this name.

BUSINESS PHILOSOPHY “GIVE AS RECEIVE”
We operate based on the long-standing philosophy: ''Give is Get'' We believe that, bringing the optimal solution 
for customers, you will receive business opportunities from other customers.

- 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.

- Quality, prestige, fast progress.
- Always satisfy the needs of all customers with the best 
quality.
- Open-minded, friendly, demanding, enthusiastic and 
respectful.
- Make the best efforts to always improve products and 
services, contributing to raising living standards.

CON NGƯỜI
PEOPLE

TRIẾT LÝ KINH DOANH
BUSINESS PHILOSOPHY

UY TIN - CHẤT LƯỢNG
PRESTIGE - QUALITY 

VỚI KHÁCH HÀNG/ WITH CUSTOMERS

- 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.

VỚI NHÂN VIÊN /

- 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.

VỚI ĐỐI TÁC/

- Create learning opportunities, improve qualifica-
tions and working style, gradually reaching interna-
tional standards.
- Create promotion opportunities on the basis of work 
efficiency, integrity and loyalty to the company, in 
order to ensure better and better conditions for 
employees' lives and sustainable development of the 
company.

WITH EMPLOYEE 

- Building and maintaining a solid, stable, long-term 
and mutually beneficial relationship on the basis of a 
reliable business tradition, quality assurance and 
respect for customers.
- Support to jointly improve the quality of business to 
better satisfy the needs of customers.

WITH PARTNER
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OPERATION POLICYCHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG/
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OUR PRODUCTSCÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Vải thun kim cương chống nắng
Sun-resistant diamond fabric

Vải thun cá sấu 2 chiều
2-way crocodile fabric

Vải thun Polyester
Polyester fabric

Vải thun lạnh
Cool spandex fabric

Vải thun cá sấu PE
PE crocodile spandex fabric

Vải thun cá mập
Shark fabric

Vải thun sượt Fa
Suot Fa fabric

Vải thun 2 chiều cotton 100%
Single jersey 100%

Vải thun lụa CD
CD silk spandex fabric

Vải thun Sẹc Xây
Interlock poly abric

Vải thun cotton 4 chiều
Cotton Spandex fabric

Vải thun Tixi
Tixi fabric

Vải thun PE
PE fabric

Vải thun Visco
Viscose fabric

Vải thun vảy cá 2 chiều
2-way fish scale fabric

Vải thun Rayon
Rayon fabric

Vải thun vảy cá 4 chiều
4-way fish scale fabric

Vải thun in bông
Cotton printed spandex fabric

Vải thun Cát Hàn
Cat Han fabric

Vải thun cá sấu 4 chiều
4-way crocodile fabric

Vải thun cá sấu TC
TC crocodile fabric 

Vải nỉ cào PE, 65/35, Cotton
PE scratched felt fabric, 65/35, Cotton

Vải thun sọc in
Printed striped spandex fabric

Vải thun bo ríp
Rib 1*1 100% cotton fabric 
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SOME PICTURES OF OFFICEMỘT SỐ HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG/CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI/

Vải thun cá sấu cotton
Cotton alligator fabric

Vải mè trái banh 100% poly
Hexagon 100% poly fabric 

Vải thun da cá TC
TC fish skin elastic fabric

Vải thun cá sấu PC
PC Crocodile Elastic Fabric

Vải thun mì
Noodle fabric

Vải thun cá sấu Poly
Polyester crocodile fabric

Vải thun Interlock 100% cotton 
Interlock 100% cotton

Vải thun mè caro 100% poly
100% poly plaid fabric
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OUR PRODUCTS

Trong các năm qua Công ty đã thực hiện rất nhiều 
dự án, thông qua việc liên kết với nhiều đối tác máy 
móc đã mang lại những giải pháp tối ưu cho khách 
hàng tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí, tạo uy tín 
với Khách hàng. Ðội ngũ cán bộ nhân viên liên tục 
được đào tạo và cập nhật những tin tức mới nhất, 
đáp ứng và hiệu quả tối đa yêu cầu của Khách hàng.

Over the years, the company has carried out many proj-
ects, through association with many machinery partners, 
has brought optimal solutions to customers, saving maxi-
mum time and costs, creating prestige with customers. 
Client. The staff is constantly trained and updated with 
the latest news, meeting and maximizing the require-
ments of customers.



SOME PICTURES OF PRODUCTION FACTORY
MỘT SỐ HÌNH ẢNH XƯỞNG SẢN XUẤT/
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Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, cùng với những chiến lược phát triển, mở rộng của 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SONG KING luôn có sự đồng hành và hỗ trợ từ các đơn vị đối tác, 
chủ đầu tư trên cơ sở các bên cùng có lợi - phát triển lớn mạnh - vững chắc.

We hope that in the coming time, along with the development and expansion strategies of SONG KING 
TEXTILE CORPORATION, there will always be companion and support from partners and investors on the 
basis of win-win - strong development - solid.

PARTNERS CUSTOMERS/
ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG/

TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

60 54
Nghìn mét vải/ ngày Nghìn mét vải/ năm Cở sở xưởng sản xuấtMáy dệt vải

1.182.600 03
Quantity: 
60 looms

Capacity:
54 thousand meters 

fabric per day

Capacity:
1.182.600 thousand 

meters fabric per year

Quantity:
03 factory facility



Company headquarters: 19 - 21 Ca Van Thinh, Ward 11, Tan Binh, HCMC
Trụ sở công ty: 19 - 21 Ca Văn Thỉnh, Phường 11, Tân Bình, TP.HCM

Hanoi - Branch 1: No. 61, Alley 670 Nguyen Khoai, Hoang Mai District, City. Hanoi
Hà Nội - Chi nhánh 1: Số 61, Ngõ 670 Nguyễn Khoái, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Email: vaithunsongking@gmail.com
Website: www.vaithun4chieu.com

Hotline: 093 11 44 866

Hotline: 093 11 44 866

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SONG KING
SONG KING TEXTILE CORPORATION

Textile Workshop 1

Số 9 Đặng Thị Nghỉ, Ấp Cây Da,
Xã Tân Phú Trung,

Huyện Củ Chi, TP.HCM

Textile Workshop 2

Số 17 Huỳnh Thị Ợt (430 Cũ), Ấp 1,
Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, TP.HCM

Textile Workshop 3
Xưởng dệt 1 Xưởng dệt 2 Xưởng dệt 3

Số 18/7 Đường 429, Ấp 1, 
Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, TP. HCM

No. 9 Dang Thi Rest, Cay Da Hamlet,
Tan Phu Trung Commune,

Cu Chi District, Ho Chi Minh City

No. 17 Huynh Thi Ot (Old 430), Hamlet 1,
Phuoc Vinh An Commune, Cu Chi, HCMC

No. 18/7 Street 429, Hamlet 1,Phuoc Vinh An
 Commune, Cu Chi, City. Ho Chi Minh City


