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Tổng Quan

• Công ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Nhựa Khải 

Tường thành lập năm 2001

• Chuyên cung cấp các sản phẩm bao bì nhựa sử 

dụng công nghệ hút chân không định hình, hàn cao 

tần, hàn siêu âm, dập bế, và may tạo hình trên vật 

liệu nhựa

• Diện tích nhà máy: 6,500 m2

• Số lượng nhân viên: 100 người

• Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001
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Sản phẩm chủ lực

• Khay nhựa định hình từ vật liệu PET, PVC, PS, PP, 
EVA : Bao bì blister, khay nhựa, ly nhựa đựng thực 
phẩm dùng một lần, khay đựng linh kiện điện tử; 

• Sản phẩm dập bế: Hộp nhựa, Lót cổ áo, Phụ kiện 
ngành may mặc;

• Sản phẩm sử dụng công nghệ hàn nhiệt : Túi thủy 
hải sản, áo mưa, bao bì túi nhựa dẻo dùng cho 
thực phẩm và hàng tiêu dùng, văn phòng phẩm;

• Sản phẩm may mặc tạo hình trên nhựa: Balo, túi 
xách, khẩu trang, hộp bao bì quà tặng;

• Khuôn mẫu dùng cho sản phẩm nhựa định hình.
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Năng lực sản xuất

• Sản lượng năm 2019 : 25 triệu đơn vị 

sản phẩm

– Sản phẩm định hình: 12 triệu cái

– Sản phẩm cao tần:  2 triệu cái

– Hàn Siêu Âm: 500,000 cái

– Sản phẩmdập bế: 4 triệu  cái

– May mặc: 100,000 cái

– Khuôn mẫu : 30 bộ
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Mặt bằng nhà xưởng

• Khu vực sản xuất: 4,000 m2

• Kho bãi: 1,000 m2

• Văn phòng: 500 m2

• Khác: 1,000 m2
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Máy móc thiết bị

• Máy định hình: 6 cái

• Máy Dập: 8 cái

• Máy hàn cao tần: 8 cái

• Máy hàn siêu âm: 1 cái

• Máy đột: 5 cái

• Máy may : 15 cái

• Máy lập trình: 8 cái

• Máy ép phun: 2 cáis

7



Tooling Manufacturing units

• Máy phay CNC: 3 cái

• Máy tiện: 1 cái

• Máy Khoan: 3 cái
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Hình ảnh sản phẩm

Bao bì thực phẩm



Hình ảnh sản phẩm

Bao bì thực 

phẩm



Hình ảnh sản phẩm

Stationery blister packing 

& Display



Hình ảnh sản phẩm

Bao bì mỹ phẩm, chăm sóc răng 

miệng



Hình ảnh sản phẩm

Bao bì công nghiệp



Hình ảnh sản phẩm

Balo, túi xách, bao bì ngành may



Hình ảnh sản phẩm

Khuôn mẫu định hình



Cơ sở vật chất



Cơ sở vật chất



Cơ sở vật chất



Cơ sở vật chất



Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

NHỰA KHẢI TƯỜNG

Địa chỉ: Số 285A Tỉnh Lộ 2, Ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, 

Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 28 3592 0378; Fax: (+84) 28 3592 

0009

E-mail: info@khaituong.vn; 

Website: http://www.khaituong.vn

Mã số thuế: 0312986405



Khải Tường hân hạnh 

được phục vụ quý khách !


