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Kính gửi Quý Khách hàng!
Hikari Group tiền thân là công ty TNHH Sản xuất và Thương mại
Hikari Việt Nam. Được thành lập từ ngày 8 tháng 6 năm 2010 với
mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong
việc cung ứng giải pháp tổng thể cho ngành công nghiệp hỗ trợ.
Đặc biệt là ngành khuôn mẫu và ép phun nhựa.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0).
Hikari Group đã định hướng và xây dựng giá trị cốt lõi của mình
theo hướng “Trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp”. Góp phần
phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và kết nối các nhà sản xuất,
nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu trên cơ sở 4 wins.
Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Hikari Group cùng
các đơn vị thành viên không ngừng đầu tư nghiên cứu các giải
pháp – sản phẩm mang hàm lượng chất xám công nghệ cao dựa
trên những thành tựu và xu hướng công nghệ thế giới để phục vụ
tốt hơn cho việc sản xuất kinh doanh khối ngành công nghiệp hỗ
trợ.
Chúng tôi mong muốn nhận được sự hợp tác và hỗ trợ quý báu
từ Quý thành viên, Quý khách hàng, Quý đối tác!

Chủ tịch
Nguyễn Đức Cường
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NHÂN VIÊN
( EMPLOYEE )
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1

W
IN

W

KHÁCH HÀNG
( CUSTOMER )

W
I

Hikari Group được thành lập Ngày 01 Tháng 11 Năm 2020 bởi người sáng lập là Ông
Nguyễn Đức Cường. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực ngành công nghiệp phụ trợ cụ thể
như:
Sản xuất
Thương mại
Tự động hóa & Dịch vụ kỹ thuật
Tư vấn – Đào tạo
Đầu tư – Xúc tiến thương mại
Hikari Group được thành lập là bước phát triển mới kế thừa và phát huy thế mạnh của
công ty tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hikari Việt Nam. Chúng tôi cam
kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa bằng các sản phẩm chất lượng cao, dịch
vụ tốt nhất, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả với chi phí hợp lý nhất.
Hiện nay chúng tôi có hơn 200 khách hàng trong đó có các tập đoàn lớn của Việt Nam và
Nước ngoài, các doanh nghiệp FDI như Tập đoàn Viettel, Canon, Vin Group, Kyocera, Nidec
Corp, Samsung…
Với kinh nghiệm và thế mạnh của mình, Hikari Group định hướng trở thành doanh nghiệp
dẫn đầu trong việc sản xuất - cung ứng giải pháp tổng thể cho ngành công nghiệp hỗ trợ.
Đặc biệt là ngành khuôn mẫu và ép phun nhựa.
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ĐỐI TÁC
( PARTNER )

CÔNG TY
( COMPANY )

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Lấy khách hàng là trọng tâm và con người trong
công ty sẽ đưa công ty đến gần trọng tâm đó.

Chỉ có sự hợp tác mới tạo ra sự đoàn kết và phát triển
bền vững – 4 wins

Cung cấp giải pháp thay vì chỉ bán sản phẩm
đơn thuần.
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Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho chúng tôi trong suốt quá trình hình thành và phát triển.
Đối tác – Thành viên: Là người mang đến giá trị, lợi nhuận cho chúng ta.
Tôn trọng cá nhân: Mọi người đều “bình đẳng” trong ý kiến và hành xử.
Tinh thần đồng đội: Thành công của công ty là dựa vào đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.
Uy tín – Kỷ luật: Lao động hết mình – Trách nhiệm cao nhất – Tuân thủ nguyên tắc, kỷ
luật. Đặt mình vào vị trí người khác khi làm việc.
Học hỏi và sáng tạo: Luôn luôn học hỏi, không ngừng sáng tạo dù ở đâu, dù làm bất cứ
việc gì để tạo ra sự khác biệt.
Trách nhiệm xã hội: Là trách nhiệm đến sự phát triển trong tương lai của chính bạn.

ĐỐI TÁC
THÀNH VIÊN
PARTNER
MEMBERS

Tầm nhìn
Trở thành đối tác uy tín, đáng tin cậy với Quý khách hàng và Quý đối tác. Mở rộng mối
quan hệ hợp tác và phát triển trong nước cũng như trên trường quốc tế. Mở rộng khả năng
sản xuất và tích cực liên kết giữa các doanh nghiệp khác để phát triển danh mục sản phẩm,
dịch vụ đa dạng đáp ứng mong muốn và nhu cầu thị trường đóng góp vào sự phát triển
chung của xã hội.

Sứ mệnh
Phát huy lợi thế Nhà cung cấp nội địa cho các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam. Thông
qua đó góp phần vào sự phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam. Từng bước xây
dựng và góp phần đưa thương hiệu Việt ra trường quốc tế. Liên doanh, liên kết, đồng hành và
hợp tác cùng Quý khách hàng và Quý đối tác để cùng nhau phát triển. Phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao. Góp phần vào việc phát triển chung của toàn xã hội. Định hướng và
mở rộng phạm vi sản xuất, kinh doanh. Không ngừng sáng tạo để phát triển . Phục vụ nhu
cầu chung của thị trường và xã hội.

TRÁCH NHIỆM
XÃ HỘI

TÔN TRỌNG
CÁ NHÂN

SOCIAL
RESPONSIBILITY

SOCIETY
ORIENTED MIND

HỌC HỎI &
SÁNG TẠO

TINH THẦN
ĐỒNG ĐỘI

LEARNING &
CREATIVITY

LEARNING &
CREATIVITY

UY TÍN
KỶ LUẬT
PRESTIGE
DISCIPLINE
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trở thành đại diện Công Ty TNHH
Sumico Lubricant tại Việt Nam.
Thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh.

Mở văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh
Trở thành đại lý độc quyền của
công ty Watanabe tại Việt Nam.
Được cấp chứng nhận ISO9001 và
ISO14001 cho nhà máy sản xuất
(Công Ty Cổ Phần Sunpla)

2015

Phát triển thương hiệu, đạt giải thưởng “Nhà cung cấp Chất
lượng Vàng Gold TQS 2015”.
Ký thỏa thuận hợp tác “Đối tác chiến lược” với CNC-Vina
Trở thành đại lý độc quyền sản phẩm “nhựa tẩy nòng” cho
Công ty Chemtrend thuộc tập đoàn Freudenburg.
Gia nhập Hiệp Hội Công Nghiệp Hỗ Trợ Thành Phố
Hà Nội (Hansiba)

2014

Trở thành đại lý cho công ty Bestec tại
Việt Nam.
Trở thành đại lý cho Công ty Kosmek
tại Việt Nam

2016

2013

2017
Tham gia góp vốn
thành lập Công Ty
Cổ Phần Sunpla.

2012

2018
2011

2019

2010
Thành lập Công ty TNHH
Sản xuất và Thương mại
Hikari Việt Nam
Hợp tác với Công Ty TNHH
Kyowa Machinery tại Nagoya
Nhật Bản.

Phát triển hệ thống mạng lưới công ty thành viên và tăng
cường tính liên kết.
Ký thỏa thuận hợp tác với nhiều công ty trong nước và
quốc tế như Công Ty Cổ Phần COMA68, Công ty EURO
PIPE ,Công ty BONA, Công ty N&G...
Gia nhập Hiệp Hội Công Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam (Vasi)

Phát triển thị trường, trở thành
đại lý độc quyền của công ty
Gammaflux tại Việt Nam.

2020

Hợp tác, trở thành đơn vị
phân phối sản phẩm Máy phụ
trợ, robot, giải pháp công nghệ
từ Topstar Guangdong Co.,ltd.

Gia nhập hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA)
Tham gia sáng lập Công ty Cổ phần tự động
hóa và dịch vụ kỹ thuật Hikari (Hikari A.E)
Tham gia sáng lập Công ty TNHH Xuất nhập
khẩu Hikari Việt Nam (Hikari Exim)

Thành lập
Hikari Group
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LĨNH VỰC KINH DOANH

SẢN XUẤT
Với tổng diện tích nhà máy trên 32.000m2, được trang bị máy móc thiết
bị hiện đại của Nhật Bản. Chúng tôi cung ứng tới thị trường những sản
phẩm đòi hỏi có độ chính xác cao phục vụ cho ngành công nghiệp, y tế,...
Một số hoạt động chính như:
Ép phun nhựa
Linh kiện nhựa kỹ thuật
Nhựa bánh răng
Nhựa cover
Khuôn mẫu chính xác
Gia công linh kiện cơ khí
Jig đồ gá
Chai Pet và bao bì

THƯƠNG MẠI
Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực ngành Công nghiệp hỗ trợ,
Hikari Group tự tin mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, dẫn
đầu thị trường. Đối tác của Hikari Group là những đơn vị nổi tiếng từ Nhật
Bản, Anh, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc,...
Máy móc và trang thiết bị: Máy ép phun nhựa
Robot Thiết bị phụ trợ
Phụ kiện và đồ thay thế
Xy lanh - Trục vít
Phụ kiện cho xy lanh trục vít
Kẹp khuôn tự động Kosmek Hóa chất ngành Công nghiệp
Chất bôi trơn / chống dính / chống gỉ / chất tẩy rửa khuôn
Nhựa tẩy

COMPANY PROFILE

TỰ ĐỘNG HÓA & DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Hikari Group cung ứng giải pháp tự động hóa và dịch vụ kỹ thuật đáp
ứng các yêu cầu về: sự chuyên nghiệp, chính xác và tính kịp thời. Hoạt
động với phương trâm “Cung ứng giải pháp tối ưu, dịch vụ chuyên nghiệp
thay vì chỉ bán sản phẩm đơn thuần“.
Giải pháp động hóa
Giải pháp nhà máy thông minh
Hệ thống cấp liệu tự động
Tư vấn, thiết kế, chế tạo và lắp đặt máy tự động hóa
Dịch vụ kỹ thuật:
- Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy công nghiệp định kỳ
- Dịch vụ cải tiến, phục hồi máy móc công nghiệp
- Dịch vụ vận chuyển, nâng hạ và cân bằng máy công nghiệp
- Dịch vụ đo kiểm xy lanh, trục vít...

TƯ VẤN - ĐÀO TẠO
Với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và sản xuất, đặc
biệt là ngành công nghiệp phụ trợ, Hikari Group mở rộng lĩnh vực tư vấn tái
cấu trúc – phát triển doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp Việt hội nhập chung
với xu thế toàn cầu và vươn ra thế giới, đưa sản phẩm Việt gia nhập vào
những thị trường xuất khẩu khó tính.
Bên cạnh đó, yếu tố con người là nền móng của doanh nghiệp – Hiểu được
điều này Hikari Group đã phát triển mô hình đào tạo đặc trưng cho ngành
Công nghiệp sản xuất, nhằm giúp ngành Công nghiệp sản xuất nói riêng và
các hệ thống doanh nghiệp, nhà máy sản xuất nói chung có được những
nhân sự nền tảng chất lượng cả về tư duy lẫn kĩ năng chuyên môn – tiến
tới một doanh nghiệp “nội lực vững mạnh” – chuyên nghiệp và hội nhập.

ĐẦU TƯ - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Ngoài tư vấn và phát triển doanh nghiệp, Hikari Group tiếp tục mở rộng
kết nối thương mại giữa các công ty, tăng cường tiêu thụ hàng hóa Việt
trong nước cũng như quốc tế, thúc đẩy kinh doanh trong từng đơn vị.
Từ đó, tạo tiền đề cho mạng lưới đầu tư của Hikari Group được lan rộng và
trải dài trên nhiều lĩnh vực: Bất động sản (đặc biệt là BĐS khu công nghiệp),
hợp tác đầu tư, liên kết cung ứng chuỗi hàng hóa trong nước và xuất khẩu,
tiếp nhận chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong nước và Quốc tế.
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Từ những thành quả đạt được, CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARI
VIỆT NAM hiện nay đã trở thành doanh nghiệp có nguồn tài chính vững mạnh, đảm bảo
hoàn thành tốt các dự án mà Công ty tham gia.
Tổng giá trị tài sản của Công ty luôn ở mức cao, đảm bảo cơ cầu vốn điều lệ phù hợp với
mô hình sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm đều vượt kế hoạch đề
ra và có mức tăng trưởng ổn định.

CHÚNG TÔI LUÔN TỰ HÀO VỚI THẾ MẠNH VỐN CÓ:
- Bộ máy lãnh đạo có chuyên môn cao, giàu tính sáng tạo, luôn đi trước, đón đầu xu thế.
- Đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm thực tế và ngày càng gia
tăng về số lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn.
- Công ty luôn có chương trình phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, xây dựng môi
trường làm việc chuyên nghiệp với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Công nhân

2020

Nhân viên văn phòng
Quản lý

2019

28%

Nhân sự cao cấp

2018

8%

2017

4%

2016
2015
2014
2013
2011

2010

2012
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60%
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VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP
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VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP
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CHỨNG CHỈ - CHỨNG NHẬN
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ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
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HIKARI GROUP
Địa chỉ: Tòa nhà Tomeco - Số 53, Đường Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Website: www.hikarivn.com
Youtube: Hikari VietNam
Fanpage: Hikari Group

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY THÀNH VIÊN

CÔNG TY THÀNH VIÊN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại Hikari Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại Hikari Việt Nam - HCM

Công ty Cổ phần Tự động hóa và Dịch
vụ Kỹ thuật Hikari

Công ty Cổ phần SUNPLA

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Tomeco - Số
53, Đường Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q.
Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Địa chỉ: Số 64E, Đường 27, Khu phố
5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.
HCM.

Địa chỉ: Lô 3, Ô 4 - KCN Lai Xá, X. Kim
Chung, H. Hoài Đức, TP.Hà Nội.
Điện thoại: 094.943.2020

Điện thoại: 024.3311.3998

Điện thoại: 028.6681.5700

Email: tuyennc@sunpla.com.vn

Email:service8@hikarivn.com

Email: hikari@hikarivn.com.vn

Email:hcm@hikarivn.com

Website: www.sunpla.com.vn

Website: www.hikariae.com

Website: www.hikarivn.com.vn

Website: www.hikarihcm.com

Địa chỉ: Lô E1,E2, KCN Đình Trám, Thị
Trấn Nếnh, H. Việt Yên, TP. Bắc Giang.
Điện thoại: 024.0366.2288

