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VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
LOCATION

Công ty TNHH sản xuất Phụ tùng ô tô được thành 
lập vào năm 2008, là doanh nghiệp chuyên sản 
xuất các sản phẩm linh kiện phụ tùng ô tô (ghế xe 
tải, du lịch, bus; các linh kiện phụ tùng liên quan) 
và sản phẩm ngoài ngành ô tô (ghế tàu thủy, tàu 
hỏa).

Với dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị hiện 
đại, cùng sự hỗ trợ của đội ngũ đối tác, chuyên 
gia Hàn Quốc & Malaysia có kinh nghiệm chuyên 
sâu trong lĩnh vực sản xuất ghế ô tô. Công ty sản 
xuất và cung ứng những sản phẩm chất lượng 
cao, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
trong nước và xuất khẩu.

Các sản phẩm của Công ty không chỉ cung cấp 
cho các nhà máy tại KCN Thaco Chu Lai và các 
doanh nghiệp trong nước mà còn xuất khẩu sang 
thị trường ASEAN và các nước trên thế giới. Với 
phương châm “Hướng đến sự chuyên nghiệp”, 
Công ty TNHH sản xuất Phụ tùng ô tô đang từng 
bước thực hiện mục tiêu trở thành công ty hàng 
đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ghế và linh 
kiện ghế ô tô.

Automotive Component Manufacturing Co., Ltd 
(AUTOCOM) was established in 2008, specializing 
in vehicle components (seats for trucks, buses, 
passenger cars and seat components) and other 
products (Train seat, boat seat).

Owning high-tech production lines and machinery, 
along with the assistance from South Korean & 
Malaysian partners and experts in auto seat 
manufacturing, the company manufactures and 
supplies high-quality and a�ordable products to 
meet domestic demands and exports. 

The company’s products are not only provided 
to Thaco Chu Lai Industrial zone and Vietnamese 
enterprises but also exported to ASEAN and 
other markets. Orientation that "strive for excellence", 
with Autocom gradually achieves the objective 
in becoming the Vietnamese leading company 
in manufacturing automotive seats and 
components.
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GIỚI THIỆU
INTRODUCTION

Vietnam 

Thailand 

Myanmar 

China

Malaysia

India

Nepal
Pakistan

Afghanistan
Iran

Saudi Arabia

Yemen

Oman

Iraq
Syria

Turkey

MongoliaKazakhstan

Turkmenistan

Uzbekistan Kyrgystan

South Korea

Philippines

Japan

Indonesia 

KCN Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh 
Quảng Nam, Việt Nam
Tam Hiep IZ, Nui Thanh Dist., Quang 
Nam Province, Vietnam

AUTOCOMAUTOCOM



Xuất khẩu áo ghế sang Hàn Quốc
Exported trim cover to Korea

Thành lập công ty
Establish company

Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 14001

Quality management system ISO 14001

Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 
ISO/IATF 16949

Quality management system ISO/IATF 16949
Doanh thu năm 2018 đạt 40 triệu đô la 

 Reached a turnover of USD 40 million in 2018

Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 
ISO/TS 16949
Quality management system ISO/TS 16949

Xuất khẩu áo ghế sang Malaysia
 Exported trim cover to Malaysia

2010

2008

2015

2018

2014

2016

LỊCH SỬ CÔNG TY
HISTORY
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MÔ HÌNH QUẢN LÝ
ORGANIZATION

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
DEPUTY EXECUTIVE DIRECTOR

BP. KẾ TOÁN
ACCOUNTING

DEPT.

BP. KẾ HOẠCH
KINH DOANH

PLANNING – SALES
DEPT.

BP. KỸ THUẬT – RD
ENGINEERING – R&D

DEPT.

BP. SẢN XUẤT
MANUFACTURING

DEPT.

BP. THU MUA
PURCHASING

DEPT.

BP. R&D
RESEARCH & DEVELOPMENT

DEPT.

BP. KỸ THUẬT
ENGINEERING DEPT.

BP. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
QUALITY MANAGEMENT

DEPT.

XƯỞNG CẮT
CUTTING SHOP

XƯỞNG MAY
SEWING SHOP

XƯỞNG NỆM
MATTRESS SHOP

XƯỞNG LẮP RÁP
ASSEMBLING SHOP



SẢN PHẨM
PRODUCT
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GHẾ XE DU LỊCH | PASSENGER CAR SEAT

*Chức năng | Functions

Ghế xe 4 chỗ/ 4 seaters car
Điều chỉnh độ cao tựa đầu

Height Adjustment of Head Restraint
Điều chỉnh độ ngã

Seatback Reclining Adjustment

Điều chỉnh nâng hạ
Seat Height Adjustment

Điều chỉnh trượt ghế
Seat Slide AdjustmentGhế xe 7 chỗ/ 7 seaters car

Ghế được thiết kế với kết cấu, biên 
dạng và chức năng đáp ứng các yêu 
cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng từ 
khách hàng.

Seat is designed with the structure, 
shape and function meeting the technical 
requirement from customers.



SẢN PHẨM
PRODUCT
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Ghế được thiết kế và gia công với tỷ lệ nội địa hóa 100%. Kết cấu, biên dạng và chức năng phù hợp 
với điều kiện khí hậu và địa hình Việt Nam.

Seat is designed and manufactured with 100% localized. Structure, shape and function are suitable 
with climate and terrain conditions of Vietnam.

Ghế và giường nằm xe bus được thiết kế chú trọng yếu tố tiện nghi, sang trọng và tạo sự thoải mái. Ghế và 
giường nằm tùy chỉnh phần tựa lưng cao hay thấp theo ý thích, giường nằm với hệ thống massage giúp 
khách hàng xua tan mệt mỏi khi phải di chuyển đường dài.

Seat and bed for bus are designed to focus on convenience, luxury and comfort. Seats and beds 
customized with high or low backrests according to customers requirements, beds with massage systems help 
customers dispel fatigue in long distance travel.

GHẾ XE TẢI | TRUCK SEAT GHẾ VÀ GIƯỜNG NẰM XE BUS | SEAT AND BED FOR BUS

Ghế xe bus/ Bus seat

Giường nằm xe bus/ Bus bed



SẢN PHẨM
PRODUCT
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Áo ghế được thiết kế đảm bảo chất 
lượng cao với giá cả hợp lý đáp ứng 
nhu cầu khách hàng trong nước và 
xuất khẩu với vật liệu chất lượng như 
da, PVC (simili), nỉ có khả năng chống 
cháy và chống trầy xướt.

Seat cover is completely designed in 
high-quality and aordable products to 
meet domestic demands and exports 
with proper quality materials such as 
leather, PVC, fabric which is �re resistance 
and anti-scratched.

ÁO GHẾ | TRIM COVER

Chất liệu/ Material

Simili
PVC leather

Nỉ
Fabric

Da
Leather

Nệm ghế
Pu padding

Bọc cần số
Gear knob

Thảm lót sàn cao su
Rubber �oor mat
(Passenger car)

Bạt thùng xe
Canvas Tarpaulin
for truck cargo

Thảm lót sàn cao su (xe tải)
Rubber �oor mat (Truck)

Thảm lót sàn nỉ
Floor mat

Áo ghế xe du lịch
Passenger car seat trim cover

Áo ghế xe bus
Bus seat trim cover

Áo ghế xe tải
Truck seat trim cover

Áo giường nằm xe bus
Bus bed trim cover



SẢN PHẨM
PRODUCT
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Bọc vô lăng
Steering wheel cover

Ghế tàu hỏa
Train seat

Bọc cần số
Gear knob cover

Bạt phủ ô tô
Car cover

Túi tiện ích trên ô tô
Car utility bag

Bộ tựa lưng + gối cổ
Backrest & neck pillow

Tấm che nắng
Sun protector cover

Vỏ bọc áo ghế, Áo ghế
Seat cover

Ghế tàu thủy
Boat seat

SẢN PHẨM NGOÀI NGÀNH Ô TÔ | PRODUCTS (BEYOND AUTO INDUSTRY)

Thảm lót sàn 6D
6D Floor mat

SẢN PHẨM PHỤ KIỆN Ô TÔ  | CAR ACCESSORIES
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Máy cắt CNC tự động/ Automatic CNC cutting machine
Công suất: 800 bộ/tiếng/ Capacity: 800 sets /hour

Máy trải vải tự động/ Automatic fabric spreading machine
Công suất: 1.000 tấm/8 tiếng/ Capacity: 1,000 sheets /8 hours

Máy may túi khí/ Airbag sewing machine
Công suất: 100 bộ/8 tiếng/ Capacity: 100 sets /8 hours

Máy may cắt chỉ tự động
Automatic sewing thread cutting machine

Máy in sơ đồ tự động/Automatic diagram printer
Công suất: 100 bộ/8 tiếng/ Capacity: 100 sets /8 hours

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
PRODUCTION TECHNOLOGY 

DÂY CHUYỀN CẮT MAY | CUTTING & SEWING LINE 

Số lượng máy móc thiết bị: 800 máy

No. machines: 800

Công suất: 1.000 bộ/ngày

Capacity: 1,000 sets/day

Công đoạn cắt may được thực hiện bằng các

máy móc thiết bị từ Đức và Nhật Bản.

Cutting & Sewing  step is done by machines and

equipments from Germany and Japan.
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NỆM/PU PADDING LINE

Dây chuyền sản xuất nệm ghế/ PU padding line

Máy hút chân không
Vacuums

Máy ép nệm
PU Padding pressing machine

Được trang bị 2 bàn xoay với thiết kế có thể 
để 18-20 khuôn với tốc độ quay 8 phút/vòng. 
Đồng thời, nhà máy cũng trang bị 2 máy ép 
nệm, 1 loại hút chân không và một loại ép 
trục quay để tăng độ đàn hồi.

Equipped 2 turn tables which can carry from 
18 to 20 moulds with cycle time is 8 
minutes/round. 2 units of crushing machine 
in our production plant, 1 roller type and 1 
vacuum type to increase elasticity.

Công đoạn lắp ráp ghế
Seat assembly process

Kiểm tra chất lượng
Quality inspection

Quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ bởi 
hệ thống quản lý chất lượng ISO/TS16949.

The production processes are strictly controlled 
according to the Quality Management System 
ISO/TS16949.

Dây Chuyền lắp ráp ghế/ Seat assembly line

DÂY CHUYỀN LẮP RÁP GHẾ/ ASSEMBLY LINE

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
PRODUCTION TECHNOLOGY 



Triển khai dự án
New project meeting

Thiết kế
Design

Nghiên cứu nhân trắc học
Ergonomic

Làm mẫu
Prototype preparation

Thử nghiệm
Testing
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HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
R&D ACTIVITY

AUTOCOM đã chú trọng phát triển hoạt động 

R&D thông qua việc đầu tư các phần mềm thiết 

kế và thiết bị thử nghiệm (độ bền áo ghế, bộ gập 

ghế, máy kiểm tra tiếng ồn). Đặc biệt, đội ngũ kỹ 

sư R&D của Công ty được đào tạo bởi các chuyên 

gia Hàn Quốc, Malaysia có nhiều kinh nghiệm 

trong lĩnh vực sản xuất ghế ô tô. Hiện nay, Công 

ty đang tập trung nghiên cứu, phát triển các sản 

phẩm mới: ghế & giường xe bus, ghế xe du lịch 

chuyên dụng cao cấp,… và sản phẩm ngoài ô tô 

như: ghế tàu hỏa, ghế tàu thủy,...

AUTOCOM pays attention to R&D activities by 

investing in designing software and testing 

equipment (seat cover durability, seat folding 

frames, noise testing machines). Especially, the 

Company’s R&D team has been trained by 

experts from South Korea, Malaysia with intensive 

experience in auto seat manufacturing. At present, 

Autocom is focusing on the R&D for new products: 

bus seats & beds, seats of specialized passenger 

cars … and other products: train seats, seats on 

ships, etc.
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KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
QUALITY CONTROL SYSTEMS
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Máy kiểm tra độ cứng của nệm
PU padding hardness tester

Máy thử lực kéo, nén
Traction and compression test machine

Máy kiểm tra độ chống cháy của mút, Simili, da
Frammability tester

Máy kiểm tra độ mài mòn của vật liệu
Taber type abrasion tester

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Quality managerment systems ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949
Quality managerment systems IATF 16949

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Environment managerment systems ISO 14001:2015

Nhà máy luôn chú trọng vào khâu chất lượng sản phẩm thông qua việc đầu tư máy móc thiết bị 
kiểm tra theo quy định.

Our company always focuses on maintaining the quality of products through investment into 
inspection machinery and equipment as regulation.

CHỨNG NHẬN
CERTIFICATES



Autocom
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THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
EXPORT MARKET

KHÁCH HÀNG
CUSTOMERS

Korea

Malaysia

C N A

THACO KIA


