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GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN SƠN SEAMASTER
Tập đoàn Sơn Seamaster được thành lập tại Singapore vào năm 1959. Với 60 năm kinh nghiệm, Seamaster đã có
nhiều nhà máy và văn phòng trải dài hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới. Và Seamaster là công ty tiên phong trong việc
nghiên cứu phát triển công nghệ, cải tiến các tính năng bảo vệ của sơn và tạo ra các xu hướng màu sắc mới, giúp
khách hàng cảm nhận được sự khác biệt trong từng sản phẩm với chất lượng vượt trội.
Năm 1997, Seamaster thành lập nhà máy mới ở Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, tỉnh Bình Dương. Kể từ đó,
nhà máy Seamaster chuyên sản xuất và cung cấp các dòng sơn và chất phủ chất lượng cao, thân thiện môi trường
với công nghệ tiên tiến từ Singapore.
Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành công ty sản xuất sơn hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn cam kết phát triển
sản phẩm mới sáng tạo hơn, phù hợp với nhu cầu thị trường. Quan trọng hơn, Seamaster không ngừng tìm kiếm chất
liệu sơn thân thiện với môi trường. Chính vì vậy, Seamaster luôn nhận được sự ủng hộ và khen ngợi từ phía khách
hàng.
Hiện tại, Sơn Seamaster được nhiều công trình trong và ngoài nước tin tưởng sử dụng như Vista Verde, Vista, Kris
Vue, Ciputra Hà Nội, Estella, Mullberry Lane, Dragon City, Ehome và các dự án của Hưng Thịnh, Capitaland, Cofico,
Keppel Land, Nam Long, Guocland, Hòa Bình, Becamex, Coteccons và Marina Bay Sands của Singapore,…
Một số thành tích tiêu biểu:
•

•
•

Giải thưởng Rồng vàng do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư trao tặng cho doanh nghiệp nước ngoài tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế
Việt Nam liên tục từ 2007-2018;
Tiêu chuẩn xanh Green Label – Singapore được cấp bởi Hội đồng môi trường Singapore, chứng chỉ chứng
nhận các sản phẩm sơn Seamaster thân thiện với môi trường.
ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Trung tâm chứng nhận phù
hợp (Quacert) cấp chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng.

Cúp vàng thương hiệu hội nhập WTO do liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng tôn vinh những
doanh nghiệp xây dựng thành công thương hiệu, đưa ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ có khả năng cạnh tranh
cao, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế đất nước và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu
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SEAMASTER PAINT (VIETNAM) CO.LTD
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Tel: (0274) 3756 118
Fax: (0274) 3756 500
Email: spvhq@seamasterpaint.com
Website: www.seamasterpaint.com.vn

ABOUT FRASERS PROPERTY VIETNAM
Seamaster Paint Group was established in Singapore in 1959. With 60 years of experience, Seamaster Paint has
many factories and offices over 40 countries across all over the world. Seamaster Paint has been the pioneer in
research & development new technologies, improvement of paint’s protective functions and the creation of colour trend,
to help customers feel different in each product with outstanding performance.
In 1997, Seamaster Paint Group set up of new factory in Vietnam Singapore Industrial Park I, Binh Duong Province.
Since then Seamaster Paint factory specializes in manufacturing and supplying high-quality and environmentally
friendly paints and coatings with its advanced Singapore technology.
Our mission is becoming one of the Vietnam national paint company. Therefore, we’re wholly committed to pursuing
sound social ideas. We’re particularly concerned with caring and protecting the environment – our wide range of non –
toxic and environmentally friendly products attest to this, we are committed ted to customer and community.
Currently, Seamaster Paint Vietnam has many large domestic and foreign projects which endorsed and used
Seamaster Paint products such as Ciputra, The Estella, Canary, E-homes, The Mulberry Lane, MIA, many projects of
Hung Thinh, Capitaland, Cofico, Keppel Land, Guocland, Nam Long, Hoa Binh, Coteccons and Marina Bay Sands
Singapore,…
Achievements & Awards:
•

•
•
•

Golden Dragon Award for 12 consecutive years from 2007 to 2018. This award is presented annually by the
Vietnam Economic Times in association with the Ministry of Planning and Investment's Foreign Investment
Agency which aims to honour outstanding contributions made by foreign enterprises towards the Vietnamese
economy;
The Singapore Green Label has been certified by The Singapore Green Labelling Scheme (SGLS), the
certificate has certified environmentally friendly Seamaster products.
ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 for Directorate For Standards, Metrology And Quality (Stameq) and Vietnam
Certification Centre (Quacert) have certified for a quality management system.
Gold Cup BRAND SECTOR INTEGRATION WTO has been presented by The Vietnam Union of Science and
Technology Associations (VUSTA) to honour enterprise successfully build the brand, put on the market the
products and services with high competitiveness, contribute positively to the economic development of the
country and integrate into the global economy.
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