


COMPANY OVERVIEW
HỒ SƠ CÔNG TY  회사소개

기신정기는 일본 FUTABA와의 합작법인으로 1988년한국에서 몰드베이스 생산을
시작하여 시장점유율 1위의 중견기업으로 성장하였으며, 2007년 10월 상장기업으로
도약하였습니다. 기신정기는 2016년 6월 베트남 하노이 인근 박닌시 쿠에보 공단에

18,500 평방미터 공장을 준공하고 베트남북부최초로완성가공몰드베이스 및 프레스
다이세트 전문생산을 시작하였습니다.

Với lịch sử phát triển 28 năm ,KISHIN là công ty liên doanh với FUTABA Nhật bản chuyên sản xuất 

Mold base (Khuôn đúc nhựa, Khuôn đúc kim loại,Khuôn đột dập) hàng đầu tại Hàn Quốc  Năm 
2007,Kishin thuộc vào top đầu các công ty trong thị trường KOSPI.
Năm 2016 Nhà máy KISHIN Việt Nam đặt tại Quế Võ – Bắc Ninh với diện tích 18500 m2 là nhà máy sản 
xuất vỏ khuôn chuyên nghiêp duy nhất tại miền Bắc Việt Nam.

KISHIN is a Joint Venture with FUTABA Japan and the biggest mold base manufacturer (top market 
share) in Korea with history of 28 years.  KISHIN became a listed company in 2007 at KOSPI market.   In 
2016, KISHIN started mold base production in North Vietnam (BacNinh QueVo) : the 1st mold base / 
press die set mass production facility (18,500 square meter) in North Vietnam area. 

1st Plant in Korea(1988) IPO at Korea stock market KOSPI(2007)

KISHIN Vietnam Factory(2016)
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KISHIN VIETNAM PRODUCT
SỰ KHÁC BIỆT VỀ CHẤT LIỆU    기신제품
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Mold Base

Plates & Blocks

• For high precision plastic ejection and die casting
• S50C material with full machining  
• Mold base parts (Guide pins, bushes, support pins..) 

• Die set and die plate with full machining
• Space blocks
• Press dieset parts   

• Carbon Steel plates and blocks for Jig, etc.
• Cutting, milling, gundrilling and surface grinding to 

meet precision requirement

• Gia công chính xác vỏ khuôn đúc nhựa và vỏ khuôn đúc kim loại
• Cung cấp linh kiện cho Mold base (Guide pins, bushes, support pins..) 
• Sử dụng thép S50C, gia công hoàn chỉnh 1 bộ khuôn

• Gia công chính xác các tấm hoặc 1 bộ vỏ khuôn đột dập
• Gia công tấm Space block
• Cung cấp linh kiện cho khuôn đột dập

• Cung cấp các tấm thép S50C, S55C, cho các block của Jig
• Gia công cắt, mài, phay chính xác theo yêu cầu của

khách hàng

• 플라스틱 사출 및 다이케스팅용 정밀 몰드베이스
• S50C 소재로 포켓정삭 포함 완성가공
• 가이드핀, 부쉬, 서포트핀 등 금형파트

• 정밀 완성가공 프레스 다이세트
• 스페이스 블럭
• 프레스 다이세트 파트

Press Die Set

• S55C, S50C 탄소강 소재 정밀 판재
(코아, 지그재료 등) 

• 정밀가공 - 소재절단, 밀링, 건드릴, 연마



DIFFERENTIATED MATERIAL
SỰ KHÁC BIỆT VỀ CHẤT LIỆU    차별화된최고급소재
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기신 베트남은 사출금형 최적의 소재인 S50C, S55C 탄소강을 공급받아 저정밀 금형과 차별적

인 내구성과 품질을 자랑하고 있습니다. 우수한 기계 절삭성과 뛰어난 내마모성으로 금형의 정

밀성과 긴 수명을 보장하고 있습니다. 특히 고온,고압의 내구성을 필요로 하는 다이캐스팅 몰드

에서도 월등한 내구성을 자랑하고 있습니다. 

기신정기는 재료의 우수성과 품질의 신뢰성을 인정받아 삼성전자 갤럭시폰에 들어가는 각종

사출 및 다이캐스팅 부품에 20년 간 90% 이상의 점유율로 몰드베이스를 공급하고 있습니다

KISHIN uses the best quality S50C, S55C for main body of mold 
base which makes KISHIN mold base quality differentiated from 
low precision mold base. S50C carbon steel provides high 
precision with outstanding durability for plastic injection and die 
casting production.  

Such quality allows KISHIN to be a certified supplier for 
Samsung Electronics for more than 20 years for plastic parts 
and die casting mold which is used for Galaxy mobile phone 
series.  KISHIN’s market share in mold base is estimated over 
90% at Samsung Electronics 

KISHIN sử dụng nguyên liệu thép S50C, S55C chất lượng cao để sản xuất vỏ khuôn. 
Thép Cacbon S55C tạo nên sản phẩm bền bỉ cho các sản phẩm ép nhựa đặc biệt là các sản
phẩm khuôn đúc nhựa, đúc kim loại (Die casting) và khuôn đột dập (Press dieset)
Luôn cung cấp sản phẩm chất lượng cao, KISHIN là đối tác chủ yếu của Samsung Electronics 
cung cấp vỏ khuôn trong hơn 20 năm (90% vỏ khuôn của Samsung được mua từ Kishin). 
Chúng tôi cung cấp vỏ khuôn chế tạo dòng điện thoại nổi tiếng Galaxy Samsung, Note….



HIGH PRECISION INFRASTRUCTURE
CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐẠT TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI    초정밀가공환경과설비

4

기신정기의 28년간 축적된 전문 몰드베이스 생산업체로서의 기술력과 노하우를 바탕으로

베트남 현지 공장에도 초정밀 가공을 위한 전용 설비 및 환경을 구축하였습니다. 

특히 초정밀도의 정삭 가공을 위하여 별도로 구축된 항온항습실에는섭씨 23도의 온도와 55%

의 습도를 항시 유지하여 미크론 단위의 최고의 품질로 고객이 요구하는 납기에 적극적으로

대응해 나가고 있습니다.

VớI 28 năm hoạt động và phát triển , KISHIN sở hữu các thiết bị và cơ sở hạ tầng đáp ứng được
mọi nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi là công ty duy nhất sử dụng máy gia công chính xác được
kiểm soát về nhiệt độ cũng như độ ẩm (23C,55%), Các máy hiện đại như: Máy gia công lỗ
Core/Capity (Pocket), máy mài tinh (sai số +/- 0.02 mm)

With 28 years of know how and experience, KISHIN has best insfrastructure and machinery to meet 
customer needs.  KISHIN is only one mold base maker who has precision machining cell with temperature 
and humidity control system (23C, 55%) which allows delivery of high precision quality product 

High Precision Machines
• DMG Mori Seki Machining Center

(NV7000X2, NV6000X4) 
700mmX1200mmX230mm

• Doosan Machining Center
(HP6300, Horizontal)
750mmX900mmX850mm

• Doosan Machining Center
(VM960)
960mmX2400mmX800mm

• Surface Grinding (YOUIL) 
750mmX1500mm 

• 3D measuring machine (Zeis) 
950mmX950mmX400mm

Specialized Machines 
• Rotary Grinding (Toshiba)

500mmX500mm 
• Milling (Takeda, Hamai)

700mmX800mm  
• Gun Drill (Korea Gun Drill) 

600mmX800mm 
(Ø 4.5, 6, 8, 8.5, 10, 12, 14, 15, 16, 18)

Precision machining cell
for 1/100mm precision processing

Pocket finishing machine
DMG MORI NV6000, NV7000 



ONE STOP PRODUCTION
CÔNG TY SẢN XUẤT VỎ  KHUÔN SỐ 1   원스탑서비스
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기신 베트남은 몰드베이스 기본 가공 뿐 아니라 포켓정삭, 연마를 비롯한 고정도 완성가공을

모두 제공함으로서가공 인프라가 부족한 베트남 고객의 요구에 부응하고 있습니다.   기신의

원스탑 몰드베이스 가공은 몰드베이스 가공에 필요한 고객의 시간, 비용, 노력을 모두 절감해

드릴 것입니다

Not only Mold Base and basic processing, KISHIN provides one-stop precision machining including 
pocket finishing, surface grinding and other necessary machining work which can meet high precision 
tolerance.  KISHIN’s one stop machining will save your time, effort and cost

• Main body with 
S50C Steel

• Basic parts

Full Processing 
완성가공

Mold Base • Pocket rough 
(2mm precision)

• Cooling water holes
• Eyebolt 
• Ejector guide pin

Additional Processing
추가가공

• Pocket finish (0.01mm precision)
• Surface grinding (0.01mm) 
• Slide Blocks
• Angular pin hole
• Gas vent
• O-Ring slot 
• Runner lock pin
• .....

Other Maker’s Scope

KISHIN Work Scope

Không chỉ sản xuất vỏ khuôn và các quá trình gia công thô. KISHIN còn cung cấp sản phẩm gia
công tinh như gia công tinh như Pocket, mài mặt phẳng và một số quy trình gia công đòi hỏi độ
chính xác cao. Chúng tôi không những đảm bảo về chất lượng, KISHIN luôn đảm bảo thời gian
giao hàng giúp cho khách hàng tiết kiệm về thời gian, con người và chi phí.

DMG MORI
Machining Centers NVX7000

DOOSAN NHP6300
Horizontal MCT for Side block Process
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몰드베이스가 고객의 납기에 걸림돌이 되어서는 안됩니다. 기신은 베트남 북부의 어떤 경쟁사

보다도 빠르게 몰드베이스를 출하하고 있습니다.  포켓 정상을 포함한 완성가공을 모두 포함하여

평균 6~8일납기로베트남북부에출하가가능합니다. 간단한 수정 변경은 1일 내로 대응을 하고

있습니다

Mold base shouldn’t be a bottleneck to meet 
delivery time for your customer.  

KISHIN delivers mold base faster than any 
other competitors in Northern Vietnam.  
Average in 6~8 days, we can ship your mold 
base, completeing full machining including 
pocket, and in 1 day  we can resolve any 
problems or changes and send back to 
customer

Vỏ khuôn là sản phẩm khó để giao hàng nhanh và đúng hẹn nhưng KISHIN luôn giao hàng
nhanh hơn so với các công ty trong khu vực phía Bắc Việt Nam. Trung bình chỉ từ 6-8 ngày
chúng tôi có thể giao cho quý khách sản phẩm vỏ khuôn hoàn thiện các công đoạn bao gồm cả
Pocket. Nếu cần sửa chữa trong 1 ngày chúng tôi có thể hoàn thành. 

SPEED & QUALITY
TỐC ĐỘ  & CHẤT LƯỢNG 스피드와품질

NC Brain CAM SW

TOSHIBA KRT-130
Rotary Grinding Machine

HAMAI 4DS-A
Double Head Side Milling
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기신 베트남은 완성가공 몰드베이스를 3차원 측정기를 활용한 전수 검사 품질 시스템을 적용

하여 세계 최고 수준의 품질을 고객들로 부터 인정받고 있습니다.  

기신의 엄격한 품질관리는 판재와 파트의 높은 호환성을 가능하게 하여, 금형 파손 혹은 관련

불량 발생 시 표준파트와판재의교환만으로즉시수리를가능하게합니다. 따라서 최소 비용

과 시간으로 금형 관리를 가능하게 되며, 이것이 명품 기신 몰드베이스를 찾게 되는 이유입니다.  

KISHIN Vietnam conducted 100% quality 
check using 3D measuring device. 

Thanks to FUTABA - KISHIN QC system, in 
any case of mold failure, only replacement 
of standard plates and parts allows 
customer to complete mold repair and 
resume production immediately.

This is why KISHIN mold is known as best 
kind – saving your maintenance cost and 
effort.    

- Chất lượng được kiểm soat bởi máy đo 3D hiện đại
- Sử dụng chung tiêu chuẩn của tập đoàn chuyên về khuôn mẫu nổi tiếng Futaba Nhật Bản
- Dễ dàng thay thế linh kiện khi hỏng hóc
- Kishin luôn giúp khách hàng tiết kiềm về thời gian cũng như chi phí

WHY KISHIN
Lýdo bạnlựachọnKishin 왜기신인가

Quality Control with Zeiss 3D

HAMAI 4DS-A
Standard face processing is performed by new high performance machine to meet high precision requirement

기준면작업은별도의고정밀기계로가공하여정밀도를보장합니다.
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DMG MORI
Machining Centers

KOREA GUNDRILL KEG800
Gundrill Machine
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YOUIL YGS 1680
Surface Grinding Machine

DOOSAN VM960 Machining Center
MAX 2400 X 960 X 800T 대응가능 (1TON미만)
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Mold Base Plate Production Line

Warehouse for Steel Plates S50C, S55C



KISHIN VIETNAM CO.,LTD.
Lot F4, Que Vo IZ (Expanded Area) Namson Commune, Bac Ninh Province, Bac Ninh City, Vietnam

Web www.kishin.vn 
Email   kishinviet@kishin.com
Contact  Mr. Lam 091.569.9808 (Viet, Eng) 

Mr. Jo 조성현 대리 037.637.4264 (Kor)
Mr. Kim 김승만 법인장 097.118.5946 (Kor)  


