
必成公司簡介 Giới thiệu công ty Tất Thành 
台灣必成公司為台塑企業南亞塑膠公司 100%轉投資子公司，公司成立於 1987年，

並於 1991年開始生產電子級及複合級玻璃纖維絲。必成公司目前台灣及大陸共有七座

工廠，兩岸玻纖絲產能 234,000噸，其中電子級玻璃纖絲產能佔比約 17%，全球排名

第一。 

Taiwan Tất Thành là công ty con được tái đầu tư 100% vốn của Công ty nhựa Nam Á, 

Công ty được thành lập vào năm 1987 và bắt đầu sản xuất sợi thủy tinh cấp điện tử và sợi 

thủy tinh tổng hợp vào năm 1991. Công ty Tất Thành hiện có bảy nhà máy ở Đài Loan và 

Trung Quốc đại lục, năng lực sản xuất sợi thủy tinh đạt 234.000 tấn, trong đó, công suất sản 

xuất sợi thủy tinh cấp điện tử chiếm khoảng 17%, đứng đầu thế giới. 

 

必成公司主要產品下游應用為電路板材料，電子電器零件、汽車零件、運動器材、

建材等工業增強材料。由於全球資訊、科技產業蓬勃發展，印刷電路板、銅箔基板、

玻璃纖纖布等下游工廠持續擴建，推動電子級玻璃纖維絲需求劇增，未來玻璃纖維仍

將維持高度成長。 

Các ứng dụng hạ nguồn của sản phẩm chính của Tất Thành là vật liệu bảng mạch, phụ 

tùng điện và điện tử, phụ tùng ô tô, thiết bị thể thao, vật liệu xây dựng và các vật liệu gia cố 

công nghiệp khác. Do sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin toàn cầu, ác 

nhà máy ở hạ nguồn như bảng mạch in, tấm đồng phủ và vải sợi thủy tinh tiếp tục mở rộng, 

khiến nhu cầu về sợi thủy tinh cấp điện tử tăng mạnh. sợi thủy tinh sẽ duy trì tốc độ tăng 

trưởng cao trong tương lai. 

 

必成公司經多年研究發展創新及引進先進技術，在生產效率及漿料、玻璃配方等

各領域，皆為全球玻璃纖維生產領導廠商。 

Sau nhiều năm nghiên cứu, phát triển và đổi mới với công nghệ tiên tiến, Tất Thành là 

công ty đứng hàng đầu toàn cầu về sản xuất sợi thủy tinh trong các lĩnh vực khác nhau. 

 

必成公司玻璃纖維絲由矽砂、高嶺土、石灰石等礦物原料，1500度以上高溫熔製

拉絲撚製而成，工廠各區製程為熔爐區、捲絲區、絲餅回潮區、撚絲區及成品檢查包

裝區，此次辦理招聘面試，藉以提升廠內各製程區生產效能及強化公司產品競力。 

Sợi thủy tinh của công ty Tất Thành do các loại nguyên liệu khoáng chất như cát thạch anh, 

đất cao lĩnh, đá vôi vv, tôi đúc ở nhiệt độ cao trên 1500 độ tạo thành. Các khu vực của công 

xưởng chia làm khu lò đúc, khu cuộn sợ, khu phục hồi độ ẩm sợi, khu kẹp sợi và khu bọc 

gói kiểm tra thành phẩm. Lần này tổ chức phỏng vấn tuyển dụng với mục đích nâng cao 

hiệu quả sản xuất của các khu vực trong xưởng và đẩy mạnh sức cạnh tranh của sản phẩm 

công ty.   


