KHANG THIEN PHUOC

PROFILE

GIỚI THIỆU
Công ty TNHH Khang Thiên Phước thành lập năm 2014, hoạt động trong ngành
chế tạo, sản xuất và gia công các sản phẩm ốc vít, chấu chốt, đai ốc, linh kiện
dùng trong xe máy, tàu thuyền, máy bay,...bằng máy tiện CNC hiện đại của Đài
Loan, Nhật Bản với tốc độ xử lý cao, độ chính xác tuyệt đối. Chúng tôi có thể làm
ra tất cả các sản phẩm tiện với đa dạng chủng loại vật liệu như : thép, inox, đồng,
nhôm…
Đường kính sản phẩm từ 2.0mm đến 40.0mm.
Nhà máy sản xuất của chúng tôi hoạt động trên diện tích 600m2.
Sản phẩm của chúng tôi hiện đang cung cấp cho các công ty nước ngoài và
nội địa, xuất khẩu sang các nước Nhật,Mỹ,…với sản lượng trung bình 12 triệu sản
phẩm/năm.
Qui trình sản xuất và điều hành được vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001:2015, an toàn lao động OHSAS 18001:2007 nhằm đảm bảo tới tay khách
hàng những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.
Đội ngũ kỹ thuật và quản lý chất lượng của chúng tôi với kinh nghiệm trên 10
năm trong ngành tiện CNC, vận hành máy móc và kiểm soát chất lượng tuyệt đối
trong quá trình sản xuất.
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INTRODUCE
Khang Thien Phuoc Co., Ltd was established in 2014,
operating in research, development, manufacturing and
processing a variety of screws products, fasteners, rivets,
pins, nuts, turning parts and mechanical components
using in motorcycles, ships, aircrafts, etc.… by modern
Taiwan, Japan CNC machines with high speed processing and absolute precision. We can produce all kind of
products using CNC with a variety of input materials such
as: steel, stainless steel, brass, aluminum etc.
The O.D range of part size we can do is from 2.0mm to
40.0mm.
Our factory operates on an area of 600m2.
Our products are supplied to foreign and domestic
companies, exported to Japan, USA, etc. with an average output of 10 million products per year.
Our technical and quality management team with
more than 10 years experience in CNC turning, machine
operation and absolute quality control in production.
Our Quality Assurance Strategy
We monitor quality throughout all phases of the manufacturing cycle in order to provide the best possible
products. We assure our quality in three different ways.
First of all, we are certified by external bodies which
are combined in our certificate of registration for ISO
9001: 2015, OHSAS 18001:2007.
Secondly, we employ full-time QA staff. Unlike other
companies that may bring in a QA consultant or hire on
an as-needed basis, our professional QA staff works vigilantly for our mutual protection right on our premises. That
is all they do.
Thirdly, our most important arbiter of quality is you, our
client. If we don't meet your exact standards, the other
standards are irrelevant.
Our CNC machining facility accommodates a wide
variety of applications and operations. Our company is
prepared to tackle your most exacting specifications
and partner with you through the various phases of
design, prototyping, production runs, and high volume
fabrication.
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THÔNG TIN CÔNG TY
KHANG THIEN PHUOC CO., LTD
Address: 736 Ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh
Đồng Nai
Address: 736 Tra Co Hamlet,Binh Minh Village, Trang Bom
District,Dong Nai province,Viet Nam
Tax ID: 3603136165
Tel: 02513.864676
Manager: Nguyen Ly(Ms)
HP: 0933036186
Email: nguyenly@khangthienphuoc.com
Website: www.khangthienphuoc.com.vn

CHỨNG NHẬN/CERTIFICATE
OHSAS 18001 : 2017
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CHỨNG NHẬN/CERTIFICATE
ISO 9001 : 2015

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

PHƯỚC. Cam kết cung cấp
những sản phẩm có chất lượng
tốt nhất, độ bền cao nhất, an
toàn nhất cho người sử dụng.
Khẳng định góp phần vào sự
phát triển chung của xã hội bằng
tất cả đam mê nhiệt huyết và
trách nhiệm của người Việt Nam.

Sự hài lòng của khách hàng và
hiệu quả kinh tế cho khách
hàng là mục tiêu hàng đầu của
chúng tôi.
Trí tuệ, sáng tạo, nhiệt huyết,
đam mê cống hiến là nền
móng vững chắc của tập thể
công ty chúng tôi.
Sự đoàn kết và tính cách
chuyên nghiệp là kim chỉ nam
cho mọi hoạt động.

VISON

MISION

Công ty TNHH KHANG THIÊN

KHANG THIEN PHUOC CO., LTD is
committed to providing the best
quality

products,

highest

durability, and safest for users.
Furthermore,

we

affirms

our

contribution to the development
of society by all of our passion
and

enthusiasm

of

Customer
satisfaction
and
economic efficiency for our
customers is our top priority.
Intelligent,
creative,
enthusiastic, dedicated passion
is the solid foundation of the
whole company. Solidarity and
professionalism are the guiding
principles for every activity.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
● Uy tín

● Sáng tạo

● Chất lượng ● Chuyên nghiệp
● Tiến độ

● Nỗ lực

● Tận tâm

CORE VALUE
● Reputation

● Creativity

● Quality

● Profession

● Progress

● Efforts

● Dedication

the

Vietnamese.
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SẢN PHẨM / PRODUCTS

06 | KHANG THIEN PHUOC

KHANG THIEN PHUOC | 07

KHANG THIEN PHUOC CO., LTD
736 Ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
736 Tra Co Hamlet,Binh Minh Village,Trang Bom District Dong Nai province,Viet Nam
02513.864676
nguyenly@khangthienphuoc.com
www.khangthienphuoc.com.vn

