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Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Kính thưa Quý khách hàng và Quý đối tác,

Trải qua hơn 23 năm hình thành và phát triển, với tâm huyết, sự tận tụy và nỗ lực không ngừng 
nhằm đem đến giá trị tối ưu cho Quý khách hàng và quý đối tác, khởi đầu từ nhà phân phối 
cho các tập đoàn thiết bị điện và chiếu sáng hàng đầu, qua từng bước phát triển vững chắc, 
đến nay Công ty cổ phần Khải Toàn (gọi tắt là KTG) đã trở thành tập đoàn hàng đầu về thiết bị 
điện và chiếu sáng, sở hữu, kinh doanh và phân phối các thương hiệu mạnh trên thị trường 
như AC, Comet, iSound.

Với sứ mệnh “Nâng tầm Tiện Nghi và Cảm Hứng cuộc sống cho khách hàng thông qua các giải 
pháp thiết bị điện toàn diện và tiên phong về các ứng dụng công nghệ tương lai. Mang đến 
cuộc sống thịnh vượng cho nhân viên, cổ đông. Cùng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và xã 
hội. Phát triển dựa trên nền tảng năng lượng xanh”, KTG đã chủ động thành lập các liên 
doanh-liên kết với những công ty/ tập đoàn lớn trong và ngoài nước, phát huy sức mạnh liên 
kết của toàn hệ thống; áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến thế giới, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, đa dạng hóa chủng loại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Quý khách hàng.

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi luôn trân trọng những cá nhân, tập thể trong công ty, quý khách 
hàng, quý đối tác… đã đồng hành, hỗ trợ để KTG đạt được thành quả như ngày hôm nay.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển của nền kinh tế, thị trường thiết bị điện và chiếu sáng 
đã và đang thu hút sự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia nhiều tiềm lực tài chính, giàu 
kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi tin tưởng sự ủng hộ, hợp tác và hậu thuẫn của Quý vị sẽ là nền 
tảng vững chắc để KTG giữ vững vị trí hiện tại, tiếp tục vươn đến những tầm cao mới.

KTG rất mong được tiếp tục đồng hành cùng chặng đường phát triển bền vững của đất nước 
và của toàn thể Quý vị.

Message from Chairman
Dear Valued Clients and Partners, 
After more than 23 years of development, starting as the distributor for the world giants in electrical and 
lighting equipment, KTG has become one of the leading corporations in this industry with strong brands 
including AC, Comet, and iSound. 
Our mission is to pioneer in electricity-based holistic solutions and cutting-edge technology to enhance 
comfortability and inject inspiration to customer life; committing prosperity to shareholders and employees in 
a close attention to social responsibility and environment as well as sustain development journey based on 
green energy.
To visualize it, KTG has actively established joint-ventures with huge domestic and foreign groups to optimize 
the integrated strength of the whole system, modernize management model, upgrade product quality, diversify 
product portfolio… to better satisfy our clients’ demands.
Looking back KTG development journey, I always respect individuals and teams who have enthusiastically 
supported KTG to obtain its existing achievements.
Deep awareness of enormous challenges awaiting in the context of the country's stronger integration with the 
global economy, characterized by new entrants with financial strength and solid experience, I strongly believe 
that KTG shall be confidently head towards the future to sustain our leading position, and conquer new highs 
by the current supporting level of clients and partners.
KTG expects to continuously accompany your journey of sustainable growth and success, contributing to the 
country’s development as a whole.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc
Chairman and General Director

ĐẶNG TRỌNG NGÔN
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Văn phòng chính & nhà máy
Lô 33, Khu Công Nghiệp Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai
Tel: (+84 061) 3511 179 /  Fax: (+84 061) 3512 005
Head o�ce & plant

Lot 33, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Commune, Bien Hoa City, Dong 
Nai Province

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần phân phối thiết bị điện KTG

Lầu 6, Tòa nhà Sông Đà,14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (+84 8) 6267 6868 /  Fax: (+84 8) 6290 5578
O�ce in Ho Chi Minh City

KTG electrical equipment distribution joint - stock company

Song Da Tower, 6th �oor
14B Ky Dong Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City.

Văn phòng tại Hà Nội
Công ty cổ phần phân phối KTG miền Bắc
Lô 2-8B Khu Công Nghiệp Quận Hoàng Mai, 435A Tam Trinh, 
P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Tel: (+84 4) 3634 1688 /  Fax: (+84 4) 3634 1661
Hanoi O�ce

KTG distribution north joint-stock company

Lot 2-8B, Hoang Mai District Industrial Zone
435 Tam Trinh Street, Hoang Van Thu Ward, Hoang Mai District, Hanoi City.

Tập đoàn hàng đầu về thiết bị điện dân dụng, gia dụng, điện tử tại Việt Nam 
Leading group in Electrical Accessories, Industrial Equipment, Home Appliance and Electronics in Vietnam.

www.ktg.com.vn
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Công ty cổ phần Khải Toàn (gọi tắt là KTG) được thành lập vào năm 1994. Trải qua hơn 23 năm hình thành và phát triển, với sự tận 
tụy và nỗ lực không ngừng nhằm đem đến giá trị tối ưu cho khách hàng, đến nay KTG đã trở thành tập đoàn hàng đầu về thiết bị 
điện dân dụng, gia dụng, điện tử; sở hữu, kinh doanh và phân phối các thương hiệu mạnh trên thị trường như AC, Comet, iSound và 
hiện là đối tác Châu Á duy nhất được Osram (Đức) lựa chọn để liên kết thương hiệu nhằm sản xuất các sản phẩm chiếu sáng cung 
ứng cho thị trường Đông Nam Á theo tiêu chuẩn CHLB Đức dưới thương hiệu AC-OSRAM. Bên cạnh đó, với tiềm lực kinh doanh và 
phân phối trong ngành, KTG còn được các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới như Hager, Osram, Mitsubishi chọn lựa và bổ nhiệm làm 
nhà phân phối tại thị trường Việt Nam. 

Hưởng ứng lời kêu gọi khuyến khích đầu tư và sử dụng nguồn nhân lực trong nước của Chính Phủ, KTG đã đầu tư hệ thống nhà máy và được 
các đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ sản xuất tiên tiến, chuyên sản xuất sản phẩm thiết bị điện và chiếu sáng.

Khai Toan Joint Stock company (herein called KTG) was established in 1994. After more than 23 years of establishment and development, with the constant e�ort  in delivering 
added value to clients, KTG has become the leading corporation of Electrical Accessories, Industrial Equipment, Home Appliance and Electronics with strong brands such as AC, 
Comet, iSound and the only partner of Germany in South East Asia for co-branding, namely AC-OSRAM brand. On top of that, KTG has been selected and appointed by famous 
global groups such as: Hager, Osram, Mitsubishi as the distributor in Vietnam market.

To respond the call of government about encouraging investment and using of domestic human resources, KTG has been investing system of plants and has been transferred 
advanced production technologies, specialized in electrical and lighting equipment manufacturing by foreign partners. 

Hệ thống công ty liên doanh – liên kết

Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam
tại Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS VINA
tại Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. 

Công ty CP dây điện & phích cắm TRẦN PHÚ
tại Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Công ty CP nhựa thiếu niên TIỀN PHONG phía nam
tại KCN Đồng An, Tỉnh Bình Dương.

Joint-venture and associate companies

Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation
in Hai Chau District, Da Nang City.

LS VINA Industrial System Company Ltd 
in Dong Anh District, Hanoi City.    

TRAN PHU Electric Wire & Plug Joint Stock Company 
in Tu Liem District, Hanoi City. 

TIENPHONG Plastic South Joint Stock Company 
in Dong An Industrial zone, Binh Duong Province.

Hệ thống nhà máy

Nhà máy 1:  Lô CN4, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm
 Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Nhà máy 2:  Lô 33, Khu Công Nghiệp Tam Phước
 Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Plant system

Plant 1: Lot CN4, Tu Liem Small And Medium Industrial Cluster, Minh Khai   
Commune, Tu Liem District, Hanoi City.

Plant 2: Lot 33, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Commune, Bien Hoa 
City, Dong Nai Province.

Hầu hết các sản phẩm của KTG phù hợp/hợp chuẩn các 
tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt hàng đầu thế giới như:

Tiêu chuẩn quốc tế (IEC), Tiêu chuẩn của châu Âu (EN), Tiêu 
chuẩn của Vương Quốc Anh (BS), Tiêu chuẩn của Việt Nam 
(ECC) sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Cùng với lực lượng trên 500 Công nhân viên, đội ngũ Lãnh 
đạo, Quản lý, Chuyên gia trẻ có tâm huyết, giỏi chuyên môn 
và kinh nghiệm từ các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Most of KTG products meet the world-leading-strict-quality standards 
such as: 

International Standards – IEC, Europe Standards – EN, British Standards – BS, 
Vietnam Standards – ECC (energy saving products).

We have more than 500 workers, a team of leaders, managers, and young 
experts who possess enthusiasm, good professionals, and experience from 
domestic and foreign companies.

1.  Hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 
9000:2001 do tổ chức NQA của Anh Quốc cấp.

2.  Hệ thống phân phối vững mạnh, sâu rộng trên toàn quốc:
 -  02 Chi nhánh trực thuộc công ty
 -  Trên 150 Nhà phân phối
 -  Trên 200 Đại lý, trực tiếp quản lý trên 10.000

          Cửa hàng/ Tiệm điện trên toàn quốc. 

3.  Thông qua các chủ đầu tư, công ty tư vấn thiết kế, công ty 
xây dựng, nhà thầu xây dựng,…  các sản phẩm của KTG 
đã có mặt tại hầu hết các dự án lớn ở khắp các tỉnh, thành 
tại Việt Nam.

4.  Xuất khẩu sản phẩm sang các quốc gia trong khu vực: 
Thái Lan, Brunei, Myanmar, Indonesia, Campuchia, Lào…

        Up to now, KTG has built and possessed

1.   A management system which meets quality management standard ISO 9000: 
2001 issued by NQA  -  an English organization.

2.     A powerful and nationwide distribution system:

  -  02 branches under company 
 -  Over 150 Distributors 
 - Over 200 Dealers which directly manage more than 10,000 
   electrical stores nationwide .

3.   By the support of investors, consulting & designing companies, construction 
companies, and contractors, products of KTG are present in almost all big 
projects in Vietnam.

4.     Exporting products to regional countries:  Thailand, Brunei, Myanmar, 
Indonesia, Cambodia, Laos. 

Hiện nay, KTG đã xây dựng được
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2000

1994

2005

1997

2001

2006

10/06/1994: THÀNH LẬP CÔNG TY
KTG WAS BORN on 10 June 1994

Nhượng quyền thương hiệu và 
chuyển giao công nghệ Comet từ 
Thailand.
Trở thành Nhà Phân Phối Độc Quyền 
sản phẩm thiết bị đóng cắt của 
HAGER - PHÁP.
Technology transfer and franchise from
Comet Thailand.
Appointed as exclusive authorized distributor 
for die-cut machine of HAGER - FRANCE.

Thành lập Nhà Máy Sản 
Xuất Dây và Cáp Điện 
tại Từ Liêm - Hà Nội.

Establish wire and plug factory 
in Tu Liem - Ha Noi.

Liên doanh sản xuất công tắc ổ cắm 
tại WENZHOU - CHINA.

Joint venture with WENZHOU - CHINA to 
produce sockets and switches.

Thành lập Nhà Máy Sản Xuất Thiết Bị 
Điện và Chiếu Sáng tại Đồng Nai.

Build factory to manufacture electrical 
equipment and lighting in Dong Nai province.

Trở thành đối tác liên 
doanh chính thức của 
Công Ty Hệ Thống Công 
Nghiệp LS-VINA.

Joint venture with LS-VINA 
industrial system company ltd.

Liên kết với Công Ty CP Nhựa 
Thiếu Niên Tiền Phong thành lập 
Công Ty CP Nhựa TNTP sản xuất 
Ống nước tại phía Nam.

Joint Venture with Tien Phong Plastic 
South Joint Stock Company.

2007

Tiếp tục được Mitsubishi Electric 
bổ nhiệm làm NPP độc quyền 
Quạt điện khu vực phía Nam

Be appointed as exclusive distributor of 
Mitsubishi Electric Fan in the South of 
Vietnam

2017CÁC CỘT MỐC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG
KEY DEVELOPMENT MILESTONES
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1995

1996

2009

2014

2008 2012

2015

Trở thành Nhà Phân Phối Ðộc Quyền
PIRELLI - ITALIA.

Nominated as exclusive authorized distributor of 
PIRELLI - ITALIA.

Nhượng quyền thương hiệu và chuyển giao công nghệ 
AC ELECTRICAL ACCESSORIES LIMITED SINGAPORE.

 Technology transfer and franchise from
AC ELECTRICAL ACCESSORIES LIMITED SINGAPORE.

Ký hợp đồng sản xuất tủ điện cho HAGER
Sign contract of producing switchboard for HAGER.

Phối hợp với báo SGGP thực hiện 
chương trình "Vì Cuộc Sống An Toàn".

Corporate with SGGP newspaper to deploy “For A 
Safety Life” CSR campaign.

Ra mắt thương hiệu gia dụng 
COMET, phân phối rộng khắp các 
trung tâm điện máy, siêu thị.

Comet Home Appliances is launched and 
widely displayed in tech-sup channel. 

Phát triển ngành hàng Led Comet 
- Tiên phong về công nghệ chiếu 
sáng Led.
Được MITSUBISHI bổ nhiệm là 
nhà phân phối độc quyền các sản 
phẩm quạt thông gió.
Trở thành đối tác Châu Á duy nhất 
được OSRAM - GERMANY lựa chọn 
để liên kết thương hiệu.

Launch Led Comet-pioneer in Led lighting 
industry.
Appointed as exclusive authorized 
distributor of Mitsubishi ventilator.
Appointed as the only partner in Asia of 
OSRAM - GERMANY for co-branding. 

Được bình chọn “SẢN PHẨM HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG 
CAO“ do người tiêu dùng bình chọn.
Nhận bằng khen của Bộ Công Thương.

Appointed as exclusive authorized distributor of OSRAM - GERMANY Led category.
Awarded as Vietnam high quality goods.
Awarded by Ministry of Commerce and Industry for joining the campaign 
“VIETNAMESE PRIORITIZE VIETNAM PRODUCTS”.

Chính thức ra mắt thương hiệu điện 
tử iSound. 

Launch in iSound Consumer electronics.

5
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Với hơn 23 năm đầu tư, xây dựng và phát triển, KTG tự hào sở hữu hệ thống phân phối vững mạnh, sâu rộng, đa dạng theo đặc 
thù ngành và xu thế thị trường, triển khai trên toàn lãnh thổ Việt Nam và các nước trong khu vực, bao gồm:
More than 23 years of development, KTG has built an established distribution network, best suiting for market trends and industry requirement. It embodies across Vietnam and 
regional markets, including

KÊNH DỰ ÁN - Project01

Nhà thầu
Contractor

Tư vấn thiết kế
Consultant

Chủ đầu tư 
Owner

Kênh dự án
Project 

01

Kênh hiện đại
Modern Trade - MT

02

Kênh truyền thống/ bán lẻ
General Trade - GT

03



KÊNH DỰ ÁN  CỦA KTG BAO GỒM PHÂN KHÚC SAU: 

    Nhà máy

    Cao ốc văn phòng

    Căn hộ cao cấp

    Chuỗi bán lẻ

    Các dự án trọng điểm của quốc gia

KTG projects include segments:

      Factory

     O�ce Building and Plaza

     Apartment

    Retail Stores

    Key national projects 

PHÂN KHÚC
NHÀ MÁY

(có vốn
đầu tư FDI)

Factory segment (FDI)

Nhà máy lọc dầu Dung Quất
(Dung Quat Oil Re�nery)

Nhà máy Gentherm Hà Nam
(Gentherm Ha Nam)

Nhà máy Coca-Cola Việt Nam và Myanmar 
(Coca-cola Vietnam and Coca-cola Myanmar)

Nhà máy nhựa Tiền Phong Hải Phòng
(Tien Phong Plastic Hai Phong)

Nhà máy nhựa Tiền Phong Bình Dương
(Tien Phong Plastic Binh Duong)

Nhà máy nước Thủ Đức
(Thu Duc Water Plant)

Nhà máy Hyosung Đồng Nai
(Hyosung Dong Nai)

Nhà máy Johnson & Son Sóng Thần
(Johnson & Son Song Than)

Nhà máy Sano� Quận 9
(Sano� District 9)

Nhà máy Dona Standard Đồng Nai.
(Dona Standard Dong Nai)

Nhà máy CAMOPLAST SOLIDEAL Bình 
Dương
(Camoplast Solideal Binh Duong)

Nhà máy sản xuất tủ điện Hải Nam Quận 9
(Hai Nam, District 9)

Nhà máy may Worldon Tây Ninh 
(Worldon Tay Ninh)

Nhà máy sợi màu Brotex 
(Brotex Tay Ninh)

Nhà máy Regina Miracle International 
Vietnam
(Regina Miracle International VN)

Nhà máy DBW Long An
(DBW Long An)

7
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PHÂN KHÚC
CAO ỐC

VĂN PHÒNG
(O�ce Building

and Plaza segment)

Bitexco
Kumho Asiana Plaza
VinCom Center
Sunrise City
Pearl Plaza
The Vista Q.2
Lim Tower 1 & 2
Times Square
Sai Gon trade center
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PHÂN KHÚC
CĂN HỘ

CAO CẤP
(Apartment segment)

Vinhomes Central Park
Times City Park Hill
Hoa Binh Green
Medoly
Novaland
Carrilon
Masteri



PHÂN KHÚC
CĂN HỘ

CAO CẤP
(Apartment segment)

The Estella
Ecopark
Phu My Hung
The Vista
Sai Gon Pearl
Thành Phố Giao Luu
Goldmark

10
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CÔNG TRÌNH
TRỌNG ĐIỂM

QUỐC GIA
(National key projects)

Sân bay Cần Thơ
(Can Tho Airport)

Sân bay Rạch Sỏi
(Rach Soi Airport)

Sân bay Thọ Xuân 
(Tho Xuan Airport)

Sân bay Đà Nẵng
(Da Nang Airport)

Đài Truyền Hình TPHCM
(HCM Broadcoast)

Phủ Chủ Tịch
(Presidential Palace)

Tòa nhà Bộ Ngoại Giao
(Ministry of Foreign A�airs Building)

Tòa nhà Quốc Hội
(National Assembly House)

Khu phức hợp SEA GAMES 
(The SEA GAMES complex)

PHÂN KHÚC
CHUỖI 
BÁN LẺ

(Retail Store segment)

Thế giới Di Động (539 cửa hàng)
The gioi di dong (539 stores)

Viễn Thông A (169 cửa hàng)
Vien Thong A (169 stores)

Mini Stop (100 cửa hàng)
Mini Stop (100 stores)

PNJ (142 cửa hàng)
PNJ (142 stores)



KÊNH HIỆN ĐẠI – MT02

Siêu thị
Supermarkets

1122

Chuyên gia điện máy

Siêu thị điện máy
Tech-sup

Mua sắm trực tuyến & TV home shopping
Online shopping amd TV home shopping

12
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Hệ thống phân phối trên toàn quốc
Nhà phân phối :  trên       150
Đại lý :  trên       200 
Cửa hàng điện :  trên 10.000
Thị trường xuất khẩu sang các quốc gia 
trong khu vực: Thái Lan, Myanmar, Brunei, 
Maritius, Lào, Campuchia,...

Nationwide distribution system 

Distributors          : over  150

Dealers                  : over  200

Electrical store  : over 10.000

Exporting markets in regional countries: Thailand, 
Myanmar, Brunei,  Maritius, Laos, Cambodia,…

HÀ NỘI

TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÀ NẴNG

LÀO

MYANMAR

THÁI LAN

CAMPUCHIA

BRUNEI

KÊNH BÁN LẺ (TRUYỀN THỐNG ) – GT03
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CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP
Hệ thống sản phẩm của KTG phù hợp với các tiêu chuẩn chất 
lượng nghiêm ngặt hàng đầu trên thế giới

KTG's products meet the world- leading- strict- quality standards 

Bên cạnh đó, KTG cũng đã đạt các giải thưởng lớn: Hàng Việt Nam chất lượng cao, Thương hiệu Vàng (do Bộ Công thương chứng 
nhận), Thương hiệu  Việt – Cúp vàng chất lượng Hội nhập, Nhà cung cấp Đáng tin cậy tại Việt Nam, Doanh nghiệp Việt Nam uy tín 
chất lượng…

KTG HAS AWARDED BIG PRIZES: 

Vietnam high quality goods, Gold Brand - issued by the Ministry of Commerce and Industry, Vietnamese Brand Integration Quality Gold Cup, Trustable supplier in Vietnam, 

Prestige and Quality Vietnamese enterprise.

CÁC GIẢI THƯỞNG LỚN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Thương hiệu liên kết
AC-OSRAM

ĐIỆN TỬ
(Electronics)

ĐIỆN GIA DỤNG
(Home Appliances)

ĐIỆN DÂN DỤNG
(Electrical Accessories)

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
(Industrial Equipment)

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN GIA DỤNG ĐIỆN TỬ

ĐIỆN DÂN DỤNG

CÁC NGÀNH KINH DOANH CHÍNH - KEY BUSINESS FIELDS

Hiện tại, KTG
có 4 ngành
kinh doanh chính
(KTG focuses on
4 key business �elds)
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CÁC THƯƠNG HIỆU SỞ HỮU VÀ PHÂN PHỐI TẠI KTG

THƯƠNG HIỆU SỞ HỮU 
AC : Dân Dụng và Công Nghiệp
Comet : Dân Dụng và Gia Dụng
iSound : Điện Tử

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI
Osram
Hager
Mitsubishi Electric
Ledvance

THƯƠNG HIỆU LIÊN KẾT AC-OSRAM

BRANDS THAT KTG POSSESSES

AC : Industrial Equipment and Electrical Accessories

Comet : Electrical Accessories and Home Appliances

iSound : Electronics 

BRANDS THAT KTG DISTRIBUTES

Osram

Hager

Mitsubishi Electric

Ledvance

THE AC - OSRAM CO-BRAND



Thương hiệu AC
(Điện dân dụng và công nghiệp)
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AC - là nhãn hiệu thiết bị điện cao cấp có xuất xứ từ Vương Quốc Anh, tất cả các sản phẩm đều được sản xuất trên dây chuyền công 
nghệ hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn khắt khe trong ngành điện châu Âu như IEC, EN, BS. Liên tục có những bước 
đột phá mới trong chất lượng, kiểu dáng, đường nét thiết kế, thương hiệu AC đã và đang tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng 
các chủ đầu tư, nhà tư vấn thiết kế, công ty xây dựng và hiện có mặt trong các công trình cao cấp mang tầm quốc tế tại Việt Nam. 
Với hơn 23 năm tại thị trường Việt Nam, AC thấu hiểu những nhu cầu riêng biệt và đa dạng của thị trường và luôn cam kết đáp ứng 
những yêu cầu cao nhất của các công trình tầm vóc quốc tế.

Các nhóm sản phẩm của AC bao gồm:

  Nhóm Thiết bị chiếu sáng   Máng đèn tán quang, máng đèn batten, đèn downlight, LED AC, …

  Nhóm Công tắc ổ cắm   Công tắc ổ cắm phím lớn, phím tròn, … 

  Nhóm Ống luồn    Ống luồn cứng, ống ruột gà, phụ kiện ống, ...

  Nhóm Thiết bị công nghiệp Thang máng cáp nhựa PVC, thang máng cáp kim loại, tủ điện, … 

Nhóm Công tắc ổ cắm
Group of switches and sockets

Nhóm Thiết bị chiếu sáng
Group of lighting equipment
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AC (industrial equipment & electrical acessories)

AC: the UK origin high - class electrical equipment is processed in modern assembly lines and strictly complied with Europe and the world electric standards EC, EN, BS, and 
constantly creating new breakthroughs in quality, design. AC has gained a �rm trust in the mind of investors, design consultants, construction companies, and available in 
high-end projects on an international standards in Vietnam. With more than 23 years in Vietnam market, AC understands the unique needs and diversity of high-end market 
and always meets the highest requirements of international works.

Here are AC’s product lines:

 Group of lighting equipment : Fluorescent light �xture, batten, downlight, LED AC, etc.

 Group of switches and sockets : Switches, large key sockets, round key sockets, etc.

 Group of conduits  : Hard conduits, �exible conduit, conduit accessories, ect.

 Group of industrial equipment : PVC plastic cable ladder, metal cable ladder, electric distribution box, etc. 

Nhóm Thiết bị công nghiệp
Group of industrial equipment

Nhóm Ống luồn
Group of conduits
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Thương hiệu Comet
Dân dụng

Nhóm Thiết bị chiếu sáng (bao gồm LED)
Group of  lighting equipment

Bằng nỗ lực không ngừng, công nghệ vượt trội và cam kết an toàn trên từng sản phẩm, từ năm 1997, Comet- một thương hiệu có xuất 
xứ từ Thái Lan ra đời và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thiết bị điện và chiếu sáng dân dụng, phủ rộng khắp các nhà phân phối, 
đại lý, cửa hàng thiết bị điện, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các đội/nhóm thợ điện, nhà thầu, công ty xây dựng, phục vụ các công 
trình dân dụng, khu dân cư, cao ốc văn phòng khắp Việt Nam.

Các sản phẩm Comet luôn đặt tiêu chí an toàn và tiện lợi lên hàng đầu, luôn tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế như IEC, EN, BS 
và các qui định về an toàn điện của Việt Nam trong sản xuất. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 của 
Comet do tập đoàn NQA (Ascertive – Anh Quốc) đánh giá và công nhận. 

Thương hiệu Comet đánh vào phân khúc trung cấp. Phù hợp cho các công trình vừa và nhỏ, nhà dân, chi phí hợp lý.

Các nhóm sản phẩm của Comet bao gồm: 

 Nhóm Thiết bị chiếu sáng  

 Nhóm thiết bị ống luồn, công tắc ổ cắm, thiết bị nối dây Công tắc ổ cắm phím lớn, phím tròn,ống luồn cứng, ống ruột gà, phụ
kiện ống, quạt trần, ...

Máng đèn tán quang, máng đèn batten, đèn downlight, đèn bulb led, 
đèn bàn chống cận, LED COMET, ...
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Comet (Electrical equipment)

With constant e�ort, superior technology and commitment to safety, from 1997, the Comet was born and quickly dominated the market of electrical equipment & lighting  with a 
nationwide network of agents, electrical stores. Comet becomes the �rst choice of  both residential construtions and o�ce buildings across Vietnam.

Comet always puts safety and convenience as top criteria and strictly complies with international standards such as IEC, EN, BS as well as the electrical safety regulations of 
Vietnam. Comet’s quality management system of international standard IS0 9001:2008 is assessed and recognized by NQA (Ascertiva Corporation – England).

Comet targets middle segments, small projects, and sold at competitive prices.

 Group of lighting equipment  : Fluorescent light �xture, batten, downlight, bulb led, LED COMET, etc.

 Group of switches and sockets, conduits : Large key sockets, round key sockets, etc.
 and wiring products
 

Nhóm ống luồn, công tắc ổ cắm, thiết bị nối dây 
Group of switches and sockets, conduits and wiring products
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Sản phẩm làm mát và sưởi ấm
Group of cooling and heating

Thương hiệu Comet
Gia dụng

Năm 2012, trên nền tảng công nghệ và tiêu chuẩn an toàn điện, Comet gia dụng ra đời. Với sứ mệnh mang lại sự tiện nghi, gắn kết, cùng 
những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho khách hàng, Comet đa dạng về mẫu mã, giá cả cạnh tranh và đưa ra thị trường nhiều chương 
trình chiêu thị hấp dẫn. Hiện tại, dòng sản phẩm Comet đã có mặt ở hầu hết các siêu thị, siêu thị điện máy lớn tại tất cả tỉnh thành cả nước.
In 2012, Comet home appliances was launched to deliver the comfort, connecting and truly di�erent experience for Vietnam families. Comet currently provides full ranges of 
product caring Vietnam modern home with reliable quality and reasonable price. Also, Comet deploys appealing promotion campaigns to sustain the existing bonding relationship 
with customers. Up to now, Comet home appliances is available in almost technical supermarkets nationwide.

Các dòng sản phẩm của Comet bao gồm/Here are some key product lines: 
• Sản phẩm nhà bếp/ Group of kitchen products

• Sản phẩm hỗ trợ việc nhà/ Group of household equipment 

• Sản phẩm làm mát và sưởi ấm/ Group of cooling and heating products

Sản phẩm nhà bếp
Group of kitchen products

Sản phẩm hỗ trợ việc nhà
Group of household equipment
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Được bảo chứng bởi thương hiệu Comet, iSound – thương hiệu ngành điện tử của KTG, đã mở ra một ngành điện tử hiện đại, hướng 
đến sự tiện lợi và tính phong phú cho thế hệ khách hàng trẻ năng động. 
Các nhóm sản phẩm của iSound đa dạng và chuyên sâu trong ngành điện tử như: loa bluetooth, loa bộ, tai nghe, phụ kiện âm thanh…
Dòng sản phẩm mang tính giải trí này giúp KTG hoàn thiện nhóm sản phẩm liên quan đến nhu cầu toàn diện về giải pháp thiết bị  
điện cho gia đình Việt. 
Endorsed by Comet, iSound, a brand in electronic area of KTG, sets a modern and convenient electronics market segment for Vietnam young dynamic customers. Its product portfolio 
covers in-ear headphone, stereo headphone, bluetooth speakers, speakers and accessories...

This entertainment sector ful�lls KTG’s product portfolio of holistic solution regarding to electricity - based demand for VN family.

Thương hiệu iSound
(Điện tử)

Nhóm Tai nghe
Headphone

Nhóm Loa Bluetooth
Bluetooth speaker

Nhóm Loa bộ
Steoreo



Dự án hợp tác thương hiệu AC-OSRAM trong ngành chiếu 
sáng giữa Tập đoàn Osram (tập đoàn chiếu sáng hàng đầu 
Châu Âu và thế giới) với thương hiệu AC (thuộc tập đoàn 
KTG) bắt đầu năm 2013.

Đây là dự án liên kết thương hiệu thứ 2 của Osram (CHLB 
Đức) tại Châu Á (bên cạnh dự án với tập đoàn chiếu sáng  của 
Nhật Bản), trong nỗ lực nhằm đóng góp vào sự phát triển cơ 
sở hạ tầng tại Việt Nam cũng như đem đến người tiêu dùng 
sản phẩm chiếu sáng chất lượng cao với giá thành cạnh 
tranh nhất, chẳng những có tính năng tiết kiệm mà còn có 
chất lượng ánh sáng tốt và giảm khí thải CO2 nhằm bảo vệ 
môi trường và là bước ngoặt quan trọng trong ngành công 
nghiệp chiếu sáng Việt Nam.

Dự án liên kết thương hiệu AC-OSRAM là dự án liên kết các 
sản phẩm về ngành hàng chiếu sáng, theo đó tất cả các phụ 
kiện cao cấp của Osram như tăng phô, bóng huỳnh quang, 
bóng halogen, LED,… sẽ được kết hợp với các sản phẩm 
Chóa chất lượng như máng đèn, batten, tán quang, huỳnh 
quang, đèn hibay, downlight,…để thành bộ sản phẩm chiếu 
sáng mang thương hiệu AC-OSRAM hoàn chỉnh. Bộ sản phẩm 
này được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và được chứng nhận 
chất lượng của OSRAM, đáp ứng được nhu cầu chiếu sáng trong 
nhà và ngoài trời (như đèn đường, đèn sân vườn, đèn pha…) 

Với sự hợp tác toàn diện này, AC-OSRAM cam kết cung cấp đầy 
đủ dãy sản phẩm cho các công trình đẳng cấp quốc tế tại Việt 
Nam cũng như các công trình quốc gia và các công trình công 
nghiệp, dân dụng với giá thành cạnh tranh nhất với chất lượng 
theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu. Vì vậy, trong chiến lược và kế 
hoạch hành động về Thích Ứng với Biến đổi khí hậu của Chính 
phủ cũng đã nhấn mạnh cần áp dụng rộng rãi các công nghệ 
xanh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, trong đó có 
công nghệ chiếu sáng mang thương hiệu AC-OSRAM.
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DỰ ÁN LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU AC - OSRAM
Giữa KTG và tập đoàn OSRAM (CHLB Đức)



The AC - OSRAM co-branding project in lighting industry between Osram corporation (the Europe and global leading corporation of lighting) and AC brand (belongs to KTG)  
started in 2013 and become the key milestone for the Vietnamese lighting industry. 

This is the 2nd co-branding project of Osram Corporation in Asia - beside the project with a Japanese lighting corporation. With the e�ort to contribute to the development of 
Vietnamese infrastructure and supply users with high quality lighting products at competitive prices, these products have not only power-saving features, but also the best light 
quality. Besides, they reduce CO2 emissions to protect the environment. 

The AC - OSRAM co-branding project is an joint-venture project in lighting industry in which all premium Osram accessories such as ballast, compact bulbs, �uorescent bulbs, 
halogen bulbs, LED,... will be combined with AC quality re�ectors including Batten, Louver Recessed Type, Fluorescent, Hibay, Downlight,... to make the AC – OSRAM complete 
lighting products. The quality of these sets, which are strictly inspected and certi�ed by OSRAM, will satisfy users' both indoor and outdoor lighting demand (street lights, garden 
lights, and �oodlight…). 

With this comprehensive cooperation, AC - OSRAM commits to provide a full range of products for the world-class projects, national projects, industrial and civil projects in 
Vietnam, at the most competitive price and European standards. 

Vietnam is one of the worst a�ected countries by global climate change. Therefore, the Government's strategy and action plan about adapting climate change has also focused 
on the rapid widespread adoption of green technology, energy saving, environmental protection, including lighting technology with the brand of AC - OSRAM. 

The AC - OSRAM co-branding project

between KTG Vietnam and OSRAM corporation (Germany)
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Hầu hết người dân chỉ mới chú ý đến việc làm thế nào để có điện mà chưa thật sự quan tâm đến 
việc sử dụng điện an toàn.

COMET, nhãn hiệu thiết bị điện an toàn đã chung tay cùng các đơn vị, tổ chức thực hiện chương 
trình này nhằm mục đích đem lại sự an toàn cho cuộc sống thông qua việc cải tạo hệ thống thiết 
bị điện, và tư vấn sử dụng điện an toàn (miễn phí). Đó là cam kết tối đa của nhãn hàng điện và 
chiếu sáng COMET với cộng đồng.

Chương trình được triển khai giai đoạn I từ năm 2008-2010 tại 24 quận huyện trực thuộc khu vực 
TP. Hồ Chí Minh, cho trên 3.000 nhà dân (bình quân mỗi năm trên 1.000 nhà dân) với ngân sách 
trên 2 tỷ đồng/năm.

Chương trình này được thực hiện cho các nhà dân có hệ thống điện chưa an toàn nằm trong các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

For Safety Life program.
Improving electrical equipment systems and provide safe power use guidelines for citizen houses.

Most people only pay attention to how to get power but don't actually keep an eye on power safety. Aiming at bringing safety for life by improving electrical equipment systems 
and consulting for safe power usage (totally free), COMET - a safe electrical equipment brand, together with relating organizations - implement this program. This is the maximum 
commitment of COMET electrical and lighting equipment brand to the community. 

From 2008 to 2010, the program has been deploying the 1st period with budget of over 2 billion VND/year in 24 districts in Ho Chi Minh City for over 3000 residential houses 
(average 1000 residential houses per year). 

This program is implemented for residential houses which have unsafe power systems in areas with high �re hazard. 

Chương trình VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN

Cải tạo hệ thống thiết bị điện và tư vấn sử dụng điện an toàn cho nhà dân.

Organization department of the program ” FOR A SAFETY LIFE “

Vì mục tiêu an toàn, KTG đã chung tay cùng Bảo Việt bảo hiểm cho tất cả các sản phẩm thiết bị điện và chiếu sáng của KTG. Đó chính là cam 
kết tối đa của KTG đối với khách hàng.

Khi mua sản phẩm thiết bị điện của KTG, khách hàng sẽ được bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm với mức bồi thường tối đa lên đến 15 tỷ đồng 
nếu có tổn hại về người và tài sản do thiết bị điện gây ra.

For safety goals, KTG has cooperated with Bao Viet to insure for all electrical and lighting equipment of KTG. This shows a long-term commitment of KTG to clients. 

When purchasing electrical products of KTG, clients will be insured for product responsibility with maximum compensation of 15 million dong if there is any damage to people 
and assets caused by products. 

Ho Chi Minh City people’s committee: agrees policies and approves the 
program

Comet brand from KTG: the program sponsor.

Sai Gon Giai Phong Newspaper: coordinator and information sponsor.

Ho Chi Minh City Community, Ton Duc Thang Economics and 
Professional School, Ho Chi Minh University of Architecture: deploying, 
executing and supervising.

Ban tổ chức chương trình VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN

Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM: thống nhất chủ trương và thông 
qua chương trình

Nhãn hiệu Comet của KTG: đơn vị bảo trợ toàn bộ chương trình

Báo Sài Gòn Giải Phóng: đơn vị điều phối và bảo trợ thông tin

Thành Đoàn Tp. HCM, Trường KTNV Tôn Đức Thắng, Trường ĐH 
Kiến Trúc Tp. HCM là các đơn vị triển khai và thi công.
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PHÒNG LAB NÂNG 
CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
LABORATORY TO UPGRADE KTG’S COMPETENCE

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHIẾU SÁNG (PHÒNG LAB) CỦA KTG TẠI ĐỒNG NAI

Nhằm đưa vào khai thác công nghệ LED tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, KTG đã đầu tư vào phòng lab tại Nhà máy Đồng 
Nai nhằm kiểm tra và giám sát gắt gao thông số sản phẩm, theo quy chuẩn khắt khe của ngành và hợp đồng liên kết thương hiệu với 
Osram (Đức). Phòng thí nghiệm này cung cấp cơ sở dữ liệu về hiệu suất chiếu sáng của từng sản phẩm, đảm bảo mọi thông số kỹ thuật 
được tuân thủ theo tiêu chuẩn đã cam kết trước khi giới thiệu ra thị trường. 

Các thông số bao gồm: Quang thông - Lm; Nhiệt độ màu – CCT; Cường độ sáng – Cd; Bước sóng ánh sáng; Độ trung thực màu – CRI.

Phòng thí nghiệm tuân thủ tiêu chuẩn VILAS và được công nhận bởi Osram (Đức).

KTG'S LABORATORY IN DONG NAI PLANT

Advocating for environmentally friendly, low-carbon energy, cutting-edge LED technology, KTG invests laboratory located in Dong Nai Plant. It commits to testing products and 
reporting performance results according to industry standards under co-branding contract with Osram (Germany). The laboratory exports database, helping veri�ed 
performance information for each product, adding an objective layer of assurance to customers, building greater con�dence that the products will deliver on the claimed 
performance speci�cations.

Some veri�ed parameters are: luminous �ux; color temperature (K); luminous intensity (Cd); wavelength of light; rendering index (CRI).

KTG laboratory strictly complies VILAS standard and has been awarded accreditation by the Osram (Germany).

Sản phẩm LED của KTG đáp ứng tiêu chuẩn của Osram (Đức).
KTG’s LED product quality is controlled based on Osram’s technical speci�cation.

Phòng tối tại phòng LAB của KTG tạo cơ sỡ dữ liệu nguồn sáng, đảm 
bảo chất lượng các sản phẩm LED.
KTG’s integrating sphere commits LED quality advancement.

Sản phẩm chiếu sáng của KTG được đông đảo và tiêu dùng Việt 
Nam tin dùng và yêu mến. 
KTG lighting products are embraced and trusted by Vietnam customers.

Sản phẩm chiếu sáng của KTG luôn được kiểm tra và giám sát gắt 
gao nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
Lighting products have strictly been tested and veri�ed to meet high quality standards.  
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Công ty TNHH Hệ thống Công Nghiệp LS-Vina là đơn vị liên kết giữa KTG và Công ty TNHH Hệ thống Công Nghiệp LS-Vina chuyên 
thiết kế, xây dựng hệ thống công nghiệp. Đồng thời sản xuất, cung cấp các vật tư, thiết bị cho các trạm điện,… Các sản phẩm của 
LS-Vina đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của thế giới như IEC, ANSI, JEC và đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn quản lý 
chất lượng ISO 9001:2000.

Trụ sở chính đặt tại: Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam / Tel: +84 4 882 0222 / Fax: +84 4 882 0220

LS-VINA INDUSTRIAL SYSTEM COMPANY LTD

LS - Vina Industrial System Company Ltd is an associate company between KTG and LG-Vina Industrial System Company Ltd specialized in designing and constructing industrial 
systems. LS - Vina also manufactures and supplies material and equipment for power stations. LS – Vina Products meet the world-strict-quality standards such as IEC, ANSI, JEC, 
and have achieved the  certi�cate of quality management standard ISO 9001:2000.

Headquarter: Nguyen Khe, Dong Anh Province, City of Hanoi, Vietnam 

www.Isvina.com.vn

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP LS-VINA

Là công ty cho thuê nhà máy, nhà xưởng chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh việc cung cấp hệ thống nhà máy, nhà xưởng 
đạt tiêu chuẩn quốc tế, nằm ở những vị trí phát triển chiến lược, KTG Industry còn cung cấp cho các nhà đầu tư hệ thống dịch vụ hỗ 
trợ như: dịch vụ hành chính công (báo cáo thuế, các loại giấy phép hoạt động,...), sửa chữa nhà xưởng, dịch vụ khai thuế hải quan, giới 
thiệu nhà cung cấp liên quan,… nhằm mang đến cho khách hàng môi trường đầu tư và kinh doanh hiệu quả và thuận tiện nhất.

Trụ sở chính        : Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Văn phòng đại diện tại TP. HCM: Lầu 6, Tòa nhà Sông Đà, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

            Tel: (+84 8) 6253 3456 / Fax: (+84 8) 6290 5578                      Website: www.factory-for-rent.vn

KTG INDUSTRY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY (KTG INDUSTRY)

KTG is a leading professional company in plants and workshops leasing in Vietnam. Besides supplying a system of international standard plants and workshops located at strategic 
development positions, KTG Industry also supplies investors with a supporting services such as: public administration services (tax reports, operation licenses,…), workshop repairing service, 
customs tax declaring service, related suppliers,…to o�er customers the most e�ective and convenient investment and business errironment.

Headquarter: : Lot 33, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc Commune, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

HCMC  O�ce: Song Da Tower, 6th �oor, 14B Ky Dong Street, Ward 9, District 3, HCMC 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KTG (KTG INDUSTRY)
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CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY ĐIỆN VÀ PHÍCH CẮM TRẦN PHÚ
Công ty Cổ phần dây điện và phích cắm Trần Phú là đơn vị liên kết giữa công ty KTG và công ty TNHH Một thành viên cơ điện Trần Phú. Đây 
là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện cho ngành điện lực và dân dụng, 
là doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực cung cấp phôi liệu cho các nhà sản xuất cáp thông tin, dây điện và cáp điện trong cả nước. 
Với dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất tiên tiến trên thế giới được nhập khẩu từ CHLB Đức, Áo, Tây Ban Nha, Phần Lan, Nhật Bản, 
Đài Loan, Trung Quốc,... các sản phẩm của Công ty đã có vị trí vững chắc và được tín nhiệm trên thị trường cả nước.

Địa chỉ: Lô 3, CN4, Cụm tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, huyện Từ Liêm, Hà Nội

TRAN PHU ELECTRIC WIRE AND PLUG JOINT STOCK COMPANY

Tran Phu electric wire and plug Joint Stock Company is a joint - venture company between KTG and Tran Phu Electromechanics one member limited liability company. This is one 
of the Vietnamese leading enterprises in manufacturing electric wire and cable for electricity and civil appliances. It is the largest enterprise in supplying input materials for 
communication cable, electric wire and cable manufacturers in Vietnam. With advanced assembly lines and technologies imported from Germany, Austria, Spain, Finland, Japan, 
Taiwan, China,… products of the Company have gained a �rm foothold in domestic market. 

Headquater: Lot 3, CN4, Tu Liem small and medium industrial cluster, Tu Liem district, Hanoi.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG PHÍA NAM
Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam là đơn vị được thành lập bởi sự liên kết giữa KTG và Công ty Cổ Phần Nhựa 
Thiếu Niên Tiền Phong trực thuộc Bộ Công Thương Việt Nam. Công ty là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất ống nhựa uPVC, HDPE, 
PP-R tại Việt Nam với hệ thống quản lý chất lượng TQM và đã nhận được chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2000.

Địa chỉ      : khu công nghiệp Đồng An II, Xã Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương / Tel: (0650) 3589 544   / Fax: (0650) 3589 418

Văn phòng giao dịch: 337/2/25 Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình, TP. HCM                  / Tel: (84-8) 6292 8936 / Fax: (84-8) 3991 1361

Email: info@ nhuatienphong.vn                                                    Website: www.nhuatienphong.vn

TIEN PHONG PLASTIC SOUTH JOINT STOCK COMPANY

Tien Phong Plastic South Joint Stock Company is an associate company established between KTG and Tien Phong South Plastic Joint Stock Company directly under the Ministry 
of Commerce and Industry. With TQM quality management system and the certi�cate of quality management ISO 9001: 2000, the Company is a leading company in manufacturing 
u.PVC, HDPE, and PP-R plastic pipes in Vietnam.

Headquater : Dong An II industrial zone, Hoa Loi hamlet, Ben Cat commune, Binh Duong Province  /  Tel: (0650) 3589 544 /  Fax: (0650) 3589 418

HCMC o�ce: 337/2/25 Le Van Sy, Tan Binh District, Ho Chi Minh City                   /  Tel: (84-8) 62928 936 /  Fax: (84-8) 39911 361       
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www.ktg.com.vn

Văn phòng chính và nhà máy

Lô 33, KCN Tam Phước,
Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

tel: + 84 061 3511179
fax: + 84 061 3512005 

Văn phòng Hồ Chí Minh

Lầu 6, Tòa nhà Sông Đà
14B Kỳ Đồng, P.9, Q. 3, Tp. HCM

tel: + 84 8 62676868
fax: + 84 8 62905578

Văn phòng Hà Nội

Lô 2-8B KCN Q. Hoàng Mai, 435A Tam Trinh,
P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

tel: + 84 4 36341688
fax: + 84 4 36341661
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