
Tổng Quan

Năm 2018, Thiên Lộc Phát tiếp tục phát huy 
thế mạnh của mình để tích cực đẩy mạnh đà 
tăng trưởng hiệu quả, phát triển bền vững, 
đóng góp cho sự thành công và lợi ích cao 
nhất cho khách hàng.
Được thành lập từ năm 2012, Thiên Lộc Phát là một trong 
những Công ty hàng đầu chuyên về tư vấn thiết kế - thi công 
hệ thống cơ điện lạnh với các hạng mục như: Điều hoà không 
khí, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điện của nhà máy 
chế biến thuỷ sản, nông sản và gia cầm.

Với mục tiêu định hướng trở thành nhà Thầu cơ điện lạnh hàng 
đầu về chất lượng và dịch vụ nên ngay từ đầu Thiên Lộc Phát 
luôn đặt quyền lợi khách hàng trên hết, cũng như lấy yếu tố 
nhân sự làm nòng cốt cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Sau những chặng đường hoạt động Công ty đã nhanh chóng 
khẳng định vị thế của mình trên thương trường, doanh thu 
tăng trưởng vượt bậc, xây dựng được mạng lưới khắp cả 
nước và trong khu vực.

General information

In 2018, Thien Loc Phat continues to promote 
its strengths in order to actively promote the 
growth of efficiency, sustainable development, 
contributing to the success and the highest 
benefits to customers.
Established in 2012, Thien Loc Phat is one of the leading 
companies specializing in consulting design - construction 
of mechanical refrigeration system with items such as air 
conditioning, industrial refrigeration system, system Electrical 
system of seafood processing factory, agricultural products 
and poultry.

With the aim of becoming the leading contractor for quality and 
service, Thien Loc Phat always puts the customer’s benefit 
right from the beginning, as well as human factor as the core 
for the development. Sustainability of the Company.

After many years of operation, the company has quickly 
affirmed its position in the market, its revenue has grown 
tremendously, building its network nationwide and in the region.

THÀNH CÔNG CỦA BẠN, 
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

YOUR SUCCESS, OUR MISSION

W: www.thienlocphat.asia

M: info@thienlocphat.asia
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Năm 2018, Thiên Lộc Phát tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để 
tích cực thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả, phát triển bền vững, góp phần 
mang lại thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.

In 2018, Thien Loc Phat continues to promote its strengths in order to 
actively promote the growth of efficiency, sustainable development, 
contributing to the success and the highest benefits to customers.

Sau nhiều năm hoạt động, công ty đã nhanh chóng khẳng định được 
vị trí của mình trên thị trường, doanh thu của công ty đã phát triển 
mạnh mẽ, xây dựng mạng lưới rộng khắp cả nước và trong khu vực.

After many years of operation, the company has quickly affirmed its 
position in the market, its revenue has grown tremendously, building 
its network nationwide and in the region.
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Về Chúng Tôi / About Us

Sự hài lòng của 
khách hàng là 
một món quà ý 
nghĩa và động 
lực của công ty 
chúng tôi!

Customer satisfaction is a 
meaningful gift and motivation 
of our company!

Không ngừng phấn đấu sáng tạo để 
đáp ứng tốt nhất cũng như mang 
lại giá trị lợi ích cao nhất cho khách 
hàng / Incessant creativity to 
create the best to respond as well 
as bringing the highest benefit 
value to customers

Với mục tiêu định hướng trở 
thành nhà Thầu cơ điện lạnh 
hàng đầu về chất lượng và 
dịch vụ nên ngay từ đầu Thiên Lộc 
Phát luôn đặt quyền lợi khách hàng 
trên hết, cũng như lấy yếu tố nhân sự 
làm nòng cốt cho sự phát triển bền 
vững của Công ty.

With the aim of becoming the 
leading contractor quality 
and service of industrial 
refrigeration, Thien Loc Phat 
always puts the customer›s benefit 
right from the beginning, as well as 
human factor as the core for the 
development. Sustainability of the 
Company.

Là một doanh nghiệp trẻ nên công ty Thiên Lộc Phát có sức trẻ và cũng vì thế mà đội ngũ nhân viên luôn nhiệt tình 
trong công việc, luôn mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

As a young business, Thien Loc Phat company is young and so the staff is always enthusiastic in work, always bring 
absolute satisfaction to customers.

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP

Thiên Lộc Phát luôn tự hào có đội ngũ nhân viên chăm 
sóc khách hàng trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và 
có trình độ cao trong lĩnh vực về cơ điện lạnh. Chúng tôi 
tự tin sẽ đưa ra giải pháp tốt nhất và phù hợp với nhu 
cầu của khách hàng.

PROFESSIONAL COUNSELING

Thien Loc Phat always boasts a team of young, dynamic, 
professional and skilled customer care staff in the field 
of mechanical refrigeration. We are confident to offer the 
best solution and suit the needs of our customers.

DỊCH VỤ CHU ĐÁO

Chúng tôi đảm bảo luôn theo sát tiến độ đã được đặt ra, 
đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm chi phí và sáng 
tạo ra những phương án có lợi cho khách hàng nhằm 
mang lại hiệu quả tốt nhất.

Sự hài lòng của quý khách là động lực phát triển của 
công ty chúng tôi!

THOUGHTFUL SERVICE

We always keep up with the schedule, ensure quality, 
safety, cost savings and create the best solutions for our 
customers.

Customer satisfaction is the driving force of our company!

ĐỘI NGŨ KỸ SƯ LÀNH NGHỀ

Thiên Lộc Phát đã được xây dưng với sự góp sức của 
các kỹ sư, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cơ điện 
lạnh. Họ không chỉ là người kỹ sư, người chuyên gia 
lành nghê, giàu kinh nghiệm mà họ còn là một người bạn, 
người đồng hành cùng sự phát triển của công ty cũng 
như sự phát triển của khách hàng.

TEAM OF SKILLED ENGINEERS

Thien Loc Phat has been built with the contribution of 
engineers, leading experts in the field of mechanical 
refrigeration. They are not only engineers, expert, 
experienced but they are also a friend, a companion 
to the development of the company as well as the 
development of customers.
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Constantly striving to create the best and 
bring the highest benefit value to customers.

không ngừng phấn đấu sáng tạo để đáp ứng 
tốt nhất cũng như mang lại giá trị lợi ích cao 
nhất cho khách hàng 

Trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam 
cung cấp các sản phẩm thiết bị điện lạnh công nghiệp.

Tạo bước phát triển đột phá trong những năm tiếp theo 
để trở thành Công ty vững mạnh, góp phần thiết thực cho 
cộng đồng.

Become one of the leading companies in Vietnam 
providing industrial refrigeration equipment.

Create a breakthrough in the next years to become a 
strong company, contributing practical for the community..

Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm 
và dịch vụ chất lượng cao với giá cạnh tranh. 

Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao mang tính ổn 
định và lâu dài, lắng nghe và luôn củng cố năng lục kỹ 
thuật, công nghệ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách 
hàng.

Unceasing creativity, strive to create products and 
services of high quality at competitive prices.

Providing high quality products that are stable and long-
lasting, listening and always reinforcing technical ability 
and technology to best meet customer needs.

Giá trị cốt lõi / Core Value

Nhắm đến mục tiêu lợi ích của khách hàng 
trong sản xuất 

Targeting the benefit of customers in production

Chúng tôi quan tâm đến khách hàng của mình 
và liên tục, nhằm mục đích tìm hiểu thêm về họ 
và nhu cầu của họ

We are interested in our customers and 
continuously aim to learn more about them and 
their needs

Tôn trọng đạo đức trong kinh doanh với tinh 
thần trách nhiệm cao nhất

Respect ethics in business with the highest 
sense of responsibility

Tiếp tục nghiên cứu và sáng tạo để mang lại 
cuộc sống tốt đẹp cho nhân viên

Continuing research and creativity to bring good 
life to employees

Mỗi sản phẩm mang lại giá trị tốt nhất cho 
khách hàng 

Each product to bring the best value for 
customers

Tính toàn vẹn, tôn trọng, công bằng và trung 
thực đại diện cho các giá trị cốt lõi 

Integrity, Respect, Impartiality, and Honesty 
represent the Core Values

Thiên lộc phát luôn 
cam kết đồng hành 
cùng với sự phát 
triển thịnh vượng 
của quý khách hàng 

We always 
committed to 
accompany with 
the prosperous 
development of 
customers

Tầm nhìn / Our Vision

Sứ mệnh / Our Mission

4 Your success - Our Mission Your success - Our Mission 5



Về chiến lược kinh doanh dài hạn, Công ty tập 
trung khai thác lợi thế cạnh tranh của mình đó 
là mang lại cho khách hàng những sản phẩm 
chất lượng cao và mang tính ổn định lâu dài, 
đây là yếu tố cốt lõi để cạnh tranh và thành 
công trong ngành điện lạnh công nghiệp, một 
yếu tố quan trọng khác nữa là kết nối các chuổi 
giá trị của sản phẩm với nhau để tạo lợi thế 
cạnh tranh tối đa. 

Regarding long-term business strategy, the 
company focuses on exploiting its competitive 
advantage, which is to bring customers high 
quality products and stability, which is the 
core factor to compete. and in the industrial 
refrigeration industry, another important factor 
is to connect the value chains of the products 
together to create maximum competitive 
advantage.

Mr. Tran Thanh Vu 
Director

Ông Trần Thành Vũ 
Giám Đốc 

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG THÂN MẾN / DEAR CUSTOMERS 

Trước tiên, xin thay mặt Công ty Thiên Lộc Phát tôi xin gửi tới Quý khách hàng, toàn thể nhân viên Công ty lời chào, 
lời cảm ơn chân thành nhất về sự hỗ trợ và hợp tác trong suốt thời gian qua.

First of all, on behalf of Thien Loc Phat Company, I would like to send to all customers, company employees greetings, 
the most sincere thanks for the support and cooperation during the past.

Chúng tôi phấn đấu cho sự phát triển bền vững
We strive for sustainable development
Trải qua 05 năm hoạt động đến nay Công ty Thiên Lộc Phát đã xây dựng được một thương hiệu mạnh với 
gần 30 Kỹ sư, chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết cùng với một đội ngũ đông đảo các công nhân kỹ 
thuật lành nghề hoạt động trên suốt ba miền đất nước.

Over 5 years of operation, Thien Loc Phat Company has built up a strong brand name with nearly 30 
engineers, specialists with expertise and enthusiasm together with a large team of skilled technical workers. It 
operates throughout the three regions of the country and countries in the region.

Thông điệp của Giám đốc / Message from Director

Công ty hiện nay đang tham gia thực hiện hàng loạt 
dự án trên phạm vi cả nước với quy mô lớn như: 
Dự án cung cấp và lắp đặt thiết bị cho hệ thống lạnh 
kho lạnh 2500T tại  KCN Bình Long (Công Ty TNHH 
MTV XNK Thủy Sản Đông Á), Dự án cung cấp và 
lắp đặt thiết bị cho hệ thống lạnh kho lạnh 5000T tại 
Công ty TNHH Cỏ Mây, Dự án cung cấp và lắp đặt 
thiết bị cho hệ thống lạnh kho lạnh 3000T tại Công 
ty CP Thuỷ Sản Cửu Long, An Giang, ngoài ra Công 
ty còn cung cấp máy móc thiết bị điện lạnh công 
nghiệp như: Bình áp lực, Điều hòa không khí, Hệ 
thống điện, IQF (Octofrost), Kho lạnh...

The company is currently implementing a series 
of projects nationwide with large scale such as: 
Supply and installation equipment for refrigeration 
system 2500T cold storage in Binh Long Industrial 
Zone Project supplying and installing equipment 
for refrigeration cold storage system 5000T at 
Co May Co., Supply and installation equipment 
for refrigeration system 3000T refrigeration at 
Thuy Joint Stock Company Cuu Long, An Giang. 
Besides, the company also supply industrial 
refrigeration equipment such as Pressure Cooker, 
Air Conditioners, Power Systems, IQF (Octofrost), 
Cold Storage...

In 2018 Thien Loc Phat 
continues to carry out the 
motto YOUR SUCCESS, 
OUR MISSION on that 
basis actively promote the 
development and creation 
in order to bring more 
efficiency and benefits to 
customers.

Trong năm 2018 Thiên Lộc 
Phát tiếp tục thực hiện 
phương châm  
“THÀNH CÔNG CỦA BẠN,  
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG 
TÔI” trên cơ sở đó tích 
cực đẩy mạnh sự phát 
triển và sáng tạo nhằm 
mang lại hiệu quả và lợi 
ích hơn cho khác hàng.
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CAM KẾT / COMMITMENT
Công ty cam kết sẽ đồng hành với khách hàng, xây dựng kế hoạch, chiến lược phù hợp trong ngắn hạn và 
dài hạn với mục tiêu không ngừng mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm. 

The company is committed to working closely with customers, developing appropriate plans and strategies 
in the short and long term with the aim of constantly expanding the market, improving the quality and 
diversifying products.

Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức và đạt được những thành tựu to lớn trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ và mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng. 

 
The company will overcome all difficulties and achieve great achievements in production 

and business activities to serve and bring the highest benefits to customers.

Ban giám đốc / The board of Directors

• Trình độ: Kỹ sư
• Với hơn 10 Kinh nghiệm trong ngành cơ điện lạnh 

công nghiệp.
• Đảm nhiệm vai trò quan trọng Khảo sát dự án, tư vấn 

thiết kế hệ thống. 

• Trình độ: Kỹ sư
• Với hơn 7 năm Kinh nghiệm trong ngành thiết kế 

cơ khí.
• Đảm nhiệm vai trò quan trọng tư vấn thiết kế, 

giám sát sản xuất. 

• Qualifications: Engineer
• With more than 10 years of experience in the 

refrigeration industry.
• Undertaking important role Survey, system design 

consultant.

• Qualifications: Refrigeration Engineer
• With more than 7 years of of experience in 

mechanical design.
• Undertake important role in designing, production 

supervision.

Ông Nguyễn Huy Thái
Trưởng phòng kỹ thuật

Ông Đỗ Ngọc Quang
Trưởng phòng kỹ thuật Cơ Khí

Mr. Nguyen Huy Thai
Chief Technical

Mr. Do Ngoc Quang
Technical Manager Mechanical

• Trình độ: Kỹ sư
• Với hơn 5 năm Kinh nghiệm trong ngành thiết kế 

hệ thống lạnh.
• Đảm nhiệm vai trò quan trọng trong thiết kế  

hệ thống lạnh.

• Trình độ: Chuyên viên
• Với hơn 5 năm Kinh nghiệm trong việc nghiên 

cứu và phát triển, xây dựng kế hoạch, định hướng 
các hoạt động theo xu hướng hiện đại, gia tăng 
lợi thế cạnh tranh.

• Qualifications: Marketing Specialist
• With more than 5 years of experience in the design of 

refrigeration systems.
• Undertake important role in system design

• Qualification: Expert
• With more than 5 years experience in research 

and development, planning, orienting activities 
in accordance with modern trends, increasing 
competitive advantage.

Ông Trần Nhất Huynh 
Phó phòng kỹ thuật

Ông Châu Văn Lỷ
TP. Nghiên cứu - Phát triển

Mr. Tran Nhat Huynh 
Deputy Technical

Mr. Chau Van Ly (Leon)
Head of R & D department

Ông Trần Thành Vũ
Giám đốc

Mr. Tran Thanh Vu
Director 

• Trình độ: Kỹ sư
• Với hơn 18 năm Kinh nghiệm trong 

ngành cơ điện lạnh công nghiệp.
• Ông đã gắn bó với Thiên Lộc Phát 

từ những ngày đầu thành lập cho 
đến nay

• Người đặt nền móng cho sự phát 
triển công ty

• Qualifications: Engineer
• With more than 18 years of 

experience in the refrigeration 
industry.

• He has been with Thien Loc Phat 
since his early days

• The founder of the company

Bà Lê Thị Thành
Phó Giám đốc Kinh doanh

Mrs. Le Thi Thanh
Vice Sales Manager

• Trình độ: Kỹ sư
• Với hơn 16 Kinh năm nghiệm 

trong ngành cơ điện lạnh.
• Người đặt nền móng cho sự 

phát triển công ty 

• Qualifications: Engineer
• With more than 16 years of 

experience in the refrigeration 
industry.

• The founder of the company

Ông Đinh Xuân Tùng
Phó Giám đốc kỹ thuật

Mr. Dinh Xuan Tung
Vice technical Manager

• Trình độ: Kỹ sư
• Với hơn 18 năm Kinh nghiệm 

trong ngành cơ điện lạnh.
• Người đặt nền móng cho sự 

phát triển công ty 

• Qualifications: Engineer
• With more than 18 years of 

experience in the refrigeration 
industry.

• The founder of the company
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Chủ động tìm kiếm nhu cầu của khách hàng, cung cấp giải pháp phản ứng nhanh 
chóng hỗ trợ khách hàng, tư vấn định hướng đúng nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư 
và mang lại hiệu quả cao nhất.

Proactively look for customer needs, provide quick response solutions to support 
customers, guide the correct orientation to save investment costs and bring the 
highest efficiency.

Dịch vụ của chúng tôi / Our services

Đối tác chiến lược / Strategic partners

• PROFESSIONAL DESIGN CONSULTANTS / TƯ VẤN THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP
• AFTER SALES SERVICES / DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
• SUPPLY OF ORIGINAL SPARE PART / CUNG CẤP PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG
• MANUFACTURE AND SUPPLY REFRIGERATION EQUIPMENT / SẢN XUẤT, CUNG CẤP THIẾT 

BỊ NGÀNH  CÔNG NGHIỆP LẠNH
• PROVIDE RAPID RESPONSE SOLUTIONS / CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHẢN ỨNG NHANH CHÓNG
• REPAIRS, MAINTENANCE PROFESSIONAL / SỮA CHỬA, BẢO TRÌ CHUYÊN NGHIỆP

Sau nhiều năm hoạt động, Thiên Lộc Phát đã chứng minh được sự phát triển, sự tín nhiệm và 
mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng cũng như cho các đối tác chiến lược, gần đây nhất 
Công ty Thiên Lộc Phát chính thức hợp tác với Tập Đoàn Octofrost (Thuỵ Điển) là Nhà đại diện 
độc quyền tại Việt Nam.

After many years of operation, Thien Loc Phat has proved the development, trust and practical 
benefits for customers as well as for strategic partners, Thien Loc Phat Company officially 
cooperates with Octofrost Group (Sweden) as the exclusive representative in Vietnam.

Các mối quan hệ chặt chẽ với đối tác đã 
giúp chúng tôi gia tăng chất lượng sản phẩm 

Strong relationships with our partners have 
helped us to improve our product quality

Tăng sức mạnh, tính nhanh nhẹn và sự tin 
cậy của khách hàng  

Increase the strength, agility and reliability of 
customers

Mang lại các giải pháp tốt nhất cho nhiều 
doanh nghiệp tại nhiều địa điểm hơn.  

Bring the best solutions to many businesses 
in more locations.

Thiên Lộc Phát xây dựng quan hệ đối tác chiến 
lược với các nhà phân phối lớn và dịch vụ hàng 
đầu trên thế giới, để trở thành doanh nghiệp tốt 
nhất có thể.

Thien Loc Phat builds strategic partnerships with 
major distributors and service providers around 
the world, to become the best business possible.
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PHẢN ỨNG NHANH /
RAPID RESPONSE 

Chúng tôi có kỹ thuật viên ở nhiều khu 
vực và có thể giải quyết nhiều vấn đề  
một cách nhanh nhất.
We have technicians in many areas 
and can solve many problems quickly.

UY TÍN /
REPUTABLE 
Kết quả đáng tự hào nhất của chúng tôi là 
sự tín nhiệm lâu dài của khách hàng.
Our most proud result is the long-term 
credibility of our customers.

KINH NGHIỆM /
EXPERIENCED 
Đội ngũ kỹ sư với với nhiều năm kinh nghiệm để cho 
phép họ luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
The team of engineers with years of experience to 
enable them to always meet the needs of customers.

CHẤT LƯỢNG /
QUALITY 
Chúng tôi hoạt động chặt chẽ với từng khách hàng 
để đảm bảo rằng các kỳ vọng và nhu cầu về chất 
lượng cụ thể được đáp ứng, để đảm bảo giá trị mà 
mỗi khách hàng tìm kiếm được.

QUẢN LÝ DỰ ÁN TOÀN DIỆN /
COMPREHENSIVE PROJECT MANAGEMENT 
Kinh nghiệm của chúng tôi quản lý tất cả các loại 
dự án phức tạp có nghĩa là chúng tôi sẽ xử lý mọi 
chi tiết và phối hợp tất cả các nhà cung cấp để bạn 
có thể yên tâm rằng dự án của bạn sẽ được hoàn 
thành đúng thời hạn và ngân sách.
Our extensive experience managing all types of 
complex projects means we will handle every 
detail and coordinate all vendors so you can rest 
assured that your project will be completed on 
time and on budget.

Chúng tôi muốn bạn hoàn toàn hài lòng 
với lựa chon các dịch vụ của chúng tôi.

We want you to be completely satisfied 
with our selection of services.

Chúng tôi đã hợp tác thành 
công với hàng trăm khách 
hàng doanh nghiệp trên 
mọi miền đất nước và ở 
nước ngoài.

We have successfully 
cooperated with hundreds of 
corporate customers all over 
the country and abroad.

Tại sao lại chọn chúng tôi / Why choose us

Thiên Lộc Phát cam kết giúp khách 
hàng đạt được mục tiêu của họ.
• Chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp các giải pháp, 

ngay cả đối với các vấn đề mà họ chưa nhận thức được.

• Luôn hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm có nghĩa là 
chúng tôi luôn nỗ lực để tăng thêm giá trị và chủ động 
trong việc giải quyết các vấn đề và trong việc áp dụng 
các quy trình của khách hàng.

Thien Loc Phat is committed to helping 
its customers achieve their goals.
• We are constantly striving to provide solutions, even for 

issues that they are not aware of yet.

• Always fulfilling obligations, responsibility means that 
we always strive to add value and initiative in solving 
problems and in the application of customer processes.

We work closely with each customer to ensure that expectations 
and demands for quality are met, to ensure the value that each 
customer is looking for.
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Khách hàng của chúng tôi / Our Customers Thị trường / Our Market

Phạm vi hoạt động trải dài 
trên lãnh thổ Việt Nam, và 
các nước trong khu vực, 
hiện nay chúng tôi đang có 
mặt tại các tỉnh thành như: 
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 
Nẵng, Quảng Ninh, Phú Yên, 
Cần Thơ, An Giang,  
Cà Mau...
Mục tiêu trong những năm tiếp theo, 
Công ty sẽ mở rộng đến toàn bộ các tỉnh 
thành trên cả nước. Dựa trên những 
thành quả đã đạt được, chúng tôi khẳng 
định, trong những năm tới, Công ty 
chúng tôi sẽ đạt được nhiều thành tích 
cao hơn, đóng góp cho sự phát triển 
thịnh vượng của khách hàng.

The scope of activities 
stretches across the territory 
of Vietnam, and countries 
in the region, now we are 
present in the provinces such 
as: Ho Chi Minh City, Hanoi, 
Da Nang, Quang Ninh, Phu 
Yen, Can Tho, An Giang,  
Ca Mau ...
Targeted in the next years, the company 
will expand to all provinces across the 
country. Based on our achievements, 
we affirm that in the coming years, 
our company will achieve higher 
achievements, contributing to the 
prosperity of our customers.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, giúp khách hàng đạt được các mục tiêu 
kinh doanh bằng cách đưa ra các giải pháp hệ thống thông minh với công nghệ tiên tiến và ưu việt nhất từ trước đến 
nay. Những khách hàng tiêu biểu mà chúng tôi đã và đang phục vụ

Our mission is to provide the highest level of customer satisfaction, helping our customers achieve their business goals 
by delivering intelligent system solutions with the most advanced and advanced technologies in the industry. now on. 
Typical customers we have been serving
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Sản phẩm của chúng tôi / Our Products

Cung cấp và lắp đặt dàn ngưng 
của các hãng như: Evapco, 
Baltimore, Snowkey... Ngòai ra 
chúng tôi thiết kế và chế tạo dàn 
ngưng với công suất giải nhiệt 
theo yêu cầu của khách hàng. 

DÀN NGƯNG

Supply and installation of condensers 
of companies such as Evapco, 
Baltimore, Snowkey... In addition, 
we design and manufacture 
condensers with cooling capacity 
according to customer requirements.

CONDENSER

Cung cấp và lắp đặt, sửa chữa, 
bảo trì máy nén của các hãng 
danh tiếng trên thế giới: Mycom, 
Surely, Grasso, Snowkey, Bitzer, 
Bock,Hitachi, Trane,Daikin...

MÁY NÉN

Supply, installation, repair and 
maintenance of compressors 
of famous brands in the world: 
Mycom, Surely, Grasso, Snowkey, 
Bitzer, Bock, Hitachi, Trane, 
Daikin ...

COMPRESSOR

Thiết kế và sản xuất các bình 
áp lực dùng trong Hệ thống lạnh 
được  thử bền và cấp giấy chứng 
nhận đạt chuẩn và được phép 
cấp lý lịch Bình áp lực theo ủy 
quyền của cơ quan chức năng.

BÌNH ÁP LỰC

Design and manufacture 
of pressure vessels used 
in refrigeration systems are 
durably tested and certified to be 
standardized and allowed to issue 
pressure cylinders according to 
authorized by the authorities.

PRESSURE VESSEL

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt 
hệ thống điều hòa không khí 
cho nhà máy chế biến thủy 
sản và trong các tòa nhà cao 
tầng, đáp ứng công suất  theo 
yêu cầu của khách hàng.

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Supply, installation, repair and 
maintenance of compressors 
of famous brands in the world: 
Mycom, Surely, Grasso, 
Snowkey, Bitzer, Bock, Hitachi, 
Trane, Daikin ...

AIR CONDITIONING
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Thiết kế,cung cấp và lắp đặt 
hệ thống làm lạnh công nghiệp 
dùng môi chất lạnh là CO2, áp 
ứng công suất  theo yêu cầu của 
khách hàng.

LÀM LẠNH CO2

Design, supply and installation 
of industrial refrigeration system 
using CO2 refrigerant, Adjustable 
capacity according to customers’ 
requirements.

REFRIGERATION CO2

Là nhà đại diện và cung cấp 
độc quyền máy cấp đông 
Octofrost tại Việt Nam, cấp 
đông dạng tầng sôi, rất hiệu 
quả cho các loại sản phẩm 
nhỏ, rời, cắt miếng, cắt hạt 
lựu...Octofrost là một nhà cung 
cấp máy cấp đông duy nhất 
trên thị trường có thể ngăn 
chặn 1 số loại vi khuẩn.

CẤP ĐÔNG NHANH 

As a representative and sole 
distributor of Octofrost freezers 
in Vietnam, Fluidized bed 
Freezers, and very effective 
for small products, separate, 
Diced ... Octofrost is a supplier 
The only freezer on the market 
can block certain types of 
bacteria.

IQF

Sản phẩm của chúng tôi / Our Products

Cấp đông bằng gió lạnh các 
sản phẩm trong công nghệ chế 
biến thực phẩm như tôm, cá, 
thịt, hàng trị giá gia tăng...Thời 
gian cấp đông nhanh, hiệu quả. 
Thiết kế và chế tạo phù hợp 
tiêu chuẩn HACCP/FDA, đáp 
ứng công suất cấp đông theo 
yêu cầu của khách hàng.

Freezing by airblast cold food 
products in the processing 
technology such as shrimp, fish, 
meat, value-added goods ... 
Fast freezing time, effective.
Designed and manufactured in 
accordance with HACCP / FDA 
standards, meet the freezing 
capacity required by customers.

TỦ / HẦM ĐÔNG GIÓ

AIRBLAST FREEZER

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt Hệ 
thống điện nguồn và điều khiển 
Hệ thống lạnh trung tâm, hệ thống 
cấp lạnh, điều khiển sử dụng 
PLC, hệ thống điều chỉnh tốc độ 
băng tải, mô tơ sử dụng biến tần.

HỆ THỐNG ĐIỆN
Design, manufacture and installation 
of power supply and control system 
Central cooling system, refrigeration 
system, PLC control system, 
conveyor speed control system, 
motors used inverter.

ELECTRICITY SYSTEM
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Thiết kế và cung cấp công nghệ cấp đông tiên 
tiến nhất, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao.

Thiết kế và chế tạo phù hợp tiêu chuẩn HACCP/
FDA, đáp ứng công suất cấp đông theo yêu cầu 
của khách hàng.

CÔNG NGHỆ CẤP ĐÔNG HEO VÀ BÒ

Design and supply the most advanced frozen technology, 
ensuring high quality products.

Designed and manufactured in accordance with HACCP / FDA 
standards, meet the freezing capacity required by customers.

PORK AND BEEF FREEZING TECHNOLOGY

Sản phẩm của chúng tôi / Our Products
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Sản phẩm của chúng tôi / Our Products

Cung cấp và lắp đặt cối đá vẩy 
của các hãng như Northstar, 
Genalast, Snowkey. Snowell. Đặc 
biệt thiết kế và lắp đặt trên tàu 
phục vụ cho việc đánh bắt xa bờ. 
đáp ứng công suất theo yêu cầu 
của khách hàng.

MÁY ĐÁ VẨY

Supply and installation ice machine 
of Northstar, Genalast, Snowkey. 
Snowell. Especially designed and 
installed on board for offshore fishing. 
Satisfying the freezing capacity 
required by the customer.

FLAKE ICE MACHINE

Tủ đông tiếp xúc cấp đông theo 
mẻ, chuyên dùng để cấp đông 
các loại thực phẩm, thủy sản 
được xếp trong khay (block). Tủ 
đông tiếp xúc được cải tiến đảm 
bảo thời gian cấp đông nhanh, 
chất lượng sản phẩm cấp đông 
đồng đều giữa các tầng. Đáp ứng 
công suất cấp đông theo yêu cầu 
của khách hàng.

TỦ ĐÔNG TIẾP XÚC

Contact freezer, specialized for 
freezing foods and seafood are 
placed in the block. The contact 
freezer is improved to ensure fast 
freezing time, quality of frozen 
products is evenly distributed 
between floors. Satisfying the 
freezing capacity required by the 
customer.

CONTACT FREEZER

Cung cấp và lắp đặt thiết bị làm 
lạnh nước của các hãng danh 
tiếng như: BUCO, ALFALAVALE, 
THERMOWAVE, SONDEX...

LÀM LẠNH NƯỚC

Supply and installation of water 
chillers of famous brands such 
as BUCO, ALFALAVALE, 
THERMOWAVE, SONDEX ...

WATER CHILLER

Thiết kế và lắp đặt cối đá viên 
các lọai phục vụ trong nhà 
hàng khách sạn, trong ăn uống 
hàng ngày của người dân. Đáp 
ứng công suất  làm đá theo 
yêu cầu của khách hàng.

MÁY ĐÁ VIÊN

Design and installation ice 
machine using on the hotel, 
restaurant, in the daily food 
of the people. Satisfying the 
capacity of the customer.

TUBE ICE MACHINE
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Sản phẩm của chúng tôi / Our Products

Thiết kế cung cấp và lắp đặt kho 
lạnh dùng trong nhà máy chế 
biến thủy sản với công suất trữ 
lạnh theo yêu cầu của khách 
hàng. Ngòai ra Công ty còn thiết 
kế cung cấp và lắp đặt kho lạnh 
thương mại dùng trong nhà hàng, 
khách sạn.

KHO LẠNH

Designing, supplying and 
installing cold storage used in 
seafood processing factories 
with the capacity of cold storage 
as required by customers. In 
addition, the company also 
designs and supplies commercial 
cold storage for restaurants and 
hotels.

COLD STORAGE

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH THIÊN LỘC PHÁT
Địa chỉ: 42/16 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: (84-28) 38160214 - Fax: (84-28) 38160285
Email: info@thienlocphat.asia - Website: www.thienlocphat.asia

THIEN LOC PHAT MECHANICAL ELECTRICAL REFRIGERATION COMPANY LIMITED
Address: 42/16 Nguyen Huu Tien Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Tel: 84-8 23816 0214 - Fax: 84-8 23816 0285
Email: info@thienlocphat.asia - Website: www.thienlocphat.asia24 Your success - Our Mission


