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THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQT
Quý Khách hàng, Quý đối tác và các Cổ đông thân mến!
Thay mặt toàn thể CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM
(Thiên Nam Group), Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất Quý Đối
tác và Khách hàng. Chân thành cảm ơn Quý Đối tác và Khách hàng đã tin tưởng, gắn bó,
đồng hành cùng Thiên Nam trong thời gian qua.
Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Thiên Nam Group đã khẳng định vị thế của
mình tại thị trường Việt Nam trên nhiều lĩnh vực hoạt động như: sắt thép, bất động sản,
phân phối thực phẩm nhập khẩu, phân phối điện máy và giáo dục.
Đứng trước những tiềm năng thị trường, cùng với những thách thức và khó khăn như
tình hình hiện nay, Thiên Nam Group đảm bảo sẽ tiếp tục nổ lực không ngừng, liên tục
thử thách bản thân, phát huy nội lực để tăng trưởng bền vững, duy trì vị thế là một đối
tác đáng tin cậy thông qua chất lượng và dịch vụ vượt trội, linh hoạt, lấy sự hài lòng và lợi
ích khách hàng, đối tác làm mục tiêu phục vụ, đồng thời giữ vững truyền thống văn hóa
doanh nghiệp luôn minh bạch và công bằng.
Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Quý khách hàng, các nhà đầu tư và đối tác, những người
đã, đang và sẽ đồng hành cùng Thiên Nam Group trên chặng đường đi tìm giải pháp
cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững. Đồng thời, Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đến
các thế hệ lãnh đạo đi trước đã góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho Thiên Nam
Group phát triển mạnh mẽ đến hôm nay.
Tôi tin rằng với nền tảng vững chắc này, Thiên Nam Group tương lai sẽ không ngừng
mở rộng hệ thống kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ phong phú, hoàn hảo, tiếp tục là
một đối tác đáng tin cậy, là một người bạn đồng hành uy tín cho mọi khách hàng, hợp
tác sâu rộng với các đơn vị trong và ngoài nước.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Hòa
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GIỚI THIỆU

Vào ngày 01 tháng 11 năm 2000, Công ty CP TM - XNK Thiên Nam chính thức ra đời trên
nền tảng trước đó là công ty trực thuộc quận 10, TP.HCM. Vượt qua bao khó khăn của thời
điểm kinh tế còn non trẻ, năm 2005 Thiên Nam Group đã trở thành 1 trong 41 công ty
đầu tiên phát hành thành công 1.3 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ
Chí Minh (HOSE) xác định chọn ngành hàng chủ lực là kinh doanh sắt thép để tập trung
đầu tư phát triển thành ngành lõi trong chiến lược kinh doanh của Công ty.
Vượt mọi khó khăn thử thách, Thiên Nam Group dần phát triển lớn hơn, ổn định hơn.
Năm 2008 lần đầu tiên được Việt Nam Report và báo điện tử Vietnamnet bình chọn là một
trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Năm 2009, một sứ mệnh mới mở
ra khi Thiên Nam Group mạnh dạn thành lập Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam,
chuyên nhập khẩu và phân phối dòng sản phẩm công nghệ phẩm cao cấp của các thương
hiệu danh tiếng thế giới tại thị trường Việt Nam. Lĩnh vực Bất động sản và Văn phòng cho
thuê cũng dần được hình thành và phát triển với sự ra đời của các tòa nhà văn phòng hạng
B, nâng cấp các mặt bằng kinh doanh tại trung tâm Quận 10, đầu tư nhiều dự án bất động
sản từ duyên hải Nam Trung bộ trở vào Nam, Thiên Nam Group cũng đã mang về nhiều
khoản doanh thu lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh bất động sản cũng như để lại dấu
ấn thương hiệu tốt trong lòng khách hàng bởi sự lớn mạnh không ngừng.
Viết tiếp khát khao chinh phục những chân trời mới, năm 2017, Công ty Cổ phần Phát
triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168 thành lập (nay là Thiên Nam Land), với định
hướng trở thành nhà đầu tư phát triển bất động sản và phân phối hàng điện tử, điện lạnh,
gia dụng hàng đầu thị trường miền Nam. Năm 2018, Thiên Nam Group tiếp tục phát triển
với sự ra đời của Công Ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Thiên Nam mang định hướng đầu tư
xây dựng hệ thống trường mầm non South Sky Kindergarten đạt chuẩn quốc tế với mong
muốn xây dựng thế hệ tương lai hội nhập tốt với thế giới cũng là tâm huyết và tầm nhìn
của Thiên Nam Group.
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THIÊN NAM GROUP
CHINH PHỤC TẦM CAO MỚI

Năm 2019, Thiên Nam Group củng cố hoạt động kinh doanh sắt thép, góp vốn thành
lập Công ty Cổ Phần NAHAVIWEL đưa những sản phẩm vật liệu hàn chất lượng cao phục
vụ nhiều công trình, dự án trọng điểm, có mặt trên khắp các tỉnh thành Việt Nam và nhiều
châu lục trên toàn cầu. Ngoài ra, Thiên Nam Group cũng đã ký kết hợp tác phân phối thép
cho nhiều tập đoàn sản xuất thép nội địa hàng đầu Việt Nam, đồng thời tăng cường nhập
khẩu loại thép dự ứng lực để phục vụ xây dựng cầu đường theo định hướng hỗ trợ đầu tư
công của chính phủ, khai thác thêm nhiều khách hàng mới, đặc biệt có những khách hàng
lớn là nhà máy sản xuất đạt sản lượng tiêu thụ từ 1.000 tấn mỗi tháng trở lên.
Với những thành tựu như trên, Thiên Nam Group đã vươn lên top đầu khối thương mại
cổ phần Việt Nam về nguồn vốn, và sự linh hoạt trong kinh doanh, đạt thành tựu 13 năm
liên tục nằm trong bảng xếp hạng VNR500: Top 500 công ty lớn nhất Việt Nam và nằm
trong Top 100 Doanh Nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất trên sàn Chứng
khoán Việt Nam.
Ngoài điểm sáng về kinh doanh, văn hoá chia sẻ cộng đồng đã đưa Thiên Nam Group
vào lòng hàng triệu trái tim, cùng những đóng góp cho cộng đồng được xã hội ghi nhận
bằng những giải thưởng danh giá, vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng Ba từ
Chủ tịch nước trao tặng.
Từ nền tảng hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Thiên Nam Group chuyển sang giai
đoạn chắp cánh nâng tầm cao mới. Bằng sức mạnh nội tại đã chuẩn bị tốt nhất, Thiên
Nam Group đang khoác lên mình đôi cánh mới, tiếp thêm năng lượng vượt lên trên những
điều đã làm được trong quá khứ, nâng mình lên một tầm cao mới. Thiên Nam Group cam
kết sẽ luôn phát huy tiềm lực đã được vun đắp, cùng đội ngũ nhân sự giàu năng lực, nhạy
bén khai thác tốt mọi tiềm năng mang lại thành công cho khách hàng, cho các đối tác và
cho tập thể Thiên Nam Group.
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TINH THẦN XÂY DỰNG
BIỂU TƯỢNG
GIÁ TRỊ LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU
Chim đại bàng được coi là chúa tể của các loài chim với đôi mắt sáng tinh anh, sải cánh
rộng hùng dũng. Loài chim này mang ý nghĩa của sự uy nghi, kỷ luật và thông tỏ mọi điều.
Đôi cánh chim đại bàng là biểu tượng thể hiện hy vọng, niềm tin cháy bỏng và sự tự tin.
Chim đại bàng chọn giông tố, bão táp làm động lực để vươn cánh bay cao, là biểu trưng
cho sự can đảm, kiên cường, biến khó khăn thành động lực để thành công.
Tone màu chủ đạo sử dụng trong logo là màu xanh dương chuyển sắc, tạo sự hiện đại
cho logo. Ngoài ra, sự chuyển màu trong biểu tượng cũng mang ý nghĩa là một tương lai
luôn bừng sáng và phát triển, không ngừng thay đổi để hoàn thiện. Hình dáng logo như
hình dáng cánh cửa đang rộng mở, qua đó giúp mang vượng khí đến với thương hiệu
trong tương lai.
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TẦM NHÌN
SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
Phấn đấu trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững trong các lĩnh vực
kinh doanh, ngành nghề chủ lực bao gồm:

Kinh doanh Sắt thép

Kinh doanh sản phẩm
điện máy

Phân phối hàng Công
nghệ phẩm ngoại nhập

Kinh doanh sản phẩm
que hàn, vật liệu hàn,
máy hàn

Kinh doanh Bất động sản

Hệ thống giáo dục
mầm non South Sky
Kindergarden
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Thiên Nam luôn hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp nhận được sự tín nhiệm
của mọi khách hàng, nhà đầu tư và đối tác, xây dựng hình ảnh một tập đoàn vững
mạnh, luôn sải cánh vươn xa hơn nữa, vững vàng vượt qua mọi thử thách để phát triển
và đạt được những thành tựu mới.

SỨ MỆNH

Cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ với chất lượng cao,
khẳng định uy tín của thương hiệu Thiên Nam trên
thương trường.
Đáp ứng kỳ vọng và sự tin tưởng mà các cổ đông giao
phó.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp đối
với người lao động.
Thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và trách nhiệm với
xã hội, cộng đồng.

11

12

SẢI CÁNH RỘNG
VƯƠN MÌNH RA BẦU TRỜI
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, Thiên Nam Group đang ngày
càng khẳng định sự lớn mạnh của mình trong nhiều lĩnh vực. Mỗi dấu mốc phát
triển của Thiên Nam đều là tiền đề và bước đệm vững chắc cho sự “tung cánh”
vươn mình ra bầu trời lớn trong tương lai.
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HÌNH THÀNH

HÌNH THÀNH

2000:2000:
Công ty TM DV XNK Quận 10 (TENIMEX) chính
thức chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên gọi
mới là Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập
khẩu Thiên Nam vào ngày 01 tháng 11.

2006:
2005: Chính thức niêm yết 1,3 triệu
cổ phiếu
trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí
Minh (HOSE) - với mã chứng khoán là TNA
vào ngày 20 tháng 07.
2007:

2005:
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ĐỊNH VỊ
2008:
2006: Hoàn thiện bộ máy
điều hành cấp
cao, chọn ngành hàng chủ lực là kinh
doanh sắt thép phát
triển thành ngành
2008.
lõi trong chiến lược kinh doanh của
Công ty.
2009:

2007: Phát hành thành công 2 triệu cổ
phiếu, nâng vốn điều lệ lên 33 tỷ đồng.
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2008: Doanh thu của Công ty vượt trên 700 tỷ
đồng, Top VNR500 Doanh nghiệp tư nhân lớn
nhất Việt Nam năm 2008.
2009: Phát hành thành công 4,7 triệu cổ phiếu
để nâng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
Thành lập Công ty TNHH Công nghệ phẩm
Thiên Nam.
Thành lập Cửa hàng kinh doanh Sắt thép
Thiên Nam.

PHÁT TRIỂN
2015:2010:
Chuyển đổi cơ cấu tổ chức ngành sắt thép hình thành Khối tự doanh sắt thép và gia công bán
thành phẩm.

2016: Phát hành 2.104.777 cổ phiếu
thưởng,
2015:
nâng vốn điều lệ lên 101.047.770.000 đồng.
Doanh thu vượt trên 3000 tỷ đồng, LN vượt
trên 100 tỷ đồng
Điều chỉnh tỷ lệ vốn góp tại Công ty TNHH
2016:
CNP Thiên Nam (CCTN): Thiên Nam sở hữu
70% vốn điều lệ.

2011:
2012:
2014:
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TUNG CÁNH
TUNG CÁNH
VƯƠN MÌNH RA BẦU TRỜI LỚN
2015: Chuyển đổi cơ cấu tổ
chức ngành sắt thép
2017:
- hình thành Khối tự doanh sắt thép và gia công
bán thành phẩm.

2018: Thành lập Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục
Thiên Nam

2018:
2016: Phát hành 2.104.777 cổ phiếu thưởng,
Nam
nâng vốn điều lệ lên 101.047.770.000 đồng. Do-

2019: Nâng vốn điều lệ lên 347.617.020.000 đồng.
Thành lập Công ty CP Nahaviwel, thành lập TT KDST
Bình Tân

anh thu vượt trên 3000 tỷ đồng, LN vượt trên
2019:
100 tỷ đồng
Điều chỉnh tỷ lệ vốn góp tại Công ty TNHH CNP
Thiên Nam (CCTN): Thiên Nam sở hữu 70% vốn
điều lệ.
2020:
2017: Phát hành 2.487.390 cổ phiếu thưởng,
nâng vốn điều lệ lên 125.921.670.000 đồng.
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2020: Nâng vốn điều lệ lên 397.308.840.000 đồng
2022: Phát hành 9.845.380 Cổ phiếu từ phát hành cổ
phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để
tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ
phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Nâng vốn điều lệ lên 495.762.640.000 đồng

ĐỘNG LỰC VƯƠN CÁNH

HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN

Với mục tiêu phát triển kinh doanh đa ngành nghề, Thiên Nam Group đã và đang từng
bước thực hiện bằng việc xây dựng hệ thống các Công ty thành viên và Công ty liên kết
mạnh mẽ, mỗi đơn vị phát triển ngành nghề riêng, quản lý mỗi lĩnh vực khác nhau, tạo
dựng hệ sinh thái đa dạng, bền vững.
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Hiện nay, Thiên Nam Group đang quản lý 4 Công ty Thành viên
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CƠ CẤU TỔ CHỨC & TINH HOA NHÂN SỰ
Đội ngũ nhân sự là tài sản quan trọng nhất của Thiên Nam Group. Họ là những người
thực hiện hóa kim chỉ nam hành động của Ban lãnh đạo, là những người tạo nên Thiên
Nam Group như ngày hôm nay. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi luôn có trách nhiệm và
hoàn thành công việc bằng cái tâm đối với nghề, bằng chữ tín với khách hàng và hướng
tới một cộng đồng xã hội ngày càng phát triển hơn.
Đứng sau việc quản lý và giữ vững nguồn nhân lực chất lượng như hiện nay là những
nhà quản trị chiến lược tài năng, thấu hiểu và nhạy bén. Bằng cái Tâm và Tầm, Họ đang
quản lý và dẫn dắt Công ty chinh phục nhiều thử thách, khó khăn và vươn tầm cao mới.
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SỨC MẠNH
CHẮP CÁNH BAY CAO
66.7%
2.6%

10.3%

Đại Học, Cao Đẳng

Trên Đại Học

14.1%

Lao động phổ thông

5.26%
6.4%

Công nhân
kỹ thuật

Trung Cấp,
Sơ Cấp Nghề
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BAN LÃNH ĐẠO

Ông NGUYỄN QUANG HÒA
Chủ tịch HĐQT

Ông VƯƠNG QUANG DIỆU
Thành Viên HĐQT
- kiêm Tổng Giám đốc

Bà TRẦN THỊ HIỀN
Thành Viên HĐQT

Ông HỒ VĂN TUYÊN
Thành Viên HĐQT

Ông NGUYỄN MINH THƯ
Phó Tổng Giám đốc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
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DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TỪ NĂM 2013 - 2021

2021
5,446,937
211,192
ĐVT: Triệu đồng
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Để có được sự thành công như ngày hôm nay, Thiên Nam Group luôn có những người
bạn, người đồng nghiệp và khách hàng đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường.
Nhờ đó, chúng tôi đã khẳng định vị trí của mình trên thị trường cũng như tạo được niềm
tin từ Khách hàng, Nhà đầu tư, Đối tác của Thiên Nam Group. Trong tương lai, sự hợp
tác này sẽ ngày càng chặt chẽ và phát triển hơn nữa để xây dựng một cộng đồng Doanh
nghiệp bền vững.

Ký kết hợp tác về cung cấp hạng mức tín dụng với
nhiều ngân hàng lớn như: BIDV, Vietinbank, TPBank, MBBank, HDBank, VPBank, VIB, …
Top 100 Doanh Nghiệp Đạt Chỉ Số Năng Lực Quản
Trị Tài Chính Tốt Nhất Trên Sàn Chứng Khoán 2018 do VN
Report công bố.
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Nhờ điểm tín dụng tốt, Thiên Nam Group luôn được các ngân hàng hỗ
trợ cấp mở LC cho các đơn hàng quốc tế nhập khẩu với giá trị cao, thủ
tục nhanh chóng, kịp thời cho công ty nắm bắt các cơ hội kinh doanh và
gia tăng lợi nhuận.

Các ngành hàng được ngân hàng cấp vốn
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
75.3%

37%

32%

31%
26%

26%

28%
25%

26%

2021

ĐVT: Triệu đồng

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ROE, ROA

9.66
2.37

28

Mã chứng khoán TNA được niêm yết từ năm 2005 luôn tạo được niềm tin với cổ
đông, nhà đầu tư bởi luôn duy trì chỉ số sức khỏe tài chính tốt, đảm bảo lợi tức trong
nhiều năm qua.
Dù tình hình thị trường có thuận lợi hay khó khăn, hoạt động kinh doanh của công
ty vẫn luôn đảm bảo đạt kế hoạch lợi nhuận đã cam kết với cổ đông, chi trả cổ tức
hợp lý.
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LÒNG CAN ĐẢM
VƯỢT BÃO TỐ
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG - KINH DOANH SẮT THÉP
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Sắt thép là một trong 5 ngành kinh doanh chủ lực của Thiên Nam Group, có lịch sử lâu
dài và tạo nên tên tuổi thương hiệu của Thiên Nam hôm nay.
Sắt thép Thiên Nam hoạt động cùng sự hậu thuẫn vững về tài chính vững mạnh của
Thiên Nam Group, đưa doanh thu mảng sắt thép hàng năm lên đến hơn 4.600 tỷ đồng,
với sản lượng cung cấp gần 400.000 tấn/năm.
Sắt thép Thiên Nam ký kết hợp tác, bao tiêu sản lượng cho các nhà máy thép trong và
ngoài nước, chuyên cung cấp mặt hàng thép cho các nhà máy, xí nghiệp cơ khí/bê tông,
các nhà thầu xây dựng,… Sản lượng thép xuất khẩu hàng năm cũng liên tục tăng trưởng
về doanh số và thị phần tại các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Sắt thép Thiên Nam sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng và trưởng thành, duy trì vị thế tiên
phong tăng trưởng mạnh mẽ của Thiên Nam Group.
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THÉP DÂY WIRE ROD

THÉP ĐẶC CHỦNG

CÁC MẶT HÀNG SẮT THÉP CHỦ LỰC
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THÉP HÌNH

THÉP XÂY DỰNG

CÁC MẶT HÀNG SẮT THÉP CHỦ LỰC
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THÉP DỰ ỨNG LỰC

DÂY THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

CÁC MẶT HÀNG SẮT THÉP CHỦ LỰC
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VẬT LIỆU HÀN

CÁC MẶT HÀNG SẮT THÉP CHỦ LỰC
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THỊ TRƯỜNG
TP.HCM
ĐÔNG NAM BỘ
ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG
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DOANH SỐ NGÀNH THÉP 5 NĂM
Năm 2016 - Năm 2020
5,000,000

4,392,383

4,500,000
4,000,000
3,500,000

3,970,031

3,855,348

Năm 2017

Năm 2018

4,728,236

3,270,573

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Năm 2016

ĐVT: Triệu đồng
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Năm 2019

Năm 2020

KHÁCH HÀNG

CÁC NHÀ MÁY CƠ KHÍ:
Cơ khí - chế tạo máy,
gia công kim loại, khung container, xây dựng
nhà xưởng, xưởng đóng tàu,...

CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG - KẾT CẤU:
Kết cấu xây dựng, kết cấu kỹ thuật, xây dựng
cầu đường, bê tông, kết cấu nhà tiền chế, ...

CÁC TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN:
Thép xây dựng, thép dự ứng lực căng
kéo sàn, ...
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ĐỐI TÁC - THƯƠNG HIỆU ĐANG PHÂN PHỐI
Thiên Nam Group tự hào là nhà phân phối và kinh doanh nhiều thương hiệu
thép uy tín trong và ngoài nước.
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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
Thiên Nam Group là đối tác có trách nhiệm và uy tín hàng đầu trong phân phối sắt
thép tại thị trường Việt Nam, mang các giá trị sản phẩm đi vào từng công trình, xây
dựng cuộc sống ngày càng vững bền và tươi đẹp hơn.

Tất cả hàng hóa đều có
xuất xứ rõ ràng, minh
bạch được nhập khẩu
trực tiếp từ nhà máy
và có đầy đủ hóa đơn
chứng từ.

Chính sách thanh toán
linh hoạt, phù hợp nhu
cầu của khách hàng.

Hàng hóa đảm bảo 100%
về chất lượng sản phẩm.

Giao hàng nhanh chóng,
chính xác, tiết kiệm.

43

Luôn hỗ trợ tư vấn và
chăm sóc khách hàng
mọi lúc, mọi nơi.

NĂNG LỰC
Thiên Nam Group có hệ thống trung tâm kinh doanh sắt thép phục vụ khách hàng tại
khu vực Hồ Chí Minh - Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long.
Hệ thống kho bãi, vận chuyển, hậu cần, trạm cân…phục vụ nhanh chóng mọi nhu cầu
của khách hàng.
Đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, năng động và luôn tận tâm
phục vụ, hỗ trợ khách hàng.

VĂN PHÒNG HCM
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KHO BÃI

VẬN CHUYỂN

TRẠM CÂN
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XUẤT NHẬP KHẨU

ĐỐI TÁC

ĐÀO TẠO
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THÉP DÂY
Ứng dụng:
Phục vụ cho các nhà máy sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cơ khí chế tạo
máy, thiết bị công nghiệp và các sản phẩm công nghiệp khác trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu
Long với đa dạng kích cỡ từ 5.5mm - 16mm. Thép dây wire rod thường
được sử dụng trong cán kéo làm dây kẽm buộc, đinh, dây kẽm gai, lưới
thép rào B40, lưới thép hàn, bulong vít…
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THÉP DỰ ỨNG LỰC
Ứng dụng:
Tà vẹt dự ứng lực đường sắt, cột điện, cột viễn thông, hệ thống sàn dự
ứng lực, đường hầm mỏ quặng và neo đá, đường ống dẫn nước, bê
tông dự ứng lực, cầu, cáp tạo vòm cầu, sàn nhà, đường ống ngầm...
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THÉP XÂY DỰNG
Ứng dụng:
Rộng rãi trong mọi công trình xây dựng bê tông, cốt thép, nhà dân
dụng, nhà công nghiệp, cao ốc văn phòng, cầu đường, các công trình
thủy điện…
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THÉP HÌNH
Ứng dụng:
H, U, I, ống tròn đen hoặc mạ kẽm, hộp,... dùng trong kết cấu xây dựng
công nghiệp và dân dụng. Quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline của
Sắt Thép Thiên Nam để nhận được báo giá và hỗ trợ tốt nhất...
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+84 28 3834 8980
thiennamgroup.vn

