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Phát triển phân bón hữu cơ và nông
nghiệp hữu cơ chính là chiến lược tốt
nhất để bảo vệ môi trường sống của
Trái Đất, đặc biệt là bảo vệ sức khoẻ
cho con người.

Ông Phạm Ngọc Sinh – T.GĐ 

LỜI MỞ ĐẦU

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Thiên Sinh xin được gửi lời
chào trân trọng và lời tri ân chân thành đến Quý Đối tác
đã, đang và sẽ hợp tác cùng Công ty chúng tôi.

Phân bón là một trong những thương hiệu thuộc
sở hữu của Công ty Cổ phần Thiên Sinh. vomix khởi
đầu từ năm 1987, dựa trên sự liên doanh giữa công ty
Ever Rich Development Hồng Kông và công ty Dịch Vụ
Tổng Hợp Khai Thác Đồng Tháp Mười cùng với nhóm
nghiên cứu SAFANUTRO. Đồng hành cùng bà con nông
dân 35 năm qua, Komix không ngừng phát triển và vươn
mình trở thành thương hiệu hàng đầu về phân bón hữu
cơ tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Với tôn chỉ
“Hành động vì niềm tin và thành công của khách hàng”,
Thiên Sinh – Komix luôn tiếp thu mọi nguồn ý kiến, liên
tục trau dồi kiến thức, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao
chất lượng sản phẩm phân bón.

Với khát vọng xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ bền
vững, Thiên Sinh – Komix mong muốn và sẵn sàng
đồng hành cùng các Đối tác nhằm thiết lập mối quan hệ
hợp tác cùng đầu tư, đem lại nguồn nông sản giàu giá trị,
bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn tài nguyên thiên
nhiên quý giá.

Trân trọng,
Công ty Cổ phần Thiên Sinh



Là đơn vị tiên phong trong ngành sản xuất phân 
bón hữu cơ, hữu cơ khoáng mang thương hiệu

tại Việt Nam từ năm 1987

67 sản phẩm được Bộ NN và PTNT cho 
phép sản xuất và lưu hành, phục vụ cho hầu hết 
các chủng loại đất - cây trồng tại Việt Nam và 

các nước trong khu vực

Liên tục nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng

Chúng tôi là ai?

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY



Phân bón sinh hoá hữu cơ KOMIX
ra đời từ sự liên doanh giữa công ty 
Ever Rich Development Hồng Kông 
và công ty Dịch Vụ Tổng Hợp Khai 

Thác Đồng Tháp Mười cùng với 
nhóm nghiên cứu SAFANUTRO

1987
Quy trình công nghệ sản xuất phân
bón Komix được chuyển giao cho
công ty Geprosecom II (trực thuộc
Bộ Quốc Phòng) do xí nghiệp BFC 

tiếp nhận và thực hiện

1990
Mở rộng đầu tư

Công ty TNHH Sinh Hoá nông 
nghiệp và TM Thiên Sinh được 

thành lập tại TPHCM

1994
Công ty Cổ phần Thiên Sinh 

không ngừng lớn mạnh, 
nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển 

nền nông nghiệp hữu cơ

2003 - nay

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Lịch sử phát triển



Một trong Tứ Đại Nguyên Tố “Địa, Thuỷ, Hoả, Phong” hình thành nên
tạo hoá, đất là biểu tượng của sự sinh sôi, khởi thuỷ của muôn loài.
Bắt nguồn cho mọi sự sống, đất vững chãi là nơi xây thành dựng
nhà, đất tốt sinh hoa tươi, quả ngọt. Đất - nguồn tài nguyên vô giá
trong công cuộc gieo trồng vĩ đại của vũ trụ.

Hiểu được triết lý “Đất sống, Cây xanh” cùng với khát vọng trân trọng
và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên quý báu, Komix ra đời với
sứ mệnh đem đến nguồn dưỡng chất hữu cơ an toàn, chất lượng
cho đất, góp phần phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững của
Việt Nam.

Chúng tôi hiểu nguồn dinh dưỡng đầu vào cần được đảm bảo và cân
bằng giúp cây trồng sinh trưởng tươi tốt tạo nên những nguồn nông
sản căng tràn dưỡng chất quý báu – như chính triết lý của nước.

… thấm vào lòng đất để nuôi vạn vật. 
Nó không ngừng biến đổi, lại sinh ra mọi loài.

Trích Đạo Đức Kinh

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Câu chuyện thương hiệu



Thiên Sinh luôn khao khát Komix trở 
thành biểu tượng của chất lượng và là 

niềm tự hào của nền nông nghiệp hữu cơ 
Việt Nam trên thương trường quốc tế.

Bằng khát vọng phát triển để trường tồn, 
Thiên Sinh không ngừng cung cấp các 

sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ nền nông nghiệp hữu cơ và đời 

sống, nêu cao trách nhiệm cộng đồng và 
thân thiện với môi trường.

Chính trực – Trách nhiệm – Trí tuệ 
Kỷ luật – Nhân văn – Môi trường

Tầm nhìnSứ mệnh Giá trị cốt lõi

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Nhà tư vấn – Chất lượng 
Uy tín – Đồng hành cùng thành công

Giá trị khách hàng



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Hành động vì niềm tin và 
thành công của khách hàng01.

Lời nói và hành động 
nói bạn là ai02.

Nhận trách nhiệm, sử dụng nguồn lực 
có quyền kiểm soát vượt qua thử thách03.
Rất hài lòng hoặc góp ý, chọn cái 
tốt nhất chưa kể Tôi và Anh04.

Học hỏi và sáng tạo dựa trên 
mô hình thực hành tốt nhất05.

Làm tốt nhất
mỗi khi hiện diện06.

Xây môi trường tốt phải 
xuất phát từ một cá nhân07.

Hãy nói chuyện với nhau 
bằng lượng hóa và kế hoạch08.
Dẫn đầu và 
luôn khác biệt09.

Cuộc sống của tôi – Lựa chọn của tôi. 
Tôi thích nó hoặc tôi thay đổi nó10.

Nguyên tắc văn hóa tối thượng Thiên Sinh



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Tổng quan công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH

Số 234, đường ĐT 744, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

3700477499

02/08/1994

76.158.500.000 VNĐ

200

0274 3578 313

komix@komix.vn

1800556854

www.komix.vn 

• Tên công ty:

• Địa chỉ:

• Mã số thuế:

• Ngày thành lập:

• Vốn điều lệ:

• Số lao động:

• Điện thoại:

• Email:

• Hotline:

• Website:



Hiểu được tầm quan trọng của đội ngũ nhân viên đối với sự phát triển bền
vững và thành công lâu dài của một doanh nghiệp, Thiên Sinh luôn chú
trọng đào tạo và chăm lo đời sống của mọi thành viên trong công ty.

Cải thiện môi trường làm việc, huấn luyện nâng cao kỹ thuật và tổ chức
chương trình bồi dưỡng sức khoẻ là những hoạt động chính nhằm đào
tạo đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, kiến thức
vững vàng với tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo và có khả năng
làm việc độc lập cũng như khả năng hợp tác.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Đội ngũ



NĂNG LỰC CÔNG TY
Hệ thống tổ chức



Phòng điều khiển dây chuyền SX

Một góc dây chuyền SX KomixVận chuyển Komix từ nhà máy đến các NPP

● Diện tích: 14ha

● Tổng công suất: 150.000 tấn phân bón/năm

● Gồm 3 tổ hợp dây chuyền sản xuất

● Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

● Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm ISO 17025

● Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

NĂNG LỰC CÔNG TY
Quy mô Nhà máy



Hệ thống phân phối toàn quốc
● Số lượng nhà phân phối: 25 nhà phân phối

● Số lượng cửa hàng bán lẻ: 700 cửa hàng

NĂNG LỰC CÔNG TY
Hệ thống phân phối



NĂNG LỰC CÔNG TY
Vận chuyển sản phẩm Komix  tới Khách hàng



NĂNG LỰC CÔNG TY
Dây chuyền sản xuất



NĂNG LỰC CÔNG TY
Phòng thử nghiệm - ISO 17025



SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Bộ sản phẩm Phân bón Komix  cho cây công nghiệp, cây ăn trái

Vui lòng tham khảo thêm tại website www.komix.vn



SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Bộ sản phẩm Phân bón Komix  được chứng nhận hữu cơ 
theo tiêu chuẩn Châu Âu (EU) & Mỹ (NOP - USDA)

Vui lòng tham khảo thêm tại website www.komix.vn



SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Giấy chứng nhận Phân bón hữu cơ komix  đạt tiêu chuẩn 
Châu Âu và Mỹ bởi Control Union



SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Bộ sản phẩm Phân bón Komix  dạng lỏng



Dạng bột

Dạng viên tròn

Dạng viên trụ

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Dạng Phân bón Komix bón gốc



Bước 1
• Trải mỏng phân bò thô ra sàn ủ

(cao 40cm)
• Đưa về ẩm độ 50%

Bước 2
Pha 120g chế phẩm vi sinh Komix
Copno cho 120 lít nước (phun cho
15m3 phân bò)

Bước 3
Phun đều 120 lít dd chế phẩm vi sinh
Komix Copno cho 15m3 phân bò

Bước 4
• Trộn đều đống ủ để chế phẩm vi

sinh tiếp xúc tối đa với phân bò
• Gom đống ủ cao 2 – 2,5m (tủ bạt

nếu ngoài trời)
• Giữ độ ẩm 40 - 45%

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Chế phẩm vi sinh Komix Copno



Bước 5
• Đảo trộn đống ủ sau 15 ngày ủ
• Nhiệt độ 55 – 60 độ C (trong quá

trình ủ)
• Ẩm độ 40 – 45%

Bước 6
• Sau 30 ngày ủ, đảo trộn, trải

mỏng để ẩm độ còn 35%
• Nhiệt độ đống ủ bằng nhiệt độ

môi trường ngoài (không còn
sinh nhiệt

Bước 7
• Chuyển phân bò ủ hoai vào kho

bán thành phẩm
• Tỷ lệ C/N <= 12

Bước 8
Phối trộn các thành phần khác để
trở thành phân bón chuyên dùng

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Chế phẩm vi sinh Komix  Copno



DỰ ÁN GẠO HỮU CƠ THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU (EU) & MỸ (NOP) 



Cánh đồng canh tác lúa hữu cơ tại Trà Vinh 



NĂNG LỰC SẢN XUẤT GẠO HỮU CƠ
Trong niên vụ năm 2022 – 2203, Thiên Sinh đã triển khai được 50ha
diện tích canh tác theo mô hình lúa – tôm đạt tiêu chuẩn hữu cơ EU và
NOP, thu hoạch được tổng sản lượng 100 tấn gạo để cung ứng cho các
đối tác có nhu cầu. Với năng lực và điều kiện đặc thù, chúng tôi có thể
mở rộng lên gấp 6 lần sản xuất trong các năm tiếp theo là điều hoàn
toàn có thể thực hiện.
Do đó, chúng tôi mong muốn tìm kiếm các đối tác có nhu cầu để hợp
tác, đảm bảo đầu ra ổn định để Thiên Sinh yên tâm tập trung nguồn
lực vào sản xuất để sản phẩm luôn đạt chuẩn cao nhất, tạo uy tín và
thương hiệu trên trường quốc tế.
Ngoài ra, chúng tôi còn có thể hoàn tất sản phẩm theo các yêu cầu
đặc thù của đối tác tiêu thụ (loại bao bì, quy cách đóng gói, giống gạo)



DỰ ÁN GẠO THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC KOMIX 

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Bằng việc hợp tác với Nông dân, Thiên Sinh đầu tư 100% phân bón hữu
cơ Komix, giám sát chặt chẽ quy trình canh tác lúa theo hướng hữu cơ
sinh học và thu mua lại lúa. Trong quy trình canh tác cam kết không sử
dụng phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật và hoá chất bảo vệ sau
thu hoạch.
Với phương thức trên, Thiên Sinh có thể canh tác trên quy mô rộng và
mong muốn được liên kết với các đối tác có đầu ra gạo sạch theo
hướng hữu cơ sinh học để cùng mang đến sản phẩm gạo an toàn cho
người tiêu dùng







CÔNG TY TNHH 
TM - DV KIM NGOAN

CÔNG TY TNHH 
HỒNG NHUNG BÌNH PHƯỚC 

ĐỐI TÁC
Khách hàng tiêu biểu

CH VTNN 
YẾN THANH

CÔNG TY TNHH 
NGỌC KHIẾT BẢO LÂM

CÔNG TY TNHH 
VẬN TẢI PHÂN BÓN TUẤN VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VINAMILK



CÔNG TY TNHH 
HOÀNG ĐĂNG GENERATION

CÔNG TY TNHH MTV 
SX - TM - DV TẤN TÀI

CƠ SỞ PHÂN BÓN 
THUÝ NGA

ĐỐI TÁC
Khách hàng tiêu biểu

CÔNG TY TNHH 
PHÁT TRIỂN LAO-JAGRO 

CÔNG TY CP
CAO SU SÔNG BÉ

CÔNG TY TNHH MTV
CAO SU DẦU TIẾNG



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
CAO SU VN

VIỆN NGHIÊN CỨU
CAO SU VN

ĐỐI TÁC
Khách hàng tiêu biểu

CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU 30/4 TÂY NINH



ĐỐI TÁC

Đối tác Thuỵ Sỹ thăm và làm việc 
tại công ty Thiên Sinh

T.GĐ Phạm Ngọc Sinh thảo luận hợp tác 
tại tập đoàn Sivila Group – Cambodia 

T.GĐ Phạm Ngọc Sinh 
thăm đối tác tại Bắc Âu 

T.GĐ Phạm Ngọc Sinh 
thăm đối tác tại Nauy 



ĐỐI TÁC
Hình ảnh Hợp đồng

Hợp đồng cung ứng Komix cho công ty Lào Jagro (Vinamilk tại Lào) Đơn đặt hàng của công ty Lào Jagro (Vinamilk tại Lào)



Sản phẩm Komix sử dụng 
cho cây cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên

Bộ sản phẩm hữu cơ Komix  sử dụng 
cho ngô sinh khối tại Vinamilk – Bình Định

HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm Komix sử dụng 
cho cây ăn trái tại Bình Dương

Sản phẩm Komix sử dụng 
cho cây sầu riêng tại Lâm Đồng



Sản phẩm Komix  sử dụng 
cho cây hồ tiêu tại Đak Nông

HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm Komix sử dụng 
cho cây khổ qua tại Tây Ninh

Mô hình trình diễn phân bón hữu cơ Komix 
đạt chuẩn Châu Âu (EU) và Mỹ (NOP) trên cây lúa

Sản phẩm Komix  sử dụng 
cho cây cao su tại Tây Ninh



Những mô hình sử dụng phân bón Komix   có năng suất tăng từ 5-20% so với canh tác truyền thống

HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU



Lễ Ký kết Hợp tác cung cấp giải pháp phát triển 
chuỗi giá trị thanh long bền vững tại HTX Tầm Vu – Long An

HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

Lễ Ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH MTV 
Lương thực Hồng Tân và Công ty Cổ phần Thiên Sinh

Lễ Phát hành Komix  Cà phê 6.4.8 Lễ Ký kết Hợp tác phát triển phân bón hữu cơ 
giữa Thiên Sinh và Cục BVTV – Bộ NN&PTNT năm 2020



Học hỏi nâng cao nghiệp vụ

HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

Hội nghị khách hàng



Ngày hội Xuân yêu thương 2018

HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

Hội thao tại Thiên SinhHội thao gây quỹ vì trẻ em mồ côi



Bà con nông dân về thăm quan nhà máy

HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU



Lễ đón nhận Giải vàng chất lượng quốc gia 2014

HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

PTGĐ Phạm Ngọc Tuấn Anh đại diện công ty nhận danh hiệu - Trusted Brand



Giải thưởng Bông Lúa Vàng hội chợ 
Quốc Tế Nông Nghiệp Cần Thơ

1994, 1996, 1998
• Giải thưởng hội thi sáng tạo KHKT TP.HCM
• Cúp vàng vì sự nghiệp xanh
• Top 10 phân bón thuốc BVTV

2000
Giải thưởng Tôn Đức Thắng

2002

Giải thưởng sáng tạo khoa học VIFOTEX

2003
• Chứng nhận 100 thương hiệu, sản phẩm tiêu 

biểu KH&CN 2008
• Cúp vàng sản phẩm an toàn và an sinh xã hội
• Danh hiệu Bạn Nhà Nông nhiều năm liền

2008
• Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ về 

thành tích góp phần xây dựng CNXH và 
bảo vệ Tổ quốc

• Thương hiệu uy tín – Trusted brand

2011

• Giải vàng chất lượng quốc gia 2014
• Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ 

về thành tích nâng cao chất lượng sản 
phẩm và dịch vụ, đạt giải vàng chất 
lượng quốc gia 2014, góp phần xây 
dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

2015
• Nhà cung cấp chất lượng
• Thương hiệu uy tín – Trusted brand

2013
• Trusted Gold Member 2012 – 2015
• Thương hiệu uy tín – Trusted brand

2012

GIẢI THƯỞNG



Giải vàng 
chất lượng quốc gia

Bằng khen của Thủ tướng 
chính phủ “Giải vàng 
chất lượng quốc gia”

Giấy chứng nhận 
giải thưởng Quốc gia

Cúp vàng 
ISO

Chứng nhận 
cúp vàng ISO

Giải thưởng thương hiệu
Uy Tín Chất Lượng

Chứng nhận thương hiệu
Uy Tín Chất Lượng

GIẢI THƯỞNG

Bằng khen của Thủ tướng 
chính phủ vì sự nghiệp xây dựng 

CNXH và bảo vệ Tổ quốc



Huy chương vàng
Hội chợ Nông nghiệp Quốc Tế

Giải thưởng
Bông Lúa Vàng VN

Giải thưởng sáng tạo
Khoa học Công nghệ

Giấy chứng nhận Huy chương vàng 
Hội chợ Nông nghiệp Quốc Tế

Giấy chứng nhận
Thương hiệu tiêu biểu VN

GIẢI THƯỞNG

Giấy chứng nhận
Giải thưởng Bông Lúa Vàng VN



Cúp vàng Sản phẩm
an toàn an sinh XH

Chứng nhận Cúp vàng
Sản phẩm an toàn

Giải thưởng quốc gia
Cúp vàng Vì sự nghiệp xanh VN

Giấy chứng nhận Cúp vàng 
Vì sự nghiệp xanh VN

Cúp vàng 
Bạn Nhà Nông

Chứng nhận
Bạn Nhà Nông
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Bằng khen 
Hội chợ Thương mại Quốc Tế

Bằng khen 
Hội chợ Nông nghiệp Quốc Tế

Giấy chứng nhận
Thương hiệu uy tín 

Trusted brand

Giấy chứng nhận
Topten phân bón và thuốc BVTV

Giấy chứng nhận Huy chương vàng 
Hội chợ Nông nghiệp Quốc Tế

Giấy chứng nhận 
Huy chương vàng Hội chợ Cần Thơ

GIẢI THƯỞNG



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><svg id="Layer_1" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20.5 

20.5"><defs><style>.cls-1{stroke:#231f20;stroke-miterlimit:10;stroke-
width:.5px;}</style></defs><g id="headset"><g><g><path class="cls-1" 

d="M5.48,14.58H2.94c-1.48,0-2.69-1.2-2.69-2.69v-2.14c0-1.48,1.2-2.69,2.69-
2.69h2.53c.39,0,.71,.32,.71,.71v6.1c0,.39-.32,.71-.71,.71h0Zm-2.53-6.38c-.86,0-

1.55,.7-1.55,1.55v2.14c0,.86,.7,1.55,1.55,1.55h2.11v-5.25H2.94Z"/><path 
class="cls-1" d="M17.55,14.58h-2.53c-.39,0-.71-.32-.71-.71V7.78c0-.39,.32-

.71,.71-.71h2.53c1.48,0,2.69,1.2,2.69,2.69v2.14c0,1.48-1.2,2.69-
2.69,2.69h0Zm-2.11-1.13h2.11c.86,0,1.55-.7,1.55-1.55v-2.14c0-.86-.7-1.55-
1.55-1.55h-2.11v5.25Z"/><path class="cls-1" d="M17.44,7.28h-1.13c0-3.25-

2.65-5.89-5.91-5.89s-5.91,2.64-5.91,5.89h-
1.13C3.36,3.41,6.51,.26,10.4,.26s7.04,3.15,7.04,7.02Z"/><path class="cls-1" 

d="M12.07,18.92l-.21-1.11c2.18-.42,4.03-1.95,4.82-4l1.06,.41c-.93,2.41-
3.1,4.21-5.66,4.7h0Z"/></g><path class="cls-1" d="M10.4,20.25c-1.04,0-1.89-

.85-1.89-1.89s.85-1.89,1.89-1.89,1.89,.85,1.89,1.89-.85,1.89-1.89,1.89Zm0-
2.64c-.42,0-.75,.34-.75,.75s.34,.75,.75,.75,.75-.34,.75-.75-.34-.75-.75-

.75Z"/></g></g></svg>
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