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Trang 3 Đơn vị tư vấn: NSI 

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO. 

1. Rủi ro về kinh tế. 

Sang năm 2013, mặc dù Chính phủ đã có động thái khống chế lãi suất huy động của ngân 
hàng trong tháng 3 xuống còn 7,5% nhưng ngân hàng thương mại cũng còn kéo dài việc cho 
vay với lãi suất cao và do đó sẽ vẫn quá khó khăn đối với đa số doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Chính phủ đang cố gắng giữ giá tiền Đồng Việt Nam đứng ở mức cao (Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước đã tuyên bố khống chế giá Đô la Mỹ và nếu cho tăng thì không quá 
3%). Điều này có thể là điểm bất lợi rất lớn cho xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu hàng công 
nghiệp có vòng quay chậm và giá trị gia tăng nội địa cao như ngành sản xuất đồ gỗ xuất 
khẩu và các ngành tương tự. Mặc dù điều này không có nhiều lợi ích cho quốc gia và vô 
tình khuyến khích nhập khẩu, bóp nghẹt nền sản xuất trong nước và đem lại lợi ích cho hàng 
hóa của Trung Quốc cũng như các nước khác và đi kèm với nó là các nhà kinh doanh nhập 
khẩu trong khi các hàng rào thuế quan vốn dĩ đang được mở ra và hàng rào kỹ thuật chưa 
được thiết lập đáng kể. 

Bên cạnh đó, một số chính sách của Chính phủ, đặc biệt là của Ngân hàng Nhà nước vừa 
qua, nhân việc phải thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát đã vô tình hy sinh sự phát triển - 
thậm chí là sự tồn tại - của doanh nghiệp. Trong khi đó, ngân hàng thương mại lại được lợi 
ích qua gói giải cứu của năm 2009, và suốt từ đó đến nay. Chi phí hoạt động nội bộ của 
ngân hàng không cần phải cắt giảm thì ngân hàng vẫn có lợi nhuận ròng rất lớn. Nhưng 
chính sách cho doanh nghiệp vay với lãi suất quá cao đã làm cho phần lớn doanh nghiệp 
kiệt quệ và hậu quả là các ngân hàng tồn đọng nợ xấu. Điều này có nguy cơ (mặc dù tỷ lệ 
nhỏ) là hệ thống ngân hàng thương mại sụp đổ, đặc biệt là khi cộng hưởng với sự sụp đổ của 
ngành bất động sản nếu có. Lúc đó, Công ty cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm vì các ngân 
hàng sẽ thu hẹp quy mô tín dụng. 

Vì vậy phương thức quản trị rủi ro của TTF trong năm 2013 sẽ là: 

• Công ty sẽ chuyển nhiều hơn sang vay bằng Đô la Mỹ để giảm chi phí tài chính vì lỗ tỷ 
giá được tiên đoán là rất thấp. Cần giảm nhanh các hợp đồng vay bằng Đồng Việt Nam, 
qua chương trình bán ra nguyên liệu tồn kho, dù rằng có thể phải bán lỗ đối với nguyên 
liệu chưa có nhu cầu sử dụng.  

• Chỉ tăng vay 5-10% mỗi năm để có đủ vốn thực hiện doanh số tăng trưởng theo kế 
hoạch.  

•  Chuyển nhượng 49% Quyền phát triển trồng rừng và Quyền cây trồng tại Dak Lak cho 
đối tác chiến lược là Tập đoàn Giấy OJI - Nhật Bản - để thu về một phần tiền mặt (phần 
còn lại vẫn để trong Liên doanh để tiếp tục trồng rừng trong vài năm tới đây), chủ động 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

• Phát huy việc quản lý sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) để gia tăng hiệu suất làm 
giảm tồn kho trên chuyền và giảm giá vốn hàng bán. 
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• Tăng nguồn vốn chủ sở hữu từ các cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược để giảm lệ 
thuộc phần nào từ nguồn vốn vay mà vẫn đủ nguồn vốn lưu động cần thiết cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh chính 

2. Rủi ro về luật pháp. 

Trên 50% sản phẩm của Trường Thành được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, 
Nhật... nên thông thường phải chịu ảnh hưởng bởi một số sắc thuế nhập khẩu, tập tục 
thương mại quốc tế, luật chống phá giá. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập AFTA và WTO, thuế 
nhập khẩu mặt hàng gỗ của Việt Nam vào các thị trường nằm trong các khu vực này chỉ ở 
mức khoảng 3% nên rất cạnh tranh so với nhiều quốc gia lân cận khác. Bên cạnh đó, qua 
quá trình tiếp cận với thị trường thế giới trong 20 năm qua, một số cán bộ chủ chốt của 
Công ty đã thu thập nhiều kinh nghiệm trong thương mại và thanh toán quốc tế nên đảm bảo 
được ảnh hưởng từ rủi ro này ở mức thấp nhất.  

Mặt khác, trong thời gian qua đã có nhiều tin đồn là ngành chế biến và xuất khẩu đồ gỗ Việt 
Nam sẽ bị đánh thuế chống phá giá, nhất là sau sự kiện Trung Quốc bị Mỹ áp thuế chống 
phá giá lên một số nhóm mặt hàng gỗ, trong đó có nhiều nhất là các sản phẩm gỗ trong 
phòng ngủ. Tuy nhiên, theo phân tích của một số chuyên gia về luật chống phá giá của Mỹ 
thì rủi ro này là rất thấp đối với Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng. Lý do là: 

• Luật chống phá giá thông thường chỉ được đem ra xem xét và áp dụng đối với các sản 
phẩm mang tính cạnh tranh trực diện với các nhà sản xuất trong nước sở tại. Trong khi 
đó, hầu hết các nhóm mã hàng sản phẩm của Công ty là ít được sản xuất tại Châu Âu, 
Mỹ và Nhật Bản. 

• Sản lượng xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào thị trường thế giới hiện nay chiếm dưới 
5% sản lượng nhập khẩu của thế giới. Như vậy, nếu mỗi doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ 
Việt Nam biết phân bổ hàng hóa của mình vào từng thị trường xuất khẩu khác nhau theo 
tỷ lệ thích hợp thì khả năng quản lý và kiểm soát rủi ro là rất cao, hạn chế tối đa những 
khó khăn khi bị áp thuế chống phá giá.  

Ngoài ra, hiện nay Nhà nước ta đang tích cực nghiên cứu, thực hiện các biện pháp hỗ trợ về 
thông tin thị trường, thông tin luật pháp của các nước nhập khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam. 
Vả lại, Chính phủ Việt Nam cũng vừa ban hành định hướng phát triển lâm nghiệp cho giai 
đoạn 2006 đến 2020, với nội dung khuyến khích cao cho các thành phần kinh tế trồng rừng 
nguyên liệu và phát triển bền vững ngành chế biến gỗ. Trong đó, một trong những nội dung 
quan trọng là nâng cao kim ngạch xuất khẩu gỗ lên đến 7,8 tỷ USD trước năm 2015. Như 
vậy mức xuất khẩu của các doanh nghiệp gỗ Việt Nam sẽ tăng trưởng bình quân 25% mỗi 
năm, và điều này chứng tỏ rằng Chính phủ đã, đang và sẽ quan tâm hơn nữa trong việc tạo 
hành lang pháp lý cho việc phát triển bền vững ngành chế biến gỗ Việt Nam.   

Vì vậy, xét toàn cảnh môi trường pháp lý và tình hình thực tế của Công ty, rủi ro pháp luật ít 
có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. 

3. Rủi ro đặc thù. 

a. Rủi ro về nguyên vật liệu. 
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Do nguyên liệu chủ yếu là gỗ, chiếm tỷ trọng từ 40% đến 60% trong giá thành sản phẩm 
nên sự biến động giá cả nguyên liệu này sẽ tác động đến lợi nhuận của Công ty. Rủi ro 
tăng giá nguyên liệu bao gồm:  

 Đặc tính trồng rừng khai thác gỗ dành cho sản xuất hàng mộc với chu kỳ đầu tư khá 
dài, mất ít nhất 8 năm, thậm chí có gỗ lên đến 20-30 năm. Vì vậy trong những năm 
qua, khi nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn về vốn đầu tư trung, dài hạn, 
ngành trồng rừng của chúng ta đã chưa đủ sức thu hút các doanh nghiệp đầu tư, dẫn 
đến tình trạng  khai thác non để bán cho ngành công nghiệp giấy, dẫn đến việc thiếu 
gỗ địa phương cho ngành chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam. 

 Đối với một số gỗ ôn đới như Oak, Ash, Beech, Bạch đàn và Teak có chứng nhận 
FSC, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu đồ gỗ phải nhập khẩu. Do đó, khi thu 
mua với cự ly vận chuyển xa, sẽ có rủi ro về cước vận chuyển tăng cao và đặc biệt 
với thời gian vận chuyển dài sẽ ảnh hưởng đáng kể đến ngân lưu và vốn lưu động 
phải tăng cao. Tuy nhiên số gỗ này chỉ chiếm dưới 40% đối với toàn ngành và dưới 
15% đối với Công ty. 

Do đó, hoạt động kinh doanh của Công ty có chịu ảnh hưởng của những rủi ro về giá 
nguyên liệu. Tuy nhiên, theo thực tế trong bối cảnh kinh tế phát triển bình thường, nếu 
tình trạng tăng giá nguyên liệu diễn ra thì thị trường sẽ đồng loạt điều chỉnh giá bán ra 
của sản phẩm, khi đó Công ty có thể tăng giá bán, doanh thu tăng và triệt tiêu được rủi to 
tăng giá nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. 

Ngoài ra, việc nguyên liệu gỗ tăng trong nhiều năm trước năm 2008 đã kéo theo lợi 
nhuận của các nhà trồng rừng trên thế giới tăng cao, đồng thời kích thích việc đầu tư vào 
lĩnh vực trồng rừng có quy mô lớn tại các nước như Mỹ, Canada, Thụy Điển, Phần Lan, 
New Zealand, Uruguay, Chile, Brazil, Costa Rica, Nam Phi…và kể cả Trung Quốc. Tại 
Việt Nam, gần 10 năm trước đây, Chính phủ đã phát động trồng 5 triệu hecta rừng từ 
1997-2007. Hiện nay, theo tổng kết, mặc dù chỉ đạt khoảng 2,2 triệu hecta với một số 
khiếm khuyết cần phải rút kinh nghiệm như cơ cấu chủng loại cây trồng, phân bổ vùng, 
và xác định thành phần đầu tư và quản lý…, nhưng sản lượng có thể khai thác trong vài 
năm tới đây cũng lên tới 30 triệu m3 gỗ tròn mỗi năm, đáp ứng đầy đủ như cầu chế biến 
gỗ và giấy trong nước. Và hiện nay, Chính phủ đã phát động trồng tiếp 2,5 triệu hecta 
rừng từ 2006-2010 trong khi diện tích đất trống và đồi trọc của quốc gia có thể dành cho 
ngành trồng rừng còn đến khoảng 6,1 triệu hecta. Do đó, Công ty đã tiến hanh trồng 
rừng với quy mô 100.000ha tại Việt Nam từ năm 2007, nhằm phát triển bền vững lĩnh 
vực kinh doanh chính của Công ty.  

b. Rủi ro về thị trường:  

Thị trường Mỹ khá ổn định với chỉ số DJ luôn trên 14.000 điểm. Chỉ số bán nhà lên cao 
kỷ lục trong suốt Quý 1, kéo theo tiêu thụ đồ gỗ gia dụng tăng đáng kể. Nhiều quốc gia 
của Châu Âu, ngoại trừ Nam Âu, có dấu hiệu hồi phục nhanh hơn dự đoán. Kinh tế 
Nhật Bản bắt đầu tăng trưởng, do hiệu ứng của đồng Yen yếu, nhập khẩu đồ gỗ sẽ tăng 
lên khi công việc tái thiết đất nước bắt đầu. Ngoài ra, Mỹ đã mở rộng danh mục mặt 
hàng đồ nội thất bị áp thuế chống phá giá đối với xuất xứ Trung Quốc. Trong khi đó thì 
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Trung Quốc lại tăng giá nhân công và giảm ưu đãi cho xuất khẩu đồ gỗ, nhân dân tệ 
tăng giá, kéo theo đồ gỗ của họ khó cạnh tranh về giá hơn, Vì vậy, thị trường xuất khẩu 
đồ gỗ có xu hướng rộng mở hơn đối với Việt Nam. Tuy nhiên, tình hình bất động sản 
trong nước vẫn còn xấu sẽ làm cho thị trường trang trí nội thất và kinh doanh đồ gỗ tại 
nội địa khó tăng trưởng mạnh 

Vì vậy phương thức quản trị rủi ro của TTF trong năm 2013 sẽ là: 

 Duy trì các đơn hàng của khách hàng truyền thống và giao dịch thêm một số khách 
hàng mới để thay đổi một số khách hàng cũ có phương thức thanh toán quá chậm, 
hoặc đã giảm đặt hàng ở TTF khi TTF không xuất hàng đúng hẹn vì thiếu ngân lưu 
dành cho sản xuất.  

 Thị trường trong nước của Công ty sẽ được củng cố thêm qua việc đã thiết lập thêm 
các đại lý tiêu thụ mới và đặc biệt là việc tung ra thị trường nội địa bộ những thiết kế 
mới cho mùa hàng 2013 - 2014 vào tháng 6 này như Giường Hết Chỗ Chê, Cửa 
Miễn Góp Ý, Bộ bàn ghế Siêu nhẹ Siêu bền, Bộ bàn ghế Nhân trắc Cực êm, Bộ 
Salon Duyên dáng… . Đây là thành quả của công tác R & D với sự hỗ trợ của Phòng 
Thí nghiệm mà TTF thành lập từ năm 2011. Có thể nói rằng sức mạnh của TTF 
không phải chỉ là sản xuất hàng hóa mà còn ở khả năng R & D, bất chấp thị trường 
bất động sản tại Việt Nam đang suy sụp, Công ty vẫn có thể tiêu thị được các sản 
phẩm có nhiều ưu thế vượt trội này. 

4. Rủi ro chào bán 

Trong suốt tháng 5/2013, giá thị trường của TTF giao động từ 4.900 đến 5.900 đồng/ cổ 
phần. Tuy nhiên trong 20 ngày đầu tiên của tháng thì giá dưới 5.400 đồng/ cổ phiếu, khá gần 
mức giá đưa ra cho đợt chào bán sắp tới. Vì vậy, nếu diễn biến tiêu cực của thị trường 
chứng khoán có khả năng làm giá cổ phiếu TTF xuống dưới mức này sẽ khiến các cổ đông 
không thực hiện quyền mua. Do đó, nếu số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ được 
xử lý theo hướng: Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán 
không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, phù hợp theo quy định của pháp luật, 
đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu của TTF và xin phép Uỷ ban Chứng khoán Nhà 
nước gia hạn thời gian chào bán nếu xét thấy cần thiết.  

Tình hình thị trường tài chính vẫn chưa ổn định, các đối tác chiến lược của TTF có thể 
không mua cổ phiếu của TTF. Tuy nhiên, với triển vọng phát triển của Công ty và sự hiệu 
quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty thì khả năng thu hút sự quan tâm của các nhà 
đầu tư chiến lược mới đối với cổ phiếu TTF là rất lớn, đảm bảo sự thành công của đợt chào 
bán.  

5. Rủi ro pha loãng EPS và pha loãng giá cổ phiếu 

Hiện tại, Công ty có 59.059.713 cổ phần đang lưu hành. Giả sử đợt phát hành lần này của 
Công ty sẽ bán hết 100% thì số lượng cổ phần của TTF sau phát hành là 73.500.000 cổ phần 
(trong đó có 464 cổ phiếu quỹ), số lượng phát hành thêm là 14.439.823 cổ phần. Do số 
lượng cổ phần của Công ty tăng, nên sau khi phát hành thì thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 
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của Công ty sẽ bị pha loãng. Giả sử đến ngày 15/08/2013, đợt phát hành này sẽ kết thúc, 
Công ty sẽ thu được toàn bộ số tiền từ đợt phát hành trên. 

Stt Nội dung Năm 2013 

1 Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp (dự kiến) 31.000.000.000

2 Số lượng cổ phần lưu hành vào đầu năm 2013  59.059.713

3 Số lượng cổ phần lưu hành vào đầu tháng 8 sau khi phát 
hành thêm đợt này. 

73.499.536

4 Số lượng cổ phần lưu hành bình quân gia quyền năm 2013 
nếu không thực hiện đợt phát hành này. 

59.059.713

5 Số lượng cổ phần lưu hành bình quân gia quyền năm 2013 
khi thực hiện đợt phát hành này. 

64.519.617 

6 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2013 (dự kiến) đối với mỗi 
cổ phần nếu không có đợt phát hành này 

524,89

7 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2013 (dự kiến) đối với mỗi 
cổ phần khi thực hiện đợt phát hành này 

480,47 

Việc tăng số lượng cổ phần từ việc phát hành thêm đã làm cho EPS dự kiến năm 2013 giảm 
từ 524,89 đồng/cổ phần xuống 480,47 đồng/cổ phiếu (-8,46%). Tuy nhiên, việc EPS dự kiến 
năm 2013 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt 
động kinh doanh của TTF trong thời gian tới sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và sẽ tạo 
được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo. Đó là chưa kể việc tăng vốn này là 
một trong những chìa khóa thành công đối với kế hoạch kinh doanh năm 2013 của TTF 

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đã được niêm yết trên Sở 
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là TTF.  

Kịch bản 1: Cổ phần của Công ty giả sử đang được giao dịch ở mức giá 5.300 đồng/cổ 
phần, tương ứng với mức EPS dự kiến năm 2013 nếu không thực hiện đợt phát hành là 
524,89 đồng/cổ phần thì mức PE tương ứng là 10,1 (lần). Với phương án phát hành trên, giả 
sử giá cổ phiếu TTF là 5.300 đồng /cổ phần tại ngày giao dịch cuối cùng được hưởng quyền, 
giá tham chiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được điều chỉnh như sau: 

3 x 5.000 + 20 x 5.300 
Giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh = 

23 
= 5.261 đồng/cổ phần 

Với giả định trên, giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh chỉ còn 99,26% so với trước điều chỉnh và 
sẽ bị loãng giá 0,74%. Với mức giá mới này, so sánh với EPS dự kiến năm 2013 được tính 
trên số lượng cổ phần lưu hành bình quân là 480,47 đồng/cổ phần, thì mức P/E của cổ phiếu 
TTF sẽ là 10,94 (lần), mức PE này tương đối cao so với mức PE bình quân của thị trường 
hiện nay. Như vậy, rủi ro loãng giá cổ phiếu của Công ty là không đáng kể và không ảnh 
hưởng nhiều đến đợt chào bán. 
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Kịch bản 2: Cổ phần của Công ty giả sử đang được giao dịch ở mức giá 6.000 đồng/cổ 
phần, tương ứng với mức EPS dự kiến năm 2013 nếu không thực hiện đợt phát hành là 
524,89 đồng/cổ phần thì mức PE tương ứng là 11,43 (lần). Với phương án phát hành trên, 
giả sử giá cổ phiếu TTF là 6.000 đồng /cổ phần tại ngày giao dịch cuối cùng được hưởng 
quyền, giá tham chiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được điều chỉnh như sau: 

3 x 5.000 + 20 x 6.000 
Giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh = 

23 
= 5.870 đồng/cổ phần 

Với giả định trên, giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh chỉ còn 97,83% so với trước điều chỉnh và 
sẽ bị loãng giá 2,17%. Với mức giá mới này, so sánh với EPS dự kiến năm 2013 được tính 
trên số lượng cổ phần lưu hành bình quân là 480,47 đồng/cổ phần, thì mức P/E của cổ phiếu 
TTF sẽ là 12,22 (lần), mức PE này tương đối cao so với mức PE bình quân của thị trường 
hiện nay. Như vậy, rủi ro loãng giá cổ phiếu của Công ty là không đáng kể và không ảnh 
hưởng nhiều đến đợt chào bán. 

6. Rủi ro khác. 

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn … là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy 
ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

Tuy nhiên, Công ty cũng đã mua bảo hiểm nhà xưởng, hàng tồn kho, hàng thành phẩm, 
hàng vận chuyển đường biển, để giảm thiểu các rủi ro này. 

 

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO 

BẠCH. 

1. Tổ chức phát hành. 

Ông VÕ TRƯỜNG THÀNH Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. 

Ông NGUYỄN NGỌC LỄ  Kế toán trưởng. 

Bà BÙI THỊ KIM TUYỀN  Trưởng Ban Kiểm soát. 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực 
tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tư vấn. 

Ông NGUYỄN LÂM TÙNG Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Quốc Gia (NSI). 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Quốc Gia tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn phát hành với Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và 
lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng 
dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường 
Thành cung cấp. 
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III. CÁC KHÁI NIỆM. 

Công ty, TTF Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành  

Tổ chức phát hành  Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành  

NSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia 

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 

HĐQT Hội đồng quản trị 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

UBCKNN Uỷ ban Chứng Khoán Nhà nước 

SGDCK Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

BCTC Báo cáo tài chính 

SXKD Sản xuất kinh doanh 

TGĐ Tổng Giám Đốc 

PTGĐ Phó Tổng Giám Đốc 

QLCL Quản lý chất lượng 

Cont Container 

EPS Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 

WTO Tổ chức Thương mại Thế Giới 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

HCNS Hành chính nhân sự  

KH - KD Kế hoạch - kinh doanh 

DTT Doanh thu thuần 

TSLĐ Tài sản lưu động 

TSCĐ Tài sản cố định 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH. 

1. Lịch sử hình thành và phát triển. 

1.1. Tóm tắt quá trình hình thành - phát triển và những thành tích đã đạt được: 
Câu chuyện khởi nghiệp của Ông Võ Trường Thành - người sáng lập Tập đoàn: 
Sau giải phóng, ở Tây Sơn, Bình Định thiếu nhiều giáo viên. Ông Võ Trường Thành 
được đưa đi đào tạo sư phạm cấp tốc mấy tháng rồi về dạy. Tuy nhiên, ông Thành nghĩ 
mình không được đào tạo một cách bài bản thì làm nghề giáo sẽ không ổn lắm. Vì vậy, 
sau hai năm dạy học, ông đã xin nghỉ và vào Sài Gòn, cùng một số bạn bè đăng ký đi 
thanh niên xung phong. Đó là thời điểm năm 1983. Sau một thời gian ngắn, ông Thành 
được chuyển qua làm việc tại một xí nghiệp chế biến gỗ của Nhà nước. Với sự năng 
động, tận tụy trong công việc, ông được đề bạt làm Giám đốc doanh nghiệp quốc 
doanh ở tuổi 28.  

Trong suốt 10 năm là thanh niên xung phong thì đến 8 năm ông làm ngành khai thác 
và chế biến gỗ. Do đó, khi ông quyết định ra kinh doanh riêng là ông nghĩ ngay đến 
nghề gỗ này. Đến năm 1992, ông được phục viên. Gom góp, vay mượn thêm của gia 
đình được một số tiền nhỏ trị giá khoảng 3000 đô la Mỹ, ông thành lập cơ sở nhỏ chế 
biến gỗ tại EaH’leo - Dak Lak, do ông rất thông thuộc địa bàn Dak Lak và vốn liếng 
không có đủ để làm ở Sài Gòn. Năm 1993, cơ sở được nâng lên là doanh nghiệp, lấy 
tên Xí nghiệp Tư doanh Chế biến Gỗ Trường Thành. 

Năm 2000: 

Sau 8 năm khởi nghiệp và chuyến đi du học về quản trị kinh doanh tại Mỹ, Ông Võ 
Trường Thành đã tìm đến Bình Dương, mua lại nhà máy VINAPRIMART của doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên của tỉnh, chuyên sản xuất đũa gỗ, để chuyển 
thành nhà máy chế biến ván sàn và đồ gia dụng nội - ngoại thất bằng gỗ cho thị trường 
xuất khẩu, chính thức thành lập Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 
(TTF). 

Năm 2001:  

Sau khi thành lập phòng tiếp thị quốc tế, với biên chế vỏn vẹn 2 người, với bức xúc 
khi bị quá nhiều thiệt thòi vì phải bán hàng xuất khẩu qua trung gian, TTF đã mạnh 
dạn “mang quân đi đánh xứ người” tại những hội chợ chuyên ngành quốc tế tại 
Singapore, Mỹ và Nhật Bản, tiếp cận hơn 300 khách hàng mới, bắt đầu bán hàng 
trực tiếp vào các hệ thống siêu thị hàng đầu Châu Âu như Carrefour, Homebase ... 
và những khách hàng nổi tiếng như Lapeyre, Alexander Rose... 

Năm 2002:  

Với uy tín về chất lượng và giao hàng đúng hẹn, TTF đã phải nhận nhiều đơn hàng 
hơn công suất sản xuất của chính mình. Từ đó, TTF bắt đầu chuyển một số đơn hàng 
ra cho một số bạn đồng ngành. 
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Năm 2003:  

Ý thức cao trong việc “giữ chân” nhân tài, Ông Võ Trường Thành đã cùng Hội đồng 
Thành viên quyết định chuyển loại hình công ty TNHH sang cổ phần với chương 
trình ưu đãi cho một số cán bộ chủ chốt mua cổ phần với giá bằng mệnh giá. 

Năm 2004:  

Trước tình hình đơn hàng cứ tăng liên tục trên 20%/năm, TTF tiếp tục chuyển một số 
đơn hàng ra cho các bạn đồng ngành khác tại TP.HCM, Bình Dương và Quy Nhơn với 
khối lượng đến 50% tổng đơn hàng. 

Năm 2005: 

Nhận được những giải thưởng quốc tế cao quý dành cho chất lượng: 

 “Cúp vàng chất lượng Châu Âu” (European Trophy For Quality) do Trade 
Leader’s Club trao tặng tại Roma - Ý vào tháng 10. 

  “Cúp vàng Chất lượng Quốc tế” (International Trophy For Quality) do Trade 
Leader’s Club (Câu lạc Bộ Doanh nhân hàng đầu thế giới) trao tặng tại Tây Ban 
Nha vào tháng 11. 

 “Huy chương quản lý chất lượng toàn cầu” được Trade Leader’s Club trao tặng 
cho Chủ tịch Võ Trường Thành tại Tây Ban Nha vào tháng 11. 

Năm 2006:  

 Với thực trạng hàng hóa đặt ra ngoài phần lớn có chất lượng không đồng bộ với 
Công ty và thường xuyên bị trễ, Công ty quyết định mở rộng quy mô sản xuất của 
chính mình thông qua việc đầu tư vào 03 nhà máy chế biến gỗ tại Dak Lak và 
Bình Dương. Bên cạnh đó, TTF còn thực hiện chiến lược hội nhập lùi bằng cách 
đầu tư vào công ty Lidovit - một nhà cung cấp vật tư lớn của Công ty. Tổng vốn 
đầu tư dài hạn lên đến gần 15 tỷ đồng. 

 Tiếp tục được quốc tế công nhận với giải thưởng “Sao vàng Chất lượng Quốc tế” 
(International Gold Star Award) do tổ chức BID trao tặng vào tháng 10 tại Thụy 
Sỹ. 

 Sau gần 10 tháng tìm hiểu, thẩm định kết quả kinh doanh cũng như đánh giá tiềm 
năng phát triển của TTF, Quỹ Aureos Đông Nam Á (ASEAF) đã trở thành cổ 
đông nước ngoài đầu tiên của Công ty vào ngày 31/12/2006, đánh dấu một 
bước ngoặc quan trọng cho sự phát triển của TTF. 

Năm 2007: 

 Được tổ chức OtherWays (Pháp) trao tặng Giải vàng Châu Âu cho Chất lượng và 
Uy tín thương mại (Golden Europe For Quality & Commercial Prestige) vào 
tháng 10 tại Berlin - Đức. 
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 Tiếp tục được Tổ chức Business Initiative Directions (BID) trao tặng giải thưởng 
“Sao Bạch Kim Chất lượng Quốc tế” (International Platinum Star Award) vào 
tháng 11 tại Thụy Sỹ. 

 Để đáp ứng vốn cho việc đầu tư mở rộng nêu trên, cũng như vốn lưu động cho nhu 
cầu sản xuất ngày mỗi lớn hơn, Công ty đã phát hành cho cổ đông riêng lẻ và tiến 
hành IPO thu hút vốn từ các nguồn cổ đông trong và ngoài nước, tăng vốn điều 
lệ lên thành 150 tỷ đồng cùng với thặng dư vốn trên 470 tỷ đồng. 

 Tiếp tục đầu tư mảng chế biến gỗ vào 1 công ty tại TP.HCM và 1 công ty tại Phú 
Yên. Bên cạnh đó, bắt đầu thành lập các công ty trồng rừng tại Dak Lak và Phú 
Yên theo dự án trồng 100.000 ha rừng sản xuất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Công 
ty còn đầu tư tài chính vào một số công ty ngoài ngành như Sông Hậu (thủy sản), 
Quỹ Bản Việt (y tế) và Phú Hữu Gia (bất động sản). Tổng phát sinh vốn đầu tư dài 
hạn trong năm là khoảng 250 tỷ đồng. 

Năm 2008: 

 Ngày 1/2/2008, Công ty đã nhận được quyết định số 24/QD-SGDHCM của Sở 
Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) cho phép niêm yết chính thức 
15.000.000 cổ phần TTF. Và ngày giao dịch chính thức đầu tiên của TTF trên 
HOSE là 18/2/2008. Đây là một cột mốc rất quan trọng của TTF. 

 Là một trong 30 doanh nghiệp đầu tiên có thương hiệu được Chính phủ chọn vào 
Chương trình Thương hiệu Quốc gia. 

 Tiếp tục đầu tư thêm khoảng 57 tỷ vào các công ty đã nêu, đạt tổng giá trị đầu tư 
dài hạn đến 31/12 là khoảng 322 tỷ đồng. 

Năm 2009:  

 Đạt giải Báo cáo thường niên tốt nhất do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM 
(HOSE) tổ chức xét chọn. 

 Tiếp tục đầu tư thêm 74 tỷ đồng vào các công ty đã nêu, 1 công ty chế biến gỗ tại 
Bình Dương, 1 công ty quản lý cụm công nghiệp tại Dak Lak, đạt tổng giá trị đầu 
tư dài hạn đến 31/12 là khoảng 396 tỷ đồng. 

Năm 2010:  

 Đạt giải Báo cáo thường niên xuất sắc nhất do Sở Giao dịch Chứng khoán 
TPHCM (HOSE) tổ chức xét chọn 

 Hai lần ra tòa án với những vụ kiện của Ông Trần Hoài Nam – Công ty Tân Phát, 
trong đó 1 lần do Công ty Tân Phát kiện TTF để đòi khoản nợ 1.845.402.000 đồng, 
và 1 lần do TTP (công ty con của TTF) kiện Công ty Tân Phát để đòi khoản nợ 
28.304.035.467 đồng và một số lãi suất phát sinh trên số nợ. Kết quả là Bản án số 
46/2010/KDTM-PT quyết định buộc Công ty Tân Phát phải trả cho TTP số tiền 
25.358.121.000 đồng. 
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 Bị UBCK phạt 70 triệu đồng và HOSE cảnh cáo toàn thị trường chứng khoán về 
việc báo cáo tài chính của năm 2008 và 2009 hợp nhất chưa đầy đủ. Nguyên 
nhân là do TTF nhận thức chưa đúng về một số chuẩn mực kế toán liên quan đến 
hợp nhất. TTF đã khắc phục ngay trong Báo cáo tài chính năm 2010. 

 Tiếp tục đầu tư thêm 54 tỷ đồng vào các công ty đã nêu, 1 công ty làm bao bì cho 
sản phẩm gỗ, đạt tổng giá trị đầu tư dài hạn đến 31/12 là khoảng 450 tỷ đồng  

Năm 2011:  

 Đạt giải Báo cáo thường niên tốt nhất do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM 
(HOSE) tổ chức xét chọn. 

 Tiếp tục được quốc tế công nhận với giải thưởng “Cúp Kim cương Chất lượng 
Quốc tế” do tổ chức BID trao tặng vào tháng 4 tại Pháp. 

 Chính thức ra đời với số lượng lớn dòng sản phẩm Ván sàn Kỹ thuật cao với đặc 
tính siêu chịu nước (đun sôi 72 giờ không bị hư hỏng) và siêu chống trầy xước (độ 
cứng 8H, độ mài mòn AC5). 

 Trước tình trạng CPI tăng cao làm cho đời sống công nhân gánh chịu nhiều khó 
khăn, nên Công ty đã quyết định tăng lương 3 lần/năm tổng cộng tương đương 
khoảng 20% nhằm giữ công nhân, cán bộ quản lý sản xuất và QLCL, vì đây là 
những lực lượng đã được Công ty đầu tư vào huấn luyện đào tạo rất công phu, 
ngoài ra còn tránh việc mất nhiều công nhân dẫn đến giảm sản lượng và bị bồi 
thường hợp đồng cho khách hàng vì giao hàng trễ hoặc không giao được. 

 Thành lập Phòng thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển của Công 
ty. Phòng thí nghiệm có khả năng thực hiện việc kiểm soát về các loại hóa chất, 
độc tố trong sản phẩm đến khả năng kiểm soát về cơ lý, độ bền vật liệu của gỗ, của 
ván nhân tạo và sản phẩm. Qua đầu tư trong năm 2011 này, Công ty đã có khả 
năng nghiên cứu và phát triển tốt lên và sẽ tạo ra nhiều sản phẩm tốt trong tương 
lai và thu hồi được vốn đầu tư. Các dòng sản phẩm mới sẽ được chính thức tung ra 
thị trường VN và quốc tế trong tháng 5/2012. 

 Xây dựng Tổng kho của TTF tại Tân Uyên - Bình Dương, với tổng đầu tư khoảng 
90 tỷ đồng. 

 Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại Bình Chuẩn - Thuận An - Bình 
Dương, để di dời nhà máy tại đây lên khu vực Tân Uyên, cạnh nhà máy của Công 
ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành, nhằm giảm chi phí vận chuyển và gia tăng quản 
lý. 

 Tổng giá trị đầu tư dài hạn đến 31/12 là gần 519 tỷ đồng, sau khi trích lập dự 
phòng khoảng 32,2 tỷ thì còn khoảng 487 tỷ đồng. 
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Năm 2012:  

 Đạt giải Báo cáo thường niên TOP 10 do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM 
(HOSE) tổ chức xét chọn, và được trao tặng Bằng khen của UBCKNN về thành 
tích nhiều năm liền đoại giải Báo cáo thường niên tốt nhất. 

 Danh hiệu HàngViệt Nam Chất Lượng Cao 2012 do Người tiêu dùng bình chọn. 

 Sự việc giảm vay ngắn hạn gần 154 tỷ theo tinh thần Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ năm 2012 và theo yêu cầu của các ngân hàng dưới chính sách thắt 
chặt tiền tệ của Chính phủ, trong bối cảnh Công ty chưa thể tăng vốn đầu tư 
của chủ sở hữu, làm cho Công ty rơi vào giai đoạn khó khăn nhất về ngân 
lưu từ khi thành lập năm 2000 đến nay. Do đó, Công ty không thể hoàn tất 
đơn hàng và xuất đúng hẹn cho khách, dẫn đến việc lần đầu tiên sụt giảm 
doanh số trong quá trình hình thành và phát triển, làm cho lợi ích cổ đông 
Công ty mẹ chỉ còn khoảng 2,5 tỷ đồng. 

 

1.2. Giới thiệu chung về Công ty 
Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 

Tên tiếng Anh:  Truong Thanh Furniture Corporation 

Tên viết tắt: TTFC hoặc TTF 

Mã chứng khoán: TTF 

Logo của Công ty:  

     

 
       

  (Logo mới, đã  đăng ký bảo hộ ) 

Vốn Điều lệ:  590.601.770.000 VND (Năm trăm chín mươi tỷ sáu trăm lẻ một 
triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). 

Trụ sở chính:  Đường DT747, Khu phố 7, Thị trấn Uyên Hưng, Huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại:  (84-0650) 3642 004 Fax: (84-0650) 3642 006 

Email:  contact@truongthanh.com 

Website:  www.truongthanh.com 

Giấy CNĐKKD:  Số 3700530696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 
cấp, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 15 tháng 8 năm 2012 

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo giấy CNĐKKD là: Sản xuất 
giường, tủ, bàn, ghế (Chi tiết: Sản xuất đồ mộc); Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và 
ván mỏng khác; Sản xuất bao bì bằng gỗ; Đại lý, môi giới, đấu giá; Bán buôn máy 
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móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn phụ tùng, phụ kiện ngành chế 
biến gỗ); Vận tải hàng hóa đường bộ; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc sỡ hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng nhà các loại; Hoạt động xây dựng 
chuyên dụng khác; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Xây dựng công trìn kỹ thuật dân 
dụng khác; Bán buôn đồ dung khác cho gia đình (Chi tiết: Bán buôn sản phẩm mộc); 
Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: Bán buôn thủy sản); Bán buôn nông, lâm sản nguyên 
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Chi tiết: Bán buôn nông lâm sản); Bán buôn 
chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn phân bón). 

 

TẦM NHÌN 

 Duy trì vị thế dẫn đầu ngành chế biến gỗ của Việt Nam, và trở thành TOP 5 nhà 
sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số lớn nhất khu vực 
ASEAN từ năm 2017; 

 Trở thành TOP 3 thương hiệu cung cấp sản phẩm gỗ tại thị trường nội địa từ 
năm 2013; 

 Trở thành TOP 3 nhà trồng rừng tư nhân (có hoạt động chế biến gỗ) có diện 
tích rừng trồng lớn nhất khu vực ASEAN từ năm 2020. 

SỨ MỆNH 

 Mang “cơ hội lợi nhuận” đến cho nhiều nhà nhập khẩu, bán sỉ và phân phối đồ gỗ 
trên thế giới, cũng như các đại lý và hệ thống liên kết phân phối tại Việt Nam; 

 Luôn gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng theo các tiêu chí đã đề ra: giá cả cạnh 
tranh, giao hàng đúng hẹn, chất lượng đúng thỏa thuận, luôn cải tiến - sáng tạo và 
phục vụ tốt nhất; 

 Mang đến cho cuộc sống những sản phẩm gỗ đẹp mắt, tiện dụng, an toàn, làm cho 
người sử dụng cảm thấy thoải mái, hạnh phúc và tự tin hơn; 

 Tạo ra và nuôi dưỡng một văn hóa Trường Thành, một môi trường làm việc thật 
khoẻ khoắn, sáng tạo, tôn trọng và vui vẻ, mà trong đó công lao của CBCNV luôn 
được đền đáp công bằng, và CBCNV cũng được khuyến khích luôn tôn trọng 
khách hàng cũng như chất lượng sản phẩm của Công ty. Thường xuyên mang đến 
cho những CBCNV có năng lực, nhiệt tình, thâm niên những cơ hội trở thành 
người chủ thật sự của Trường Thành thông qua các chương trình ESOP. Luôn chú 
trọng công tác đào tạo - huấn luyện để giúp CBCNV có đủ tự tin và năng lực làm 
việc có hiệu suất cao hơn, đảm trách những vị trí quan trọng hơn; 

 Tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông nhưng luôn có trách nhiệm với cộng đồng xã 
hội, và luôn nỗ lực đền đáp xứng đáng cho những nhà đầu tư dài hạn của TTF; 

 Phát triển trồng rừng sản xuất tại Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường, chống 
phá rừng trên toàn thế giới, để TTF nói riêng và ngành chế biến gỗ nói chung có 
thể phát triển bền vững. 
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NĂNG LỰC CỐT LÕI 

 Đã xây dựng thành công một nền văn hóa công ty với nhiều nét riêng. Đây là sợi 
dây vô hình liên kết hàng ngàn người trong doanh nghiệp chung sức xây dựng cho 
thương hiệu Trường Thành; 

 Nền tảng Công ty được xây dựng dựa trên những thông lệ và chuẩn mực quản trị 
tốt nhất của thế giới; 

 Tự thiết kế và bán trên 80% sản lượng từ thiết kế của mình trong hơn 5 năm qua, 
đặc biệt trong năm 2011, Công ty đã tung ra thị trường trong nước và quốc tế nhiều 
dòng sản phẩm mới, mang tính chiến lược và tạo bước đột phá mới cho TTF, và 
chúng ta có thể xem đây là một cuộc cách mạng trong ngành vật liệu xây dựng và 
trang trí nội thất; 

 Có nguồn nguyên liệu ổn định, số lượng lớn, giá rẻ mà vẫn đạt được yêu cầu của 
FSC (Forestry Stewardship Council) - C.o.C (Chain of Custody), hoặc đạo luật 
Lacey của Mỹ, hay của Hiệp định FLEGT của Cộng đồng Chung Châu Âu đang 
hình thành dự định ban hành trong vài năm tới; 

 Nắm giữ nhiều bí quyết làm ra sản phẩm chất lượng cao, đạt yêu cầu kỹ thuật và 
các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn (BS EN 581, BRC, CARB…), về đóng gói 
(ISTA)… từ nhiều năm trước; 

 Xây dựng thành công 1 thương hiệu B2B (Business to Business) nổi tiếng về chất 
lượng trong giới mua hàng quốc tế, cũng như đạt được nhiều giải thưởng trong và 
ngoài nước về chất lượng và uy tín kinh doanh, đảm bảo “khách hàng luôn tìm 
thấy chúng ta” chứ không phải đi tìm khách hàng như phần lớn các doanh nghiệp 
khác; 

 Thương hiệu “Truong Thanh” đã được đăng ký bảo hộ tại Mỹ, Anh, Pháp và 
Việt Nam; 

 Có khả năng bán hàng trực tiếp đến các hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ, nhà bán sỉ 
lớn trên thế giới mà không phải lúc nào cũng phải thông qua các công ty trung gian 
như nhiều bạn đồng ngành khác; 

 Đội ngũ tiếp thị quốc tế có khả năng tìm kiếm - cập nhật nhanh chóng các thông 
tin về thị trường, về xu hướng thiết kế, về tình hình nguyên vật liệu, từ đó Ban 
Lãnh đạo sớm có định hướng kịp thời và hiệu quả cho các hoạt động sản xuất kinh 
doanh;  

 Đội ngũ kinh doanh quốc tế có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh, Nhật 
và Hoa, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đàm phán các hợp đồng ngoại 
thương cũng như xử lý kịp thời - hiệu quả các tình huống trong thanh toán quốc tế 
và xuất nhập khẩu; 
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 Sở hữu nhiều máy móc chế biến gỗ hiện đại, đa năng, công suất cao thuộc hàng 
bậc nhất Việt Nam, được nhập khẩu từ Ý, Đức, Nhật bản kết hợp công nghệ quang 
học và điện toán để có thể chọn lọc gỗ bằng mắt thần quang học, cũng như tối ưu 
hóa việc sử dụng nguyên liệu thô theo giá trị thu hồi bằng phần mềm điện toán, 
chứ không phải khái niệm tối ưu theo tỷ lệ khối lượng thu hồi như trước đây. Các 
máy móc thế hệ mới này được nối lại với nhau bằng cáp quang và thông qua server 
tại văn phòng chính của Công ty đến bưu điện. Từ đó chúng ta có thể cho phép 
chuyên gia từ Đức, Ý sửa chữa hoặc vận hành sản xuất theo những thiết kế mới 
một cách tức thì. Việc trang bị nhiều máy móc thiết bị hiện đại này sẽ giúp cho 
Công ty vượt qua được thử thách trong tương lai, lúc mà lương của công nhân sẽ 
tăng cao gần 3 lần hiện nay; 

 Có khả năng duy trì và phát triển tốt hệ thống truy tìm nguồn gốc sản phẩm đạt 
chuẩn C.o.C, được đánh giá và chứng nhận định kỳ bởi tổ chức SGS; 

 Có khả năng vận hành nhuần nhuyễn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2008, được đánh giá và chứng nhận định kỳ bởi tổ chức SGS. Có 
hơn 50 đánh giá viên nội bộ được đào tạo chính quy và cấp chứng nhận bởi tổ 
chức BVQI và SGS; 

 Ban Điều hành, đặc biệt là Tổng Giám đốc (kiêm Chủ tịch HĐQT), người đứng 
đầu doanh nghiệp, không những có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về quản 
trị kinh doanh mà còn rất am hiểu về kỹ thuật - công nghệ chế biến gỗ. Đây là 
trường hợp khá hiếm trong ngành chế biến gỗ của Việt Nam. Và Ông từng là Chủ 
tịch Hiệp hội Chế biến Gỗ Bình Dương - 1 tỉnh của Việt Nam có kim ngạch xuất 
khẩu đồ gỗ chiếm đến gần 50% kim ngạch XK của toàn quốc; 

 Có khả năng sản xuất những đơn hàng rất lớn do quy mô sản xuất rộng lớn, dự 
trữ được nhiều nguyên liệu và đầu tư mạnh cho máy móc thiết bị hiện đại; 

 Sở hữu nhiều rừng đến chu kỳ khai thác lấy gỗ. Nắm giữ nhiều diện tích đất đai 
để trồng rừng trong những năm tiếp theo. Áp dụng phương pháp khai thác chế biến 
luân kỳ và kinh doanh bền vững. Được hỗ trợ kỹ thuật từ những đối tác danh tiếng 
và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng rừng trên thế giới. Nhận được tài trợ của 
Chính phủ lên đến 50% trong việc xây dựng vườn ươm - nuôi cấy mô - chọn lọc 
giống bằng công nghệ Acid deoxyribonucleic (ADN). Vườn ươm sử dụng công 
nghệ tưới ngầm tiên tiến và kỹ thuật sinh học thay cho phân bón với chi phí hoạt 
động thấp, tiết kiệm được nhiều tài nguyên. 

 Là một nhóm công ty chế biến gỗ liên kết với nhau thành một chuỗi sản xuất gần 
như khép kín từ các nguyên liệu đầu vào như rừng, gỗ, ván dăm, ván ép, ván lạng 
đến thành phẩm và bao bì đóng gói, hạn chế sự lệ thuộc vào nhiều nhà cung cấp từ 
bên ngoài Tập đoàn, gia tăng sự kiểm soát về chất lượng, giá cả đầu vào và ngày 
giao hàng cho khách. 
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QUẢN TRỊ THEO CÁC GIÁ TRỊ 

 Hiệu quả; 

 Có trách nhiệm; 

 Đạo đức. 

Ba giá trị cốt lõi nêu trên đã đồng nhất được tập thể TTF sống và làm việc với nhau. 
Trong mọi ngõ ngách của Công ty, từ quy trình cho đến hành động thực hiện của toàn 
thể mọi người, đều hướng đến những giá trị này: 

 Hiệu quả: Kinh doanh là để có lợi nhuận, đó là mục đích lâu dài và sống còn của 
bất kỳ doanh nghiệp nào. Do đó, khi thực hiện bất cứ một việc gì, toàn thể thành 
viên TTF phải đảm bảo việc làm đó có Hiệu quả. Tuy nhiên, Hiệu quả được TTF 
chấp nhận ở mức độ phạm vi rộng hơn, chứ không chỉ là Lợi nhuận bằng vật chất. 
Hiệu quả nhiều lúc chỉ là giải quyết được vấn đề. Vì thế, TTF khuyến khích các 
thành viên trong doanh nghiệp của mình dự đoán được những vấn đề có khả năng 
xảy ra, và hành động theo mục tiêu là phải giải quyết được vấn đề đó. 

 Có trách nhiệm: Tinh thần trách nhiệm là sẵn sàng chia sẻ, đóng góp công sức 
của mình vào công việc chung và thực hiện công việc đó với khả năng tốt nhất của 
mình. Ngoài ra, mình cần có trách nhiệm với tất cả những gì mình làm cho dù đó 
là kết quả tốt hay là một hậu quả xấu. Tinh thần trách nhiệm là một yếu tố quan 
trọng, là điều kiện giúp chúng ta đạt được những mong muốn trong cuộc sống. Cần 
phải có tinh thần trách nhiệm với chính bản thân mình, với gia đình, với công việc 
chung ở mọi lúc mọi nơi. Quyền lợi luôn gắn với trách nhiệm. Với tinh thần này, 
Công ty luôn có trách nhiệm với khách hàng, với nhà cung cấp, với cổ đông và 
với CBCNV của mình. 

 Đạo đức: Ngày nay, rất nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung vào lợi nhuận và thành 
công mà xem nhẹ đạo đức nghề nghiệp. Đó có thể là sự gian lận, bê bối cũng như 
sai phạm trong kinh doanh hoặc đó cũng có thể là sự trù dập, hãm hại giữa các 
nhân viên với nhau. Đạo đức trong kinh doanh cũng như trong việc đối nhân xử 
thế sẽ là tiền đề để xây dựng nên một doanh nghiệp vững mạnh và chuyên nghiệp. 
Khi đạo đức được đề cao thì chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ cũng như 
chất lượng nguồn nhân lực cũng được tăng lên đáng kể. Điều này không chỉ giúp 
doanh nghiệp chiếm trọn niềm tin của khách hàng mà còn giúp doanh nghiệp thu 
được một khoản lợi nhuận không nhỏ. Do đó, tại Công ty, chúng tôi luôn nêu cao 
biểu ngữ đạo đức trong kinh doanh. 
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1.3. Quá trình tăng vốn điều lệ. 
Vốn điều lệ của Công ty qua các lần tăng vốn như sau: 

Đơn vị: triệu đồng 

Thời điểm 
VĐL tăng 

thêm 
Nguồn tăng 

VĐL sau 
khi tăng 

18/8/2003   Chuyển từ loại hình TNHH sang cổ phần.       22.080

Năm 2004 - 
2007 

 127.920 Bao gồm: 
* 1.204.819 cổ phần: chuyển đổi khoản vay 2 
triệu USD từ Quỹ đầu tư Aureos thành cổ phần
phổ thông với giá 1,66 USD/cổ phần; 
* 3.297.513 cổ phần: bán thêm cho một số cổ 
đông chiến lược với hai mức giá bán từ 72.000 
đến 75.000 đồng/cổ phần; 
* 2.800.000 cổ phần: bán cho công chúng bên 
ngoài lần đầu tiên (IPO) với giá giao dịch 
khớp lệnh trên thị trường chứng khoán (giá 
bình quân là 80.160 đồng/cổ phần); 
* Số còn lại là phần cổ đông nội bộ góp vốn 
qua các năm trước khi IPO. 

150.000

12/2/2009   50.000 Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư
vốn cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 3:1. 200.000 

17/12/2009    5.000 Phát hành 500.000 cổ phần bán cho HĐQT và 
Ban Điều hành với giá 17.200 đồng/cổ phần 
theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 
2009. 

205.000 

21/6/2010 107.498,39 Phát hành 10.249.839 cổ phần thưởng từ nguồn 
thặng dư cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1 và 
phát hành 500.000 cổ phần bán cho CBNV 
theo mệnh giá. 

312.498,39 

27/2/2012 15.620,14 Trả cổ tức năm 2010 là 5% vốn điều lệ bằng cổ
phần từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. 

328.118,53 

15/08/2012 65.617,53 Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với 
tỉ lệ 20% trên vốn điều lệ (trừ đi cổ phiếu quỹ) 
từ nguồn thặng dư cổ phần. 

393.736,06

22/5/2013 19.686.571 Phát hành cho Cổ đông hiện hữu theo theo tỉ lệ
2:1 

590.601.77
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QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 
Đơn vị tính: triệu đồng 

 
Nguồn: DXG 

 
 
2. Cơ cấu Tập đoàn 

Cơ cấu Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành và các công ty con/ liên kết 
được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty 
được Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua. 
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Cơ cấu trong Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại thời điểm 31/3/2013 như sau: 
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Những Công ty con của tổ chức phát hành: 

 Công ty CP Trường Thành (gọi tắt là TTDL1). 

Địa chỉ trụ sở: Km 86 - quốc lộ 14, xã Ea Ral, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. 

Điện thoại: 05003 779 110      Fax: 05003 779 140 

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng. 

Vốn điều lệ đã góp: 30.000.000.000 đồng.  

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 70% (theo giấy đăng ký kinh doanh). 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 70% (theo vốn thực góp). 

Quyền biểu quyết của TTF: 70% (theo vốn thực góp). 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4003000108 đăng ký thay đổi đến lần thứ 
2 ngày 20/11/2008 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng. Khai thác gỗ. Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, 
tre, nứa. Mua bán phụ tùng, phụ kiện, máy móc thiết bị, nguyên - phụ liệu trong 
ngành chế biến gỗ. Mua bán gia công, hàng nông, lâm, thuỷ hải sản. Đại lý ký gởi 
hàng hoá. Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô (xe tải thùng, xe container siêu 
trường, siêu trọng, xe kéo rờ moóc). Sản xuất bao bì. Mua bán phân bón. Sản xuất 
hàng may sẵn.  

Sản phẩm, dịch vụ chính: Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa. 

 Công ty CP Chế Biến Gỗ Trường Thành (gọi tắt là TTDL2) 

Địa chỉ trụ sở: thôn 5, xã Ea Ral, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. 

Điện thoại: 05003 777451       Fax: 05003 777465 

Vốn điều lệ: 28.000.000.000 đồng. 

Vốn điều lệ đã góp: 28.000.000.000 đồng.  

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 70% (theo giấy đăng ký kinh doanh). 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 70% (theo vốn thực góp) 

Quyền biểu quyết của TTF: 70% (theo vốn thực góp) 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000474106 đăng ký thay đổi lần thứ 4 
ngày 05 tháng 8 năm 2011 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng. Khai thác và sơ chế gỗ. Chế biến và sản xuất 
các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa. Mua bán, gia công sản phẩm mộc, sản phẩm nông, 
lâm, thuỷ, hải sản, phụ tùng, phụ kiện, máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu 
trong ngành chế biến gỗ. Đại lý ký gởi hàng hoá. Kinh doanh vận tải hàng bằng ô 
tô (xe thùng, xe container siêu trường, siêu trọng, xe kéo rờ moóc). Sản xuất bao 
bì. Mua bán phân bón.  

Sản phẩm, dịch vụ chính: Chế biến và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa. 
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 Công ty CP Chế Biến Gỗ Trường Thành (gọi tắt là TTBD2). 

Địa chỉ trụ sở: DT 747, khu phố 7, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương. 

Điện thoại: 06503.642004            Fax: 06503.642006 

Vốn điều lệ: 126.239.000.000 đồng. 

Vốn điều lệ đã góp: 126.239.000.000 đồng.  

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 64,16% (theo giấy đăng ký kinh doanh). 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 64,16% (theo vốn thực góp). 

Quyền biểu quyết của TTF: 64,16% (theo vốn thực góp). 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700727893 ngày 29 tháng 4 năm 2011 
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5) do Sở kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Bình Dương cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê kho bãi; Đại lý ký gửi hàng hóa; Gia công các 
sản phẩm mộc; Mua bán bao bì; Gia công bao bì; Mua bán các sản phẩm nông, 
lâm sản; Cho thuê trạm xăng dầu; Mua bán phụ tùng, phụ kiện, máy móc thiết bị 
trong ngành chế biến gỗ; Sản xuất đồ mộc, ván sàn nội thất xuất khẩu; Mua bán 
các sản phẩm mộc; Gia công phụ tùng, phụ kiện, máy móc, thiết bị trong ngành 
chế biến gỗ; Gia công các sản phẩm nông, lâm sản. 

Sản phẩm, dịch vụ chính: Sản xuất đồ mộc, ván sàn nội thất xuất khẩu. 

 Công ty CP Ván Công Nghiệp Trường Thành (gọi tắt là TTBD3). 

Địa chỉ trụ sở: Khu phố 4, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại: 06503.642004       Fax: 06503642006 

Vốn điều lệ: 56.470.000.000 đồng. 

Vốn điều lệ đã góp: 51.000.000.000 đồng.  

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 51% (theo giấy đăng ký kinh doanh). 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 100% (theo vốn thực góp). 

Quyền biểu quyết của TTF: 100% (theo vốn thực góp). 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3701624957 thay đổi lần thứ 1 ngày 26 
tháng 01 năm 2011 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất đồ mộc; Sản xuất gỗ dán, ván mỏng, lạng, ván 
ép, ván sàn nội thất; Sản xuất bao bì; Mua bán sản phẩm mộc, phụ tùng, phụ kiện 
trong ngành chế biến gỗ; Đại lý ký gửi hàng hóa; Mua bán thủy hải sản, sản phẩm 
nông lâm sản, phân bón; Vận tải hàng hóa đường bộ. 

Sản phẩm, dịch vụ chính: Sản xuất gỗ dán, ván mỏng, lạng, ván ép, ván sàn nội 
thất. 
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 Công ty CP Công Nghiệp Gỗ Trường Thành (gọi tắt là TTI). 

Địa chỉ trụ sở: C8 Khu Công nghiệp Hòa Hiệp, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông 
Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Điện thoại: 0573 548005     Fax: 0573 548818 

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng. 

Vốn điều lệ đã góp: 40.000.000.000 đồng.  

Vốn điều lệ đã góp sau khi trừ cổ phiếu quỹ: 18.346.802.000 đồng. 

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 60% (theo giấy đăng ký kinh doanh). 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 68,52% (theo vốn thực góp sau khi trừ cổ phiếu quỹ). 

Quyền biểu quyết của TTF: 68,52% (theo vốn thực góp sau khi trừ cổ phiếu quỹ). 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400416095 đăng ký thay đổi lần thứ 2 
ngày 18/01/2011 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, 
nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, 
sản xuất sản phẩm từ rơm rạ và vật liệu tết bện); Bán buôn chuyên doanh khác 
chưa được phân vào đâu (mua bán phân bón); Sản xuất bao bì bằng gỗ; Sản xuất 
đồ gỗ xây dựng; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Khai thác gỗ (khai thác gỗ có 
nguồn gốc hợp pháp); Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, 
ván ép và ván mỏng khác; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình (Mua bán sản phẩm nông lâm sản. Mua bán các lọai sản phẩm mộc 
gia dụng); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Đại lý, môi giới, đấu giá. 

Sản phẩm, dịch vụ chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, 
nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, 
sản xuất sản phẩm từ rơm rạ và vật liệu tết bện). 

• Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành M'đrăc 

Địa chỉ: Xã Krông jing, huyện M'đrắc, tỉnh ĐakLak 

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 

Vốn điều lệ đã góp: 5.379.363.000 

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 70% (theo giấy đăng ký kinh doanh). 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 97,78% (theo vốn thực góp). 

Quyền biểu quyết của TTF: 97,78% (theo vốn thực góp). 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 6001286377 

Ngành nghề kinh doanh: cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; trồng rừng và chăm sóc 
rừng; khai thác gỗ; sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; sản xuất đồ 
gỗ xây dựng; sản xuất bao bì bằng gỗ; xây dựng nhà các loại…. 
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Sản phẩm, dịch vụ chính: cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, 
ván ép và ván mỏng khác 

 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (gọi tắt là TTTD). 

Địa chỉ trụ sở: Đào Trinh Nhất, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 08.3720.6231       Fax: 08.3720.6232 

Vốn điều lệ: 25,000,000,000 đồng. 

Vốn điều lệ đã góp: 12.800.000.000 đồng.  

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 45,6% (theo giấy đăng ký kinh doanh). 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 97,50% (theo vốn thực góp). 

Quyền biểu quyết của TTF: 97,50% (theo vốn thực góp). 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302569755 ngày 08 tháng 12 năm 2009. 
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7) do Sở kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: Mua bán, sản xuất nông-lâm-thuỷ-hải sản; Đại lý ký gởi 
mua bán hàng hoá; Sản xuất đồ mộc gia dụng, ván trang trí nội thất; Mua bán, gia 
công các sản phẩm mộc gia dụng, phụ tùng, phụ kiện, máy móc, thiết bị, nguyên 
liệu, phụ liệu trong ngành gỗ (trừ chế biến gỗ, gia công cơ khí, trừ tái chế phế thải 
kim loại, xi mạ điện). 

Sản phẩm, dịch vụ chính: Sản xuất đồ mộc gia dụng, ván trang trí nội thất. 

 Công ty CP Thương Mại XNK Trường Thành Đak Nông (gọi tắt là TTDNX). 

Địa chỉ trụ sở: Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông. 

Điện thoại: 05013. 548. 399       Fax: 05013 .548 .388 

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng. 

Vốn điều lệ đã góp: 18.384.819.965 đồng 

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 97,9% (theo giấy đăng ký kinh doanh). 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 99,65% (theo vốn thực góp). 

Quyền biểu quyết của TTF: 99,65% (theo vốn thực góp). 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6400241716 ngày 22/12/2011 do Sở kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và 
động vật sống - Bán buôn nông sản nguyên liệu; Khai thác gỗ; Khai thác lâm sản 
khác từ gỗ; Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - bán buôn phân bón; 
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Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng -Mua bán gỗ cây và gỗ chế 
biến; Hoạt động xây dựng chuyên dùng khác - Xây dựng công trình chuyên dụng. 

Sản phẩm, dịch vụ chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và 
động vật sống - Bán buôn nông sản nguyên liệu. 

 Công ty CP Lâm Nghiệp Trường Thành (gọi tắt là TTC). 

Địa chỉ trụ sở: 35 Quang Trung, phường Thành nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đăk Lăk. 

Điện thoại: 0500.3843.356  Fax: 0500.3842.227 

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng. 

Vốn điều lệ đã góp: 58.281.585.457 đồng.   

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 99,33% (theo giấy đăng ký kinh doanh) 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 99,97% (theo vốn thực góp) 

Quyền biểu quyết của TTF: 99,97% (theo vốn thực góp) 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000741023 đăng ký thay đổi lần thứ 
nhất ngày 04 tháng 3 năm 2009. do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh ĐakLak cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng và chăm sóc rừng, khai thác gỗ, khai thác lâm 
sản khác (trừ gỗ), điều tra quy hoạch, khảo sát thiết kế lâm nghiệp; Sản xuất giống 
cây trồng, trồng cây lâu năm (hồ tiêu, cà phê, cao su, điều), chế biến nông sản; 
Khai hoang cơ giới, san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình cầu, đường; Bán 
buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; Sản xuất giường, tủ, bàn ghế, hàng 
nội thất và các sản phẩm khác từ gỗ; Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, cà 
phê; Sản xuất phân bón và hợp chất Nitơ; Khai thác và thu gom than bùn; Hoạt 
động đo đạc bản đồ, hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Kinh doanh du lịch. 

Sản phẩm, dịch vụ chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng, khai thác gỗ, khai thác 
lâm sản khác (trừ gỗ), điều tra quy hoạch, khảo sát thiết kế lâm nghiệp. 

 Công ty CP Trồng Rừng Trường Thành (gọi tắt là TTP). 

Địa chỉ trụ sở: số 35 đường Quang Trung, Phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đaklắk. 

Điện thoại: 0500.3843.356  Fax: 0500.3842.227 

Vốn điều lệ: 53.191.490.000 đồng.  

Vốn điều lệ đã góp: 58.191.490.000 đồng (đã góp thêm 5 tỷ đồng theo nghị quyết 
tăng vốn của HĐQT TTP so với Vốn điều lệ đã đăng ký ban đầu) 

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 41% (theo giấy đăng ký kinh doanh) 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 46,07% (theo vốn thực góp) 

Quyền biểu quyết của TTF: 46,07% (theo vốn thực góp) 
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Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4003000150 ngày 14 tháng 9 năm 2007 
do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăklăk cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng và chăm sóc rừng; Sản xuất giống cây trồng; 
Khai thác gỗ; Trồng cây lâu năm (hồ tiêu, cao su, cà phê, điều); Khai hoang cơ 
giới, san lấp mặt bằng; Xây dựng công trình cầu, đường; Chế biến nông sản; Sản 
xuất giường, tủ , bàn, ghế, hàng nội thất và các sản phẩm khác từ gỗ; Bán buôn 
máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp; Bán buôn nông, lâm sản nguyên 
liệu; Bán buôn phân bón; Kinh doanh du lịch. 

Sản phẩm, dịch vụ chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng. 

 Công ty CP Trường Thành Xanh (gọi tắt là TTG). 

Địa chỉ trụ sở: 81 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên. 

Điện thoại: 0573 836949      Fax: 0573 836909 

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng. 

Vốn điều lệ đã góp: 53.244.606.834 đồng 

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 60% (theo giấy đăng ký kinh doanh). 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 99,99% (theo vốn thực góp). 

Quyền biểu quyết của TTF: 99,99% (theo vốn thực góp). 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400416560 đăng ký lại lần thứ 2 ngày 
13/3/2012 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 
hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tái chế phế liệu; Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác; Đại lý môi giới, đấu giá; Bán 
buôn ô tô và xe có động cơ khác; Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Bảo dưỡng, 
sữa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 
và xe có động cơ khác; Bán mô tô xe máy; Bảo dưởng và sửa chữa mô tô xe máy; 
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; Cho thuê xe có động cơ; 
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; 
Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; Khai thác thủy sản nội địa; Điều hành tour du lịch; 
Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quản bá và tổ 
chức tour du lịch; Đại lý du lịch; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải 
khác; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Sản xuất cấu kiện kim loại; 
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. 

Sản phẩm, dịch vụ chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. 
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 Công ty CP Lâm Nghiệp Trường Thành Đak Nông (gọi tắt là TTDN). 

Địa chỉ trụ sở: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, 
tỉnh Đăk Nông. 

Điện thoại: 05013. 548. 399       Fax: 05013 .548 .388 

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng. 

Vốn điều lệ đã góp: 1.787.000.000 đồng.  

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 96% (theo giấy đăng ký kinh doanh). 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 99,44% (theo vốn thực góp). 

Quyền biểu quyết của TTF: 99,44% (theo vốn thực góp). 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6400224213 đăng ký thay đổi lần thứ 1 
ngày 03/01/2012 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng và chăm sóc rừng; Trồng cây điều, trồng cây 
hồ tiêu, trồng cây cà phê, trồng cây cao su; Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; Chuẩn 
bị mặt bằng; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ và sản xuất giường, tủ, bàn, 
ghế bằng vật liệu khác; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu - đánh giá tác động môi trường, lập dự án đầu tư; Sản xuất gỗ 
dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 
gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
- đo đạc bản đồ lâm nghiệp, hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Bán buôn vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Xây dựng công trình đường sắt và đường 
bộ; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - bán buôn phân bón; 
Khai thác gỗ; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp. 

Sản phẩm, dịch vụ chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng.  

 

Những Công ty mà tổ chức phát hành giữ quyền chi phối: 

 Công ty CP Bao Bì Trường Thành (gọi tắt là TTBB). 

Địa chỉ trụ sở: 19 Đường số 11, Khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, 
TP.HCM. 

Điện thoại: 08.3720.6231       Fax: 08.3720.6232 

Vốn điều lệ: 6.500.000.000 đồng. 

Vốn điều lệ đã góp: 2.000.000.000 đồng.  

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 23,08% (theo giấy đăng ký kinh doanh). 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 43,76% (theo vốn thực góp). 

Quyền biểu quyết của TTF: 43,76% (theo vốn thực góp). 
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Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0309818383 ngày 01 tháng 3 năm 2010 
do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (trừ 
sản xuất bột giấy, tái chế phế thải giấy tại trụ sở); In ấn (trừ in, tráng bao bì kim 
loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan tại trụ sở); Sao chép bản ghi các 
loại; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Khai 
thác gỗ (không hoạt động tại trụ sở). 

Sản phẩm, dịch vụ chính: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (trừ 

sản xuất bột giấy, tái chế phế thải giấy tại trụ sở); In ấn (trừ in, tráng bao bì kim 

loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan tại trụ sở). 

 Công ty TNHH Trồng Rừng Trường Thành OJI (gọi tắt là TTO). 

Địa chỉ trụ sở: 81 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên. 

Vốn điều lệ: 147.455.198.000 đồng. 

Vốn điều lệ đã góp: 147.455.198.000 đồng. 

Tỷ lệ sở hữu của TTF trong vốn điều lệ: 51% (theo giấy đăng ký kinh doanh). 

Tỷ lệ lợi ích của TTF: 51% (theo vốn thực góp). 

Quyền biểu quyết của TTF: 51% (theo vốn thực góp). 

Giấy chứng nhận đầu tư số 361022000032 ngày 14/10/2011 do Sở kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp. 

Ghi chú: Theo Chứng nhận Đầu tư và Hợp đồng Liên doanh thì TTO là công ty mà 
TTF giữ quyền chi phối theo hình thức liên doanh chứ không phải là công ty của 
TTF 

Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng, bảo vệ cây công nghiệp và rừng; Tư vấn kỹ 
thuật lâm nghiệp; Mua và bán các sản phẩm gỗ; Kinh doanh chế biến gỗ. 

Sản phẩm, dịch vụ chính: Trồng rừng, bảo vệ cây công nghiệp và rừng. 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành được tổ chức và hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua 
ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán và các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội Cổ đông nhất trí 
thông qua. 
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Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐHĐCĐ 

HĐQT 

BKS 

TGĐ/ CEO 

Ban Thý ký  
HĐQT 

PTGĐ PTGĐ PTGĐ PTGĐ Trực tuyến  
TGĐ 

VP.CEO 

K. Sản xuất  
(NM1-NM7) 

PX Mẫu 

PX Sofa 

K. Kế toán 
Tài chính 

Ban KTNB 

K.HCNS 
(HCNS) 

K. Kho vận K. KD-TT 
Quốc tế 

K. KD-TT 
Nội địa 

K. Kỹ thuật 
Thiết kế 

K. Kế hoạch 

K.Nguyên liệu 
(gồm cả  B.QLNLT)

Khối 
Công trình  

Ghi chú các chữ viết tắt 
ĐHĐCĐ: Đại hội đồng Cổ đông;  
HĐQT: Hội đồng Quản trị  
BKS: Ban Kiểm soát 
(P)TGĐ: (Phó) Tổng Giám đốc 
CEO: Chief Of Officer, Tổng Giám đốc 
QLCL: Quản lý Chất lýợng  
PX: Phân xýởng 
QLNLT: Quản lý Nguyên liệu thô  
NM: Nhà máy 
KD-TT: Kinh doanh Tiếp thị  
XNK: Xuất nhập khẩu 
HCNS: Hành chính Nhân sự  
NVL: Nguyên vật liệu 
ANQT: An ninh quản trị  
CSHT: Cõ sở hạ tầng 
KSTT: Kiểm soát Tuân thủ  
VP: Văn phòng 
KTNB: Kiểm toán Nội bộ  
K.: Khối 
CNTT: Công nghệ Thông tin  
P.: Phòng 

Khối 
QLCL 

K. Cung ứng 
 

K. KSTT 
 

Ban Đào tạo 

PTGĐ  
thường trực 

K.HCNS 
(ANQT&CSHT)

Ban QLXD 
 

K. XNK 

K. Kinh doanh
NVL 

 
K.Sản xuất  

(NM8-NM10) 

P.Cơ điện  
(chế tạo) 

P. CNTT 
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• Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). 

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có 
quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được 
Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, ĐHĐCĐ sẽ thông qua các báo cáo 
tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc 
bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.  

 

• Hội đồng Quản trị (HĐQT). 

HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền 
nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ 
những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.  

HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác do HĐQT 
bổ nhiệm, định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định 
của ĐHĐCĐ thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng 
thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện tại, HĐQT 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành có chín (09) thành viên, mỗi 
thành viên có nhiệm kỳ tối đa là năm (05) năm và có thể được bầu lại tại cuộc họp 
ĐHĐCĐ tiếp theo.  

 

• Ban Kiểm soát (BKS). 

BKS là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. BKS có nhiệm vụ kiểm soát 
mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất của Công ty. Hiện BKS Công ty 
gồm ba (03) thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ năm (05) năm. BKS hoạt động 
độc lập với HĐQT và Ban Điều hành. 

 

• Tổng giám đốc. 

Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản 
lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược 
và kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng 
Giám đốc có nhiệm kỳ là 3 năm. 

 

• Phó Tổng Giám đốc. 

Phó Tổng Giám đốc do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và 
quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty trong phạm vi được 
Tổng Giám đốc chỉ định phụ trách, theo những chiến lược và kế hoạch đã được Hội 
đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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• Một số phòng ban chức năng chính của Công ty: 

 Khối Quản lý Chất lượng: Hoạch định, tổ chức thực hiện các họat động kiểm tra 
chất lượng và thử nghiệm các lọai nguyên vật liệu và thành phẩm. 

 Khối Sản xuất: Họach định, tổ chức thực hiện các họat động sản xuất - chế biến 
gỗ trong Công ty, từ sơ chế đến tinh chế ra thành phẩm. 

 Khối Kế họach: Họach định kế họach sản xuất, phân bổ đơn hàng, theo dõi tiến 
độ sản xuất. 

 Khối Nguyên liệu: Họach định và thực hiện kế họach thu mua - cưa xẻ - cấp phát 
nguyên liệu. 

 Khối Kinh doanh - Tiếp thị: Họach định và tổ chức thực hiện các họat động 
nghiên cứu thị trường, triễn lãm, tổ chức sự kiện, bán hàng và đo lường thỏa mãnh 
của khách hàng. 

 Khối Hành Chính - Nhân sự: Họach định và tổ chức thực hiện các họat động 
quản lý nguồn nhân lực và quản trị hành chính. 

 Khối kỹ thuật - thiết kế: nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới, nghiên cứu và cố 
vấn cho khách hàng các vấn đề về kỹ thuật, lập các hồ sơ kỹ thuật cho từng sản 
phẩm được đặt hàng ... 

 Khối Kế tóan - Tài chính: kiểm sóat các họat động hạch tóan kế tóan, quản trị tài 
sản, quản lý kho nguyên vật liệu và thành phẩm, tham mưu giá bán sản phẩm cho 
BGĐ, kiểm sóat dòng tiền, xem xét và đề xuất các dự án đầu tư cũng như các 
phương án huy động vốn, lập báo cáo tài chính ... 

 Khối Cung ứng: dự trù, đặt hàng và cung cấp các lọai vật tư - phụ liệu, máy móc 
thiết bị theo kế họach kinh doanh và lệnh sản xuất; thiết kế bao bì, lập sơ đồ xếp 
hàng lên container. 

 Khối Công trình: tổ chức thực hiện các hoạt động bán hàng và thi công các công 
trình tại thị trường nội địa. 

 Khối Kho vận: kiểm soát, quản lý hoạt động các kho bãi của Công ty bao gồm 
kho thành phẩm, kho vật tư, kho nguyên liệu, kho hóa chất …  

 Khối KS Tuân thủ: kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các hoạt động hằng ngày của 
Công ty để đảm bảo tính tuân thủ theo các quy định - quy trình của Công ty, của 
Pháp luật và của một số khách hàng. 
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4. Cơ cấu vốn cổ phần; Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần (có quyền 

biểu quyết) của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập. 

4.1. Cơ cấu vốn cổ phần 
Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty (chốt ngày 08/04/2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : TTF 

4.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty: 
Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần trở lên (chốt ngày 08/04/2013). 

STT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Số CP Tỷ lệ sở 
hữu 

1 Võ Trường Thành 286A Bùi Đình Túy, F 24, Quận 
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 7.377.568 12,49% 

2 
Công ty CP Xuất nhập 
khẩu và Chế biến gỗ Hưng 
Thịnh 

Số nhà 24, Ngõ 31, Phố Vân Đồn, 
P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, HN 7.029.397 11,90% 

3 QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT 
NAM 

CT LD QLY DTU BIDV-VN 
PARTNERS Tầng 10, tháp BIDV, 
số 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, HN,  

6.010.978  10,18% 

4 Diệp Thị Thu Km 86 Quốc Lộ 14 Huyện EaHleo, 
Tỉnh Đăk Lăk 3.901.784  6,61% 

5 
ERIKOISSIJOITUSRAHAST
O ELITE (MUTUAL FUND 
ELITE (NON-UCITS) 

SNELLMANINKATU 6 P.O BOX 
159 FI-00101-HELSINKI 3.800.000  6,43% 

Nguồn : TTF 

Cơ cấu cổ đông 
(người) STT Danh mục SL Cổ 

phiếu Tỷ lệ %
Số lượng 
cổ đông 

Tổ chức Cá nhân 

Tổng số lượng cổ phiếu 59.060.177 100% 2.947 68 2.879

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% 
cp trở lên) 28.119.727 47,61% 5 3 2

- Trong nước  
24.319.727 41,18% 4 2 21 

- Nước ngoài  3.800.000 6,43% 1 1 0

Cổ đông  là nhà đầu tư 
chứng khoán chuyên nghiệp 
(sở hữu < 5%) 

5.745.228 9,73% 55 55 0

- Trong nước 3.738.407 6,33% 43 43 0
2 

- Nước ngoài 2.006.821 3,40% 12 12 0

Cổ đông khác 25.194.758 42,66% 2.886 9 2.877

- Trong nước 25.001.215 42,33% 2.840 8 2.8323 

- Nước ngoài 193.543 0,33% 46 1 45

4 Công đoàn Công ty 0 0% 0 0 0

5 Cổ phiếu quỹ 464 0% 1 1 0
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4.3. Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty: 
Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700530696 (đăng ký thay đổi lần 11 
ngày 22/5/2013), danh sách cổ đông sáng lập của Công ty như sau: 

Stt Tên Năm sinh Địa chỉ Số cổ phần

1 Võ Trường Thành 1958 286A Bùi Đình Túy, F.24, Q.Bình 
Thạnh, TpHCM  

7.377.568

2 Diệp Thị Thu 1954 286A Bùi Đình Túy, F.24, Q.Bình 
Thạnh, TpHCM  

3.901.784

3 Tạ Văn Nam 1951 Nhân Cơ, Đăkrlấp, ĐăkLăk  191.280

4 Ngô Thị Hồng Thu 1977 70 Đường số 3, Cư xá Chu Văn An, 
P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

405.761

5 Huỳnh Phú Quốc 1969 589, tổ 25A, khu vực 6, Quang 
Trung, Tp Quy Nhơn, Bình Định  

10.097

6 Diệp Bảo Thành 1965 Thôn 7, Ea Răl, Đaklak  10

Nguồn : Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 11 ngày 22/5/2013 của TTF và danh 
sách cổ đổ đông chốt ngày 8/4/2013 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành được thành lập (chuyển từ hình 
thức TNHH sang Cổ phần) ngày 18/8/2003, đến nay đã được hơn 03 năm nên cổ đông 
sáng lập của Công ty không còn bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu. 

 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty tổ 

chức phát hành giữ quyền kiểm soát, chi phối và những công ty giữ quyền kiểm soát, 

chi phối với tổ chức phát hành. 

 
• Danh sách các công ty con và công ty liên kết, liên doanh 

1) Công ty con trực tiếp: 

Tên Công ty  Vốn điều lệ 
Tỷ lệ theo  

Giấy CNĐKKD 

Tỷ lệ theo vốn đã 
góp thực tế 

Công ty CP Trường Thành 

(Đaklak 1) 
30.000.000.000 70,00% 70,00% 

Công ty CP Chế biến Gỗ 
Trường Thành (Đaklak 2) 

28.000.000.000 70,00% 70,00% 

Công ty CP Chế biến Gỗ 
Trường Thành (Bình Dương 2) 

126.239.000.000 64,16% 64,16% 

Công ty CP Ván Công nghiệp 

Trường Thành (Bình Dương 3) 
56.470.000.000 51,00% 100,00% 
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Tên Công ty  Vốn điều lệ 
Tỷ lệ theo  

Giấy CNĐKKD 

Tỷ lệ theo vốn đã 
góp thực tế 

Công ty CP Lâm nghiệp Trường

Thành 
60.000.000.000 99,33% 99,97% 

Công ty CP Trồng Rừng 
Trường Thành 

53.191.490.000 41,00%   46,07% 

Công ty CP Công nghiệp Gỗ  

Trường Thành 
40.000.000.000 60,00% 68,52% 

Công ty CP Trường Thành 
Xanh 

100.000.000.000 60,00% 99,99% 

Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ  

Trường Thành 
25.000.000.000 45,60% 97,50% 

Công ty CP Chế biến Gỗ 
Trường Thành M'đrăc 

10.000.000.000 70,00% 97,94% 

Công ty CP Thương Mại Xuất  

Nhập Khẩu Trường Thành – 
Đak Nông 

50.000.000.000 97,90% 99,65% 

Công ty CP Lâm nghiệp Trường 

Thành Đăknông 
60.000.000.000 96,00% 99,44% 

Đơn vị tính: đồng 
 

2) Công ty con gián tiếp: 

Tên Công ty  Vốn điều lệ 
Tỷ lệ theo  

Giấy CNĐKKD 

Tỷ lệ theo vốn đã 
góp thực tế 

Công ty CP Nông Lâm Công  

Nghiệp Trường An 
10.000.000.000 50,00% 85,37% 

Công ty CP Vật liệu xây dựng  

Trường Thành - Phước An 
   10.000.000.000 50,00% 51,55% 

Đơn vị tính: đồng 
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3) Công ty liên kết, liên doanh: 

Tên Công ty  Vốn điều lệ 
Tỷ lệ theo  

Giấy CNĐKKD 

Tỷ lệ theo vốn đã 
góp thực tế 

Công ty CP Bao bì Trường 
Thành  6.500.000.000 23,08% 43,76% 

Công ty TNHH Trồng Rừng 
Trường Thành OJI 7.018.000 USD 51,00% 51,00% 

Đơn vị tính: đồng 
 

• Những Công ty mẹ của tổ chức phát hành: không. 

 

• Những Công ty nắm giữ quyền kiểm soát, chi phối với tổ chức phát hành: không 

 

6. Hoạt động kinh doanh. 

6.1. Sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty. 
Chủ yếu là sản xuất, mua bán, xuất khẩu sản phẩm bằng gỗ, nguyên phụ liệu ngành 
chế biến gỗ, cụ thể như sau: 

a. Đồ gỗ nội thất. 

Đồ gỗ nội thất như bàn, ghế, tủ, giường, kệ….chủ yếu làm bằng gỗ Cao su, Keo, 
Tràm, Teak, Oak, Ash, Beech, ván sợi (MDF), ván dăm (PB), ván ép (plywood) 
dán veneer...Gần đây, Công ty sản xuất và thi công một số sản phẩm bằng gỗ dính 
liền với kết cấu khung xương trong nhà như cửa, phào trần, cầu thang, vách 
lộng... chủ yếu bằng gỗ cherry, chò chỉ, căm xe, hương, gõ đỏ … 

     
     Giường ngủ      Bộ bàn ăn 
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Cầu thang khách sạn 5 sao      Vách lộng với công nghệ CNC 

b. Đồ gỗ ngoại thất. 

Đồ gỗ ngoại thất như bàn, ghế, băng, ghế nằm, xe đẩy rượu…chủ yếu là bằng gỗ 
Tràm, Keo, Bạch đàn, Xoan đào, Dầu, Chò chỉ, Teak… Gần đây, Công ty sản xuất 
và thi công một số sản phẩm bằng gỗ dính liền với kết cấu khung xương ngoài trời 
như diềm mái, lang cang, hàng rào, cầu gỗ trang trí, nhà chòi... chủ yếu bằng gỗ 
chò chỉ, căm xe, teak... 

  
                 Bàn ghế ngoài trời        Cầu gỗ trang trí cho biệt thự 

    
        Diềm mái và lang can biệt thự   Lan can khu resort 

c. Ván sàn trong nhà và ngoài trời. 

Ván sàn trong nhà có 2 loại chính: bằng gỗ thịt nguyên tấm, hoặc bằng ván kỹ 
thuật cao với nguyên liệu chủ yếu là gỗ Hương, Gõ đỏ, Căm xe, Teak, Cherry, 
Oak, Ash ... 

Ván sàn ngoài trời (hay còn gọi là decking) chủ yếu làm bằng gỗ Chò chỉ, gỗ 
Teak,… 
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Ván sàn trong nhà    Ván sàn ngoài trời 

d. Khác. 

Ván dăm (PB), ván sợi (MDF), ván ép (plywood), ván lạng (veneer), gỗ xẻ… 

  
Veneer      Ván ép 

       
           Ván dăm     Gỗ xẻ 

6.2. Doanh thu, lợi nhuận của từng nhóm sản phẩm qua những năm liền trước: 
a. Doanh thu.      

         Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2011 Năm 2012 Q1/2013 Hạng mục 

DT Tỷ lệ DT Tỷ lệ DT Tỷ lệ 

Hàng nội thất 1.541.206 51,12% 1.108.940 42,25% 225.053 39,92%

Hàng ngoại thất 763.970 25,34% 614.445 23,41% 142.961 25,36%

Gỗ, Ván, sàn, cửa, 
khác  

709.703 23,54% 901.327 34,34% 195.713 31,17%

Tổng cộng 3.014.879 100% 2.624.712 100% 563.727 100%

         Nguồn: TTF 
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b. Lãi gộp.       Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2011 Năm 2012 Q1/2013 Hạng mục 

Lãi gộp Tỷ lệ Lãi gộp Tỷ lệ Lãi gộp Tỷ lệ 

Hàng nội thất 201.870 55,76% 149.656 44,69% 30.101 41,11%

Hàng ngoại thất 69.945 19,32% 70.257 20,98% 16.452 22,47%

Gỗ, Ván, sàn, cửa, 
khác 

90.219 24,92% 114,963 34,33% 26.669 36,42%

Tổng cộng 362.033 100% 334.876 100% 73.222 100%

Nguồn: TTF 

    

6.3. Nguyên vật liệu chính. 
a. Nguồn nguyên vật liệu chính. 

Tất cả các nguyên liệu của Công ty được thu mua theo Chính sách Gỗ của Công ty 
(được ban hành từ năm 2004, và cập nhật qua mỗi năm). Chính sách được thiết lập 
dựa trên các tiêu chí về truy nguyên nguồn gốc và đảm bảo tính hợp pháp cũng 
như định hướng phát triển bền vững của TTF. 

Đối với nguồn nguyên liệu là các loại ván nhân tạo thì Công ty đều chọn mua (ván 
sợi MDF) hoặc tự sản xuất (ván dăm PB và ván ép) các loại ván đạt tiêu chuẩn phù 
hợp theo yêu cầu của khách hàng, mà phần lớn là đạt tiêu chuẩn CARB P2 theo 
tiêu chuẩn về formaldehyde của Mỹ. 

Nguồn nguyên liệu gỗ thịt thì luôn đảm bảo có chứng nhận FSC hoặc chứng nhận 
rừng trồng hoặc chứng nhận khai thác hợp pháp. Đây là chiến lược kinh doanh có 
trách nhiệm và phát triển bền vững của Công ty. Điều này giúp cho Công ty có 
nhiều lợi thế hơn các bạn đồng ngành khác khi Thị trường Mỹ áp dụng Đạo luật 
Lacey và Cộng đồng chung Châu Âu áp dụng Hiệp định FLEGT về nguồn gốc gỗ 
sử dụng trong sản phẩm. 

Các nguồn nguyên liệu chính hiện tại của Công ty:  

i. Nguồn ván nhân tạo: 22,5% là nhập khẩu, 77,5% từ nguồn trong nước. 

Ván sợi MDF: chiếm 45% tổng nhu cầu ván, trong đó khoảng 50% là nhập 
khẩu. 

Ván dăm PB: chiếm 40% tổng nhu cầu ván, 100% từ công ty con của TTF 
(công ty TTBD3). 

Ván ép Plywood: chiếm 15% tổng nhu cầu ván, 100% từ công ty con của TTF 
(công ty TTBD3). 

ii. Nguồn gỗ thịt: Khoảng 75% là từ nguồn nguyên liệu trong nước: Cao su, 
Tràm, Keo, Xoan đào, Chò chỉ, Dầu, Cồng... 25% là gỗ được nhập từ nước 
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ngoài như Miến điện, Lào, Châu Phi, Brazil, Uruguay, Ghana, Togo, Miến 
Điện, Mỹ, Canada, Đức…: Căm xe, Hương, Gõ đỏ, Teak, Eucalyptus, Oak, 
Ash, Beech.... Tuy nhiên, hiện nay TTF chỉ nhập khẩu gỗ Căm xe, Hương, Gõ 
đỏ, Mahogany, Oak, Ash và Beech, còn Teak và Eucalyptus thì đã có dự trữ 
sẵn. 

b. Sự ổn định của các nguồn cung cấp nguyên liệu. 

i. Ván nhân tạo: 

Công ty con của TTF là TTBD3 đã được thành lập từ năm 2009 chuyên sản 
xuất ván dăm (PB), ván ép (plywood) và ván lạng (veneer) với công suất thiết 
kế cho một năm là 2 triệu m2 veneer, 15.000m3 PB và 15.000m3 ván ép, trong 
đó TTF tiêu thụ 20-25% (cho 100% nhu cầu), còn lại 75-80% cung cấp cho 
bạn đồng ngành trong và ngoài nước. 

Còn đối với ván MDF thì nguồn cung cấp khá phong phú từ Trung Quốc, Đài 
Loan và Thái Lan. Ngoài ra, ở VN cũng đang có nhiều nhà sản xuất loại sản 
phẩm này chẳng hạn MDF Việt Nam, MDF Saigon, Long Việt ... 

ii. Gỗ nguyên liệu: 

Đối với nguồn gỗ địa phương: Công ty được đối tác là công ty QPFL (thuộc 
Tập đoàn giấy Oji của Nhật bản) cung cấp độc quyền số lượng lớn gỗ tràm và 
keo có chứng nhận FSC với đường kính lớn, phù hợp kể cả với đồ gỗ ngoại 
thất - loại sản phẩm có tiêu chuẩn không được ghép nối. Do đó, hiện tại, TTF 
là nhà sản xuất có khả năng xuất khẩu hàng thành phẩm bằng gỗ tràm, keo có 
chứng nhận FSC nhiều nhất Việt Nam. Và đó cũng là lý do mà IKEA đã chọn 
TTF là đơn vị tiên phong cung cấp mặt hàng bằng gỗ này cho họ tại Việt Nam, 
với trị giá đơn hàng trên 130 tỷ mỗi năm. Ngoài ra, với các chương trình phát 
triển trồng rừng của Chính phủ, đặc biệt là nhiều doanh nghiệp tư nhân - trong 
đó có TTF - đã mua và trồng rừng rất mạnh mẽ sau khi được Chính phủ phê 
duyệt chủ trương khuyến khích tư nhân hóa trồng rừng tại Việt Nam, thì sắp tới 
Việt Nam sẽ có nguồn gỗ địa phương khá mạnh mẽ và sẽ giảm đáng kể sự phụ 
thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. 

Đối với nguồn gỗ nhập khẩu: Các nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngoài của 
TTF là các đối tác lâu dài, uy tín, bên cạnh việc Công ty đã chủ động trong 
việc nhập khẩu nguyên liệu dự trữ ổn định cho sản xuất. Đáng chú ý hơn nữa là 
việc phát triển rừng trồng rất mạnh tại nhiều quốc gia như Thụy Điển, Mỹ, 
Canada, Brazin, Ấn độ, Trung Quốc, Phần Lan, New Zealand…đảm bảo cho 
nguồn cung rất phong phú cho nhu cầu hiện nay và trong tương lai. 

c. Sự ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận. 

Do nguyên liệu chủ yếu là gỗ, chiếm tỷ trọng từ 40% đến 60% trong giá thành sản 
phẩm nên sự biến động giá cả nguyên liệu này sẽ tác động đến lợi nhuận của Công 
ty. Tuy nhiên theo thực tế trong quá khứ, trong bối cảnh kinh tế ổn định, nếu tình 
trạng tăng giá nguyên liệu diễn ra thì thị trường sẽ đồng loạt điều chỉnh giá bán ra 
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của sản phẩm, khi đó Công ty có thể tăng giá bán, doanh thu tăng và triệt tiêu được 
rủi ro tăng giá nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Còn trong 5 
năm qua, từ 2008 đến nay, dưới sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thị 
trường bị thu hẹp lại nên rủi ro này đã góp phần làm ảnh hưởng mạnh đến lợi 
nhuận, cụ thể là trong năm 2010 giá gỗ cao su tăng đến hơn 40% nhưng giá 
bán sản phẩm hầu như chỉ tăng trong phạm vi 10%. Tuy nhiên, sau nhiều 
năm tăng giá nguyên liệu liên tục thì hiện nay khó mà tăng cao trong ít nhất là 
2 năm tiếp theo. Ngoài ra, do nhiều sản phẩm của Công ty có những thiết kế riêng 
đảm bảo những tiêu chuẩn nhất định không thể thay thế được nên việc tăng giá bán 
khi giá nguyên vật liệu tăng vẫn nhận được sự chấp nhận và đặt hàng của các nhà 
tiêu thụ. 

6.4. Chi phí 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2011 Năm 2012 Q1/2013 Hạng mục 

Giá trị %DDT Giá trị %DDT Giá trị %DDT 

Giá vốn hàng bán 2.636.915 87,93% 2.285.551 87,22% 489.696 86,99%

Chi phí bán hàng 27.644 0,92% 18.436 0,70% 3.549 0,63%

Chi phí quản lý 109.124 3,64% 89.048 3,40% 17.189 3,05%

Chi phí tài chính 292.146 9,74% 240.894 9,19% 51.264 9,11%

Tổng cộng 3.065.829 102,23% 2.633.928 100,52% 561.698 99,78%

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2011 và 2012 và Q1/2013 (chưa kiểm toán) 

Trong hai năm gần đây, chi phí đầu vào tăng cao mà giá bán không thể tăng 
kịp, cũng như chi phí lãi vay và chi phí tài chính (lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái, 
trích lập dự phòng đầu tư tài chính) quá cao, dẫn đến tổng các chi phí trên đã 
vượt mức 100%. Tuy nhiên công ty còn có doanh thu từ hoạt động tài chính 
nên công ty vẫn duy trì được lợi nhuận sau thuế dương sau khi trừ đi lợi ích 
của cổ đông thiểu số. 

Tuy nhiên, trong năm 2012, Công ty đã có nhiều cải tiến trong quản trị chi phí. 
Do đó, so với năm 2011 thì: 

 Chi phí tài chính giảm 17,54% 

 Chi phí bán hàng giảm 33,31% 

 Chi phí quản lý giảm 18,4% 

 Giảm nhẹ đối với Tỷ lệ giá vốn hàng bán trên Doanh thu thuần. 

Chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ lệ lớn (9,19%). Chi phí lãi vay năm 2012 ở mức 
cao (từ 11% - 15%/năm) và khó mà giảm thêm nhiều trong năm 2013 vì TTF 
mất vị thế thương lượng. Mặt khác, do Công ty còn tồn kho nguyên liệu chậm 
luân chuyển nhiều nên phải chịu chi phí tài chính cao. 
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6.5. Trình độ công nghệ 
Công ty áp dụng công nghệ Châu Âu vào các quy trình chế biến chính của mình từ sơ 
chế đến tinh chế và hoàn thiện sản phẩm: 

• Máy móc, thiết bị chủ yếu được nhập khẩu từ Ý, Đức, Nhật bản và Đài Loan (của 
các thương hiệu nổi tiếng trong ngành máy móc chế biến gỗ như Balestrini, P.Bacci, 
Reinhardt, Paul, SCM, Big Toyo…). Hầu hết là loại bán tự động và tự động hoàn toàn, 
được điều khiển bằng máy tính, có độ chính xác và công suất rất cao. 

• Hệ thống sơn tĩnh điện tự động (Automatic Elestrostatics Spraying System) của 
Đài Loan được trang bị trong các nhà máy của TTF. Đây là hệ thống được kiểm soát 
bằng máy tính, có khả năng tiết kiệm 40% chi phí sơn so với phương pháp sơn Air-
spraying, hạn chế tối đa việc thải bụi sơn ra không khí làm ảnh hưởng môi trường, 
mang đến chất lượng hoàn thiện cao cho sản phẩm.  

• Hệ thống sơn UV thì được trang bị loại nhập khẩu từ Ý, có khả năng nhập liệu tự 
động bằng bệ hít tự động, sơn phủ 8 lớp và sấy khô lớp sơn sản phẩm chỉ trong vòng 
10 phút. 

• Các máy JET CNC và CNC Master rất hiện đại thuộc dòng máy mới được sản xuất 
tại Châu Âu trong thế kỷ 21 và lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam năm 2006. Chúng 
có công suất và độ chính xác cao gấp đôi các máy khác, đặc biệt là sử dụng rất ít nhân 
công. Ngoài ra còn có các máy chép hình dọc theo profile có thể tiết kiệm đến 20% 
nguyên liệu gỗ trong sản xuất so với công nghệ chế biến gỗ hiện nay của các nhà máy 
đồng ngành tại Việt Nam.  

 

  

 

 
Máy JET CNC (Paolino Bacci) 

Chuyên phay, khoan, bào, làm mộng 5 chiều 
 

Máy chép hình dọc theo profile        
(Paolino Bacci) 
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6 Axes CNC Machine Master (Paolino Bacci) 
Máy CNC 6 trục chuyên phay, khoan, bào, làm mộng 

 

Hệ thống sơn UV Cefla của Ý 
 

• Tại nhà máy ra phôi chi tiết của TTF, chúng tôi còn trang bị các hệ thống chuyên cắt 
dọc và cắt ngang phách gỗ, tối ưu hóa hiệu suất sử dụng gỗ dựa vào quang học và 
lập trình máy tính của thương hiệu Reinhart và thương hiệu Paul, được nhập khẩu từ 
Đức và Ý. Hệ thống này giúp chúng tôi tiết kiệm đến 30% lượng gỗ sử dụng cho sản 
xuất. 

• Một công nghệ mới nữa đã được ứng dụng tại nhà máy TTF, đó là công nghệ dán 
veneer lên trên bề mặt có profile cong, chẳng hạn panel cửa có hình bánh ú. Trước 
đây để làm được loại bề mặt có profile cong này, nhà sản xuất hoặc là phải dùng gỗ 
thịt 100%, hoặc dùng ván nhân tạo nhưng dán veneer trên bề mặt phẳng, sau đó dán 
veneer lên cạnh cong hoặc sơn giả gỗ tại cạnh cong, nhưng với công nghệ mới này, 
toàn bộ các nhược điểm đó đều được khắc phục, giúp sản phẩm đẹp nhưng có giá 
thành cạnh tranh 

• Công ty còn có công nghệ ép cong chi tiết bằng sóng vi ba mà không cần lọng từ gỗ 
thịt ra, giúp tiết kiệm từ 20% đến 50% lượng gỗ sử dụng tùy độ cong của chi tiết.  

• Và các hệ thống máy móc hiện đại khác, như máy làm mộng dương 2 đầu tự động 
nạp liệu, máy làm mộng âm nhiều mũi nhiều chiều,... được nhập khẩu từ Ý và Đức. 
Các máy này giúp giảm 50% nhân công và tăng năng suất lên gấp đôi. 

 

 

 

 

Máy làm mộng dương hình tròn & oval 2 đầu,  
có hệ thống nạp liệu tự động, tốc độ 2400 mộng/giờ 

Máy làm mộng âm hình tròn & oval, đa mũi,  
Có hệ thống nạp liệu tự động, tốc độ 2400 mộng/giờ  
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• Riêng về công nghệ quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty, Trường Thành 
áp dụng công nghệ quản lý từ xa thông qua hệ thống 5 máy chủ IBM và hơn 300 máy 
tính nối mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo điều hành từ xa. Bên cạnh đó, hệ 
thống camera tự động được cài đặt tại nhiều vị trí quan trọng trong các nhà máy, giúp 
cho các cán bộ quản lý cấp cao kiểm soát được tình hình sản xuất mọi lúc mọi nơi, 
ngày cả khi đi công tác trong và ngoài nước. Và mới nhất là công nghệ họp qua e - 
conference, được thiết lập từ năm 2008. Với công nghệ này, lãnh đạo đã có nhiều cơ 
hội họp và chỉ đạo nhiều công ty thành viên của Tập đoàn Trường Thành rất nhanh 
chóng và kịp thời, tiết kiệm được cả thời gian và chi phí cho rất nhiều thành viên tham 
gia dự họp. 

• Các cán bộ sản chủ chốt thường xuyên được đào tạo tại Châu Âu, Nhật Bản và Mỹ. Họ 
đang giữ những vai trò quan trọng trong Công ty mẹ và các công ty con. Ngoài ra họ 
còn được Tổ chức Hỗ trợ Kỹ thuật Đức (GTZ) mời tham gia giảng dạy trong Trung 
tâm Đào tạo Chế biến Gỗ do TTF thành lập với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Đức và sự 
tài trợ của GTZ.  

• Bên cạnh việc quan tâm đến công nghệ chế biến, Công ty còn chú trọng trong việc tìm 
hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn quốc tế như BS EN 581 
của Anh, các tiêu chuẩn JIS-JAS của Nhật Bản, các tiêu chuẩn đóng gói và độc tố của 
Mỹ. Do đó, sản phẩm của TTF đã có mặt tại hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới, kể cả 
những thị trường khó tính nhất 

• Quy trình sản xuất (chế biến sản phẩm gỗ): 

 

Rừng
nguyên

liệu

Gỗ
tròn/ 
lóng

Khai
thác

Gỗ xẻ
phách

Cưa
xẻ

Phân
hạng, 
xếp
loại
gỗ

Hong 
khô

ngoài
trời

Ngâm tẩm (đối
với gỗ cao su, 

thông…)

Luộc (đối với gỗ
dầu, căm xe, 

chò chỉ…)
Sấy
khô
đến

MC 6-
8% 

trong
lò

Hồi ẩm đến MC 
8-10%

Ra phôi chi tiết
sản phẩm

Định
hình
chi 
tiết
sản

phẩm
Lắp ráp sản

phẩm

Hoàn
thiện, 
sơn
phủ
sản

phẩm

Ra 
thành
phẩm
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6.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. 
a. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. 

Trước đây, các nước phát triển như Mỹ và Châu Âu thường giành độc quyền việc 
phát minh hay thiết kế sản phẩm mới (mang đến phần lớn lợi nhuận) về phần của 
họ, và chỉ đặt các nước Châu Á gia công cho họ mà thôi. Nhận thức tầm quan 
trọng của việc tạo ra giá trị gia tăng từ việc này, từ chín năm trước, Công ty đã đầu 
tư nhiều vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, trong đó có cả việc thuê 
chuyên gia thiết kế người Đức và nhiều chuyến đi Châu Âu để khảo sát và học tập 
về thiết kế mẫu mã mới. Tuy nhiên, thành công chỉ mới đến với Công ty trong 
vòng hơn 6 năm qua, và sẽ cho các năm tiếp theo sau này.  

Trong nhiều năm qua, hơn 80% sản phẩm đã bán trong mùa hàng qua là do Công 
ty tự thiết kế bởi đội ngũ 25 người được đào tạo công phu và bài bản trong, ngoài 
nước. Mỗi năm, đội ngũ này cho ra đời hơn 200 mẫu, đáp ứng các tiêu chí thiết kế 
của Công ty như thẩm mỹ, tiện ích, thời trang, thương mại, kinh tế, công nghệ, thị 
trường, và nguyên vật liệu.  

Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới là một trong những hoạt động 
trọng tâm của Công ty trong chiến lược cạnh tranh, tạo điểm khác biệt với các bạn 
đồng ngành khác là chúng tôi bán tiện ích chứ không bán sự gia công, mỗi ngày 
đưa hàm lượng chất xám và kỹ thuật vào sản phẩm nhiều hơn, tạo ra giá trị gia 
tăng lớn hơn cho sản phẩm của Công ty. Các hoạt động nghiên cứu và phát triển 
sản phẩm mới được thực hiện tại TTF như sau: 

o Tham gia các hội chợ chuyên ngành trong và ngoài nước để nắm bắt các xu 
hướng thiết kế mới, cập nhật những điểm yếu và điểm mạnh trong thiết kế của 
các đối thủ cạnh tranh. 

o Thường xuyên tham khảo các mẫu mã mới trên sách, báo, tạp chí, catalogue, 
internet từ trang web của khách hàng, của bạn đồng ngành trong và ngoài 
nước, từ các công ty chuyên về thiết kế… để tìm hiểu xu hướng mới của thị 
trường, đồng thời tránh những ý tưởng thiết kế trùng lắp, cũng như tìm hiểu 
những mẫu mã mới của mình có đang bị sao chép hay không … 

o Dùng phiếu điều tra Người tiêu dùng và Khách hàng bằng hình thức Bảng 
thăm dò ý kiến được gởi đến các khách hàng lẻ đã mua và đang sử dụng sản 
phẩm của TTF. 

o Hằng tháng ra khoảng 20 mẫu mã mới sản phẩm sống để tiến hành bình luận, 
chỉnh sửa thành sản phẩm đạt 8 tiêu chí thiết kế trên. Sau đó, chọn các mẫu đạt 
giới thiệu ngay với khách hàng để có ý kiến cuối cùng trước khi cho ra đời các 
mẫu hoàn hảo nhất để trưng bày tại showroom và xúc tiến đơn hàng với khách 
hàng. 

o Ngoài ra, bộ phận này còn thường xuyên nghiên cứu lại các sản phẩm đã làm 
cho khách hàng trên 1 năm để khắc phục các yếu điểm mà sau khi sản xuất và 



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH  BẢN CÁO BẠCH 

Trang 46 Đơn vị tư vấn: NSI 

sử dụng mới thấy rõ, nhằm cải thiện chất lượng và/ hoặc vẻ đẹp của sản phẩm 
cứ mỗi ngày một cao hơn. 

b. Hoạt động nghiên cứu và phát triển nguyên - phụ liệu mới 

Nguyên - phụ liệu mới cũng là một hoạt động thường xuyên của bộ phận R&D. 
Ngoài việc hằng năm tìm kiểm thêm các nguồn nguyên - vật liệu có giá cạnh tranh 
và ổn định về sản lượng, bộ phận R&D còn nghiên cứu các nguyên - vật liệu kết 
hợp và thay thế trong ngành chế biến gỗ, chẳng hạn: 

i. Nguyên liệu kết hợp: kim loại (sắt xi/ mạ/ sơn, Inox, nhôm), mây - tre tự 
nhiên và nhân tạo, lục bình - liễu tự nhiên và nhân tạo, vải cotton - polyester, 
textiline, đá granite, kính… làm cho sản phẩm mới lạ hơn và/ hoặc có giá thành 
cạnh tranh hơn là 1 sản phẩm gỗ thịt hoàn toàn. 

ii. Nguyên liệu thay thế: với áp lực về giá và sự ổn định và nguồn nguyên vật 
liệu, TTF thường xuyên nghiên cứu tìm ra các chất liệu thay thế trong quá trình 
sản xuất tạo sản phẩm. Cụ thể như sau: 

- Dùng gỗ Cao su hoặc Tràm hay Keo để thay thế cho các gỗ nhập khẩu như 
Poplar, Beech, Birch để giảm giá thành, đồng thời chủ động hơn là phải 
dùng gỗ nhập khẩu. 

- Dùng gỗ địa phương có vân đẹp để thay thế cho gỗ Cherry hay Maple của 
Mỹ để giảm giá thành. 

- Dùng gỗ FSC Eucalyptus Maidenii, Eucalyptus Tereticornis, Eucalyptus 
Diversicolor… để thay thế cho gỗ Chò chỉ, Dầu, Chò xót… khi thị trường 
yêu cầu có chứng nhận FSC mà các loại gỗ này không có được hoặc có 
nhưng nguồn hạn chế. 

- Dùng ván sợi (MDF), ván dăm (PB), ván ép (Plywood)… thay thế cho các 
phần gỗ thịt để giảm giá thành. 

- Dùng gỗ ghép kỹ thuật cao để thay thế gỗ thịt nguyên tấm để giảm giá 
thành và trong một số trường hợp là còn tăng chất lượng. 

Ngoài ra, bộ phận R&D còn thường xuyên kiểm tra nguyên vật liệu và các quy 
cách nguyên vật liệu có sẵn trong kho TTF để đưa vào thiết kế sản phẩm, nhằm 
luân chuyển hàng tồn kho nhanh, và mang lại hiệu quả cho ngân lưu của Công ty 

c. Hoạt động nghiên cứu và phát triển vật tư mới. 

Trong quá trình sản xuất và lắp ráp sản phẩm, bộ phận sản xuất và khách hàng sẽ 
phản ánh các vấn đề về vật tư. Từ đó, bộ phận R&D tìm hiểu và đề xuất thay thế 
các loại vật tư khác thay thế, nhằm giản tiện việc lắp ráp, lắp ráp nhanh chóng hơn, 
lắp ráp dễ dàng hơn…nhưng vẫn đảm bảo cấu trúc vững mạnh cho sản phẩm. Bên 
cạnh đó, chất liệu cho từng loại vật tư cũng là vấn đề mà R&D thường xuyên quan 
tâm vì đối với từng mục đích sử dụng mà từng loại vật tư sẽ được thay đổi cho phù 
hợp với giá thành và tính thẩm mỹ. 
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d. Hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm các tiêu chuẩn TESTING quốc tế. 

Hơn 11 năm trước thì TTF cũng đã đầu tư để thiết lập một số công cụ cho công tác 
thử nghiệm các tiêu chuẩn TESTING quốc tế, tuy nhiên chủ yếu là về cơ lý. Gần 
đây chúng tôi đã đầu tư xây dựng hẳng một phòng LAB ROOM theo tiêu chuẩn 
quốc tế không những để thử nghiệm mở rộng các tiêu chuẩn về cơ lý mà còn về 
các tiêu chuẩn độc tố. Vì vậy, TTF đã gia tăng mạnh mẽ hơn uy tín với khách hàng 
về yếu tố chất lượng, bên cạnh việc tiết giảm được một số chi phí TESTING mà 
trước đó phải gửi đến các công ty quốc tế chuyên về TESTING. Và phòng LAB 
ROOM này đã góp phần không nhỏ trong việc đưa ra thị trường các sản phẩm của 
TTF có chất lượng vượt trội như ván ép, ván PB, ván sàn kỹ thuật cao (siêu chịu 
nước và siêu chống trầy xước). 

 

Hình ảnh một số sản phẩm mới do Công ty tự thiết kế: 

  
Mặt bàn gỗ kết hợp với đá granite       Xe đẩy rượu 

  

Xích đu cổ điển 

 

Ghế đôi nằm bãi biển, gỗ kết hợp với textilene 
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Gỗ kết hợp kiếng và đá granite 

 

Gỗ kết hợp kiếng và textilene 

  

Hình bên ngoài LAB ROOM Hình TESTING về độc tố bên trong LAB ROOM 

 

6.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 
Toàn bộ quy trình sản xuất khép kín từ khâu cưa xẻ, luộc, ngâm tẩm, sấy, phôi, định 
hình, lắp ráp, hoàn thiện đến khâu đóng gói được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ 
người công nhân trực tiếp sản xuất (theo phương châm mỗi công nhân là một KCS) 
cho đến đội ngũ quản lý chất lượng (QC) và đội ngũ đảm bảo chất lượng (QA) của 
Công ty theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008. 

Hệ thống theo dõi Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) và Hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9001:2008 được thiết lập và vận hành ở tất cả các nhà máy sản xuất chế biến gỗ 
của Công ty Trường Thành đã tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, thỏa mãn nhu 
cầu truy ngược nguồn gốc của khách hàng trên toàn cầu. 

Bên cạnh đó, Trường Thành cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong đầu tư 
mạnh mẽ cho công tác huấn luyện Chuyên viên Đánh giá chất lượng Nội bộ (Internal 
Auditor) của Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001: 2008. Do vậy, hiện tại Trường 
Thành đã có đội ngũ hùng hậu gồm 57 Chuyên viên đánh giá chất lượng nội bộ 
(Internal Auditor) chuyên nghiệp, được đào tạo bởi BVQI và SGS. Điều này đã giúp 
cho Công ty luôn được quản lý, vận hành, kiểm soát chặt chẽ, và thường xuyên cải tiến 
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một cách hiệu quả. Đây cũng là nét nổi trội và là lợi thế cạnh tranh của Công ty so với 
các doanh nghiệp khác cùng ngành trong việc đảm bảo chất lượng hệ thống, chất 
lượng sản phẩm cho thị trường toàn cầu.  

6.8. Hoạt động Marketing. 
a. Hoạt động nghiên cứu thị trường. 

Từ năm 2000, Công ty đã thành lập một phòng Marketing chuyên biệt để thực hiện 
các hoạt động như nghiên cứu về thị trường, nghiên cứu văn hóa kinh doanh - tập 
quán tiêu dùng - hành vi mua hàng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu xu 
hướng sản phẩm. Với nhiều nỗ lực trong các công tác này, Công ty đã thành công 
trong việc thu hút khách hàng. Và hiện nay, Công ty luôn có đơn hàng hằng năm 
lớn hơn năng lực sản xuất của mình khoảng 30%, và bán được hơn 80% là sản 
phẩm do Công ty tự thiết kế. 

Ngoài ra, thông qua việc nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về luật chống phá giá của 
của Châu Âu và Châu Mỹ, Công ty đã có những chiến lược thích hợp làm tối thiểu 
hóa rủi ro cho doanh nghiệp ngay cả khi Việt Nam bị áp dụng thuế chống phá giá 
dù việc này rất khó có thể xảy ra trong tương lai gần. 

b. Hoạt động tiếp thị, xúc tiến thương mại, quản trị nhãn hiệu hàng hóa và quan 
hệ cộng đồng. 

Trước đây nhiều năm, Công ty đã đầu tư khá nhiều cho hoạt động tiếp thị, xúc tiến 
thương mại quốc tế với nhiều lần tham gia Hội chợ chuyên ngành đồ gỗ tại Mỹ, 
Nhật, Đức và Singapore. Song song đó, Công ty còn được đăng tải nhiều lần trên 
một số tờ báo lớn của nước ngoài như Furniture Today, Furniture & Furnishing, 
American Eastern Coast…và một số lần được giới thiệu trên truyền hình của Tây 
Ban Nha, Ý và Thụy Sỹ trong những lần nhận giải thưởng về chất lượng Châu Âu 
và chất lượng toàn cầu. Nhờ đó, các nhà mua hàng lớn trên thế giới đã lần lượt tìm 
đến Trường Thành và đặt những đơn hàng mỗi lúc càng lớn. Từ những thành quả 
đó, trong khoảng 5 năm gần đây, Công ty đã giảm đi đáng kể chi phí tiếp thị và 
bán hàng (cụ thể là giảm từ trên 2% xuống còn dưới 1% doanh số).  

Đối với thị trường nội địa, Công ty vẫn duy trì việc tham gia Hội chợ trong nước 
như Hội chợ Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Lễ hội Mua sắm cuối năm, Vifa 
Home…và tham gia các hoạt động quản bá thương hiệu để xúc tiến thương mại 
nên đã đẩy mạnh doanh thu nội địa lên chiếm đến 40% tổng doanh thu. 

Thương hiệu và nhãn hiệu của Trường Thành đã được đăng ký bảo hộ tại Việt 
Nam từ năm 2002. 

c. Hệ thống phân phối. 

Đối với thị trường quốc tế, Công ty chọn kênh phân phối là các hệ thống siêu thị 
và nhà phân phối sỉ hàng đầu trên thế giới cũng như hàng đầu của từng quốc gia 
như IKEA, Ashley, Walmart, Costco, Lowe’s, Tesco, Homebase…Bên cạnh đó, 
Công ty còn cung cấp cho các chuỗi cửa hàng nhỏ hơn nhưng có thương hiệu 
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mạnh là và đòi hỏi sản phẩm chất lượng cao như Alexander Rose, Lapeyre, 
Kettler… 

Đối với thị trường trong nước, Công ty đã thiết lập được mạng lưới gồm hơn 33 
điểm bán hàng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, TTF đã và đang là nhà cung cấp sản 
phẩm và dịch vụ thi công trang trí nội thất lớn và thường xuyên cho nhiều công ty 
bất động sản lớn tại Việt Nam mà thời gian qua chủ yếu là Vingroup (Vincom). 

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM BÁN HÀNG CỦA TTF TRÊN TOÀN QUỐC 

A HỆ THỐNG SIÊU THỊ /CỬA HÀNG TRỰC THUỘC TTF 

1 

 

287 Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

Tel: (08) 35 126 346 Fax: (08) 35 126 347 

2 98 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 
Tel: (08) 35 118 225 

3 201 Đường 30/4, P.Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương 
Tel: (0650) 3813636 

4 DT 747, KP.7, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 

Tel: (0650) 3642 004/005 ext 113 

5 Thôn 5, Earal, EaH’Leo, Dak Lak 

Tel: (0500) 6507080 

6 Km86, quốc lộ 14, Earal, EaH’Leo, Dak Lak 

Tel: (0500) 3779254 

7  Tổ 4, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Dak Nông 

Tel: (0501) 3548388 

B HỆ THỐNG ĐẠI LÝ & HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LIÊN KẾT  

TP HỒ CHÍ MINH 

8 CÔNG TY CP ĐIÊN MÁY – TT ĐIỆN MÁY TP.HCM 
229-231 Ngô Gia Tự, P.3, Q.10 – TP HCM 

9 CÔNG TY TNHH TTNT TOÀN PHÚ 
367 Ngô Gia Tự, P3, Q 3, Tp. HCM 

10 

 

TT ĐIỆN MÁY THIÊN HÒA 

2-6B Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 

11 TT ĐIỆN MÁY THIÊN HÒA 

571 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 
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12 

 

TT ĐIỆN MÁY THIÊN HÒA 

168 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp 

13 TT MUA SẮM ĐỆ NHẤT PHAN KHANG 

431 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, Tp. HCM 

 

14 

GIA THỊNH 

Cửa hàng 1: 141 Ngô Gia Tự, P 2, Quận 10, TP.HCM 

Cửa hàng 2: 223 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM 

15 GIA HƯNG THỊNH 

512 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM 

16 

 

NHUẬN ĐỨC (OPAL) 

184-186 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM 

17 SMARTLAND 

7B/8 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM 

BÌNH DƯƠNG 

18 

 

MINH TRÂM 

511 Đại lộ Bình dương, Hiệp thành, TDM, Bình dương 

19 TT ĐIỆN MÁY THIÊN HÒA 

Thiên Hòa Bình Dương: 333 Đại Lộ Bình Dương - Phường Thuận Giao - 
TX Thuận An - Bình Dương  

ĐÀ LẠT 

20 CỬA HÀNG NỘI THẤT AN KHANG 
Số 26B Phù Đổng Thiên Vương - Tp Đà Lạt, Lâm Đồng 

BẾN TRE 

21 QUỐC HÙNG 
325 Nguyễn Huệ, Phường Phú Khương, Thị xã Bến Tre 

ĐỒNG THÁP 

22 KIẾNG Á 
427 Nguyễn Huệ, K1, P1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp 

CẦN THƠ 

23 TT MUA SẮM ĐỆ NHẤT PHAN KHANG 
06 Hòa Bình, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ 
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AN GIANG 

24 LÊ SANG 
504-Lê Lợi – TX Châu Đốc - An Giang 

KIÊN GIANG 

25 ÚT BỈNH 
280, Quốc lộ 80, TT Tân Hiệp, Kiên Giang 

NHA TRANG 

26 NAM KHÁNH 

103 Thống Nhất, TP.Nha Trang, Khánh Hòa 

BÌNH ĐỊNH 

27 DIỆP PHƯỢNG 
Tổ 10, KP7, P.Bùi Thị Xuân, Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, Bình Định 

ĐÀ NẴNG 

28 CÔNG TY TNHH TM & XD THÀNH THẮNG 
114 Hải Phòng, Q. Thanh Khê - Tp Đà Nẵng 

29 NHUẬN ĐỨC (OPAL) 

174 đường 2/9, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng 

HUẾ 

30 CÔNG TY TNHH TM & DV SANG TRỌNG 
M28, Khu đô thị Đông Nam, Thủy An, Tp.Huế 

HÀ NỘI 

31 MÊ LINH PLAZA 

Km8, đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, Mê Linh, Hà Nội 

TÂY NINH 

32 CỬA HÀNG HỒNG KHÁNH 

Ô1/2C Đường Hùng Vương TT Gò Dầu, T. Tây Ninh 

KONTUM 

33 CỬA HÀNG TÂN HOA 

384 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum.  
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d. Chính sách giá. 

Công ty luôn thực hiện chính sách giá phù hợp cho từng phân khúc thị trường, đặc 
biệt cho các thị trường mục tiêu. 

Về chiến lược giá cho sản phẩm xuất khẩu và công trình nội địa, phần lớn giá bán 
của Công ty cao hơn so với các sản phẩm khác của công ty đồng ngành từ 5 - 10%. 
Tuy nhiên các sản phẩm của Trường Thành đáp ứng được chất lượng cũng như 
mẫu mã, tính tiện lợi và an toàn khi sử dụng của người tiêu dùng nên vẫn đảm bảo 
được sức cạnh tranh về giá sản phẩm. Dự kiến khi nền kinh tế phục hồi, Công ty sẽ 
đưa ra giá bán cao hơn các công ty đồng ngành lên đến 15% để sàng lọc bớt các 
khách hàng giá rẻ, nhằm mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho Công ty. Đối với hàng 
bán lẻ tại nội địa, thì TTF nhắm vào phân khúc trung bình nên giá cả khá phù hợp 
với đa số người tiêu dùng, đặc biệt là những dòng sản phẩm chiến lược như 
Giường Hết Chỗ Chê, Cửa Miễn Góp Ý, Bộ bàn ghế Siêu bền Siêu nhẹ, Bộ bàn 
ghế Nhân trắc… 

e. Chính sách bán hàng. 
Việc lệ thuộc vào một số ít khách hàng lớn như nhiều công ty đồng ngành đang 
làm sẽ mang đến nhiều rủi ro cho công ty khi khách hàng đó bị phá sản hoặc thay 
đổi nhà cung cấp hoặc áp dụng chính sách lợi thế nhờ quy mô để ép giá nhà sản 
xuất như IKEA, Wal-Mart…, nên từ nhiều năm trước Công ty đã ban hành chính 
sách bán hàng trong đó có quy định là không bán quá 30% sản lượng cho mỗi 
khách hàng, dù rằng giá có tốt. Đối với Đại lý và đối tác phân phối thì mức chiết 
khấu giao động từ 25% - 40%, đảm bảo việc kinh doanh có lợi nhuận nhưng giá 
bán vẫn phù hợp với thị trường. 

Ngoài ra, Công ty luôn nỗ lực phục vụ các khách hàng truyền thống có đơn hàng 
tốt vì ý thức được việc giữ một khách hàng cũ tốt hơn tìm kiếm một khách hàng 
mới. 

6.9. Nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký bảo hộ. 
Nhãn hiệu hàng hóa mà Công ty Cổ Phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đang sử dụng 

được đăng ký bảo hộ từ năm 2002: 

 
Hiện nay, Công ty đã xây dựng một bộ nhận dạng thương hiệu mới với logo đã đăng 

ký bảo hộ như sau: 
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6.10. Các Hợp đồng lớn đã và đang được thực hiện. 
 

6.10.1. Xuất khẩu:  
Đang thực hiện một số đơn hàng với tổng trị giá khoảng 43,8 triệu USD, trong đó 33,8 triệu 
USD là của những khách lớn như Ashley, Ikea, Alexander Rose, Lapeyre, Pier1 Import , 
Yekun và Asahi. Dự kiến sẽ nhận thêm 24 triệu USD cho những đơn hàng còn lại  xuất trong 
năm 2013. 
 
6.10.2. Công trình Nội địa 
Đang thực hiện một số đơn hàng với tổng trị giá khoảng 291 tỷ đồng, trong đó trên 190 tỷ 
đồng là các công trình trọng điểm như Royal City – Hà Nội, Vincom Village – Hà Nội, khách 
sạn Havana – Nha Trang, Furama Villas – Đà Nặng, Eden B – Hồ Chí Minh… Dự kiến sẽ 
nhận thêm 335 tỷ đồng cho những đơn hàng còn lại  xuất trong năm 2013 đến từ Cotec, 
Vingroup, Đất Xanh, Dương Bạch Diệp, Vietsopetro… 
 
6.10.3. Ván và Gỗ 
Đang thực hiện một số đơn hàng với tổng trị giá khoảng 145 tỷ đồng, trong đó ván dăm và 
ván ép chiếm gần 90 tỷ đồng, cho các khách hàng tiêu biểu như Wangfeng, Cosco, Phồn 
Vinh, Gỗ Việt, Việt Giai Hân, Lan Cách Tân, Trọng Điểm, Đức Trọng, Liên Minh… Dự kiến 
sẽ nhận thêm 300 tỷ đồng cho những đơn hàng còn lại  xuất trong năm 2013 cũng đến từ 
những khách nêu trên và một số khách mới (kể cả xuất khẩu) 
 

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2011, 2012 và Quý 1/2013 

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011, 
2012 và Quý 1/2013. 

  Đơn vị tính: triệu đồng 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 
 
 
 
 
 

Nguồn: BCTC hợpnhất đã kiểm toán năm 2011, và 2012 và Q1/2013 (chưa kiểm toán) 
 

Mức lợi nhuận sau thuế của năm 2012 giảm MẠNH vì một số nguyên nhân sau: 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng giảm 
2012 so với 2011 Q1/2013 

1 Tổng tài sản 3.337.028 3.297.738 -1,18% 3.439.765

2 Doanh thu thuần 2.998.948 2.620.427 -12,62% 562.918

3 Lợi nhuận từ HĐKD 15.797 -3.298 -120,88% 2.211

4 Lợi nhuận khác 1.580 3.821 141,89% -40

5 Lợi nhuận trước thuế 16.995 -696 -104,10% 1.969

6 Lợi nhuận sau thuế 11.035 -2.902 -126,30% 1.288

7 Tỷ lệ cổ tức 0% 0% - -

8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức - - - -
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 Chi phí tài chính cao (9,19%) mặc dù có giảm nhẹ so với năm 2011 (9,74%) xuất 
phát từ những nguyên nhân chính sau: 

o Lãi suất vay từ ngân hàng vẫn ở mức cao trong 2 Quý đầu năm (trên 15%), và 
chỉ giảm tương đối trong 2 Quý cuối năm khi NHNN dùng các biện pháp hành 
chính đưa mức lãi suất cho vay về dưới 15% trước ngày 15/7/2012 để hỗ trợ 
cho doanh nghiệp.  

o Việc tồn kho nguyên liệu cao từ năm 2008 đến nay mà chưa thanh lý được 
nhiều vì ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế (như đã trình bày trong nhiều năm 
trước đây). 

 Việc đầu tư tài chính dài hạn nhiều mà chủ yếu là cho trồng rừng và bất động sản 
chưa mang lại hiệu quả trong ngắn hạn cho doanh nghiệp. 

 Đối với các mẫu hàng mới cần tung ra thị trường nội địa theo Kế hoạch Kinh 
doanh năm 2012 như Giường Hết Chỗ Chê, Bộ Bàn Ăn Siêu bền Siêu nhẹ, Cửa 
Miễn Góp ý…cũng phải hoãn lại đến Quý 2 – Quý 3/ 2013 do chưa có ngân sách 
thực hiện quảng bá và sản xuất đại trà trong năm 2012. 

 Không tăng vốn tự có trong năm do không kịp hoàn thành chương trình phát hành 
cho cổ đông hiện hữu. 

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 
2012. 

- Trong năm 2012, theo nghị quyết của ĐHĐCĐ về giảm vay, và với chính sách thắt 
chặt tiền tệ của Chính phủ, Tập đoàn đã giảm vay ngắn hạn trong năm là khoảng 154 
tỷ đồng.  

- Đồng thời với áp lực từ các nhà cung cấp, Công ty cũng đã giảm "Phải trả người bán" 
khoảng 101 tỷ đồng; nhưng chỉ có thể tăng "Người mua trả tiền trước" chỉ khoảng 3 tỷ 
đồng.  

- Mặt khác, TTF cũng không thể hoàn tất chương trình tăng vốn thông qua phát hành 
cho cổ đông hiện hữu, do yếu tố thị trường chứng khoán sụt giảm và thủ tục xin cấp 
phép phát hành.  

Tất cả những điều này đã làm cho Công ty thiếu vốn lưu động trầm trọng, dẫn đến tình trạng 
chỉ có thể hoàn tất khoảng 40% những đơn hàng đã nhận trong Quý 4/2012. Vì vậy, nguyên 
năm 2012 doanh số sụt giảm gần 13% so với năm 2011, đồng thời lợi nhuận cũng đã giảm 
đáng kể. 

- Chi phí tài chính vẫn còn quá cao, xuất phát chủ yếu do: 
• Tồn kho chậm luân chuyển chưa được thanh lý nhiều  
• Đầu tư tài chính dài hạn chưa có kết quả tốt do các công ty con còn thua lỗ trong 

bối cảnh thiếu vốn hoạt động, và các công ty trồng rừng chưa có nguồn thu đáng 
kể  

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải Quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 
của Việt Nam trong năm 2012 đạt 4.67 tỷ USD, tăng 17.9% so với năm 2011, tính riêng, 
kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ năm 2012 đạt 3.4 tỷ USD, tăng 19.1% so với năm 
2011. Đây là kim ngạch đạt được cao nhất từ trước tới nay, đưa ngành gỗ VN vượt qua 
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Malaysia và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Tính đến thời điểm hiện nay, các mặt hàng đồ 
gỗ Việt Nam đã có mặt hơn 150 nước, trong đó thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản chiếm 
tới hơn 70%. Hiện nay, tổng tiêu thụ đồ nội thất trên thế giới là khoảng 350 tỷ USD/năm, 
trong đó đồ gổ chiếm khoảng 40%, tương ứng 140 tỷ USD/năm. Vậy, kim ngạch XK đồ gỗ 
của VN trong năm qua cũng mới chỉ chiếm dưới 3% tổng nhu cầu tiêu thụ đồ gỗ của cả thế 
giới. Do đó, tiềm năng thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ cho Việt Nam vẫn còn rất lớn.  
Căn cứ vào doanh thu năm 2012 (hơn 2.600 tỷ đồng), thì Công ty đang nằm trong TOP 3 
những công ty sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất Việt Nam. 2 doanh nghiệp còn lại là 
doanh nghiệp FDI đến từ Đài Loan và Trung Quốc.  

Đối với kinh doanh trong nước thì Công ty có hoạt động trên 2 mảng chính: 

- Bán lẻ tại những cửa hàng, siêu thị và qua kênh Đại lý: đang nằm trong TOP 5, bên 
cạnh những thương hiệu như Phố Xinh, Nhà đẹp, Nhà Xinh, Chi Lai. 

- Trang trí nội - ngoại thất bằng gỗ cho những công trình khách sạn - resort 5 sao, trường 
học, căn hộ cao cấp…: đang nằm trong TOP 2, bên cạnh thương hiệu là AA. 

9. Định hướng - chiến lược phát triển dài hạn của Công ty 

Kế hoạch kinh doanh từ năm 2013 đến 2019: 

                                                                                         Đơn vị tính: triệu đồng 

Hạng mục 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Doanh thu 2.200 2.640 3.168 3.485 3.833 4.217 4.638
Giá vốn hàng bán 1.925 2.270 2.693 2.927 3.182 3.458 3.803
Lợi nhuận thô 275 370 475 558 652 759 835
Doanh thu tài chính 50 40 60 70 70 70 90
Chi phí tài chính 180 160 190 209 230 253 278
Chi phí bán hàng 20 25 32 38 45 55 68
Chi phí quản lý 85 96 112 129 145 160 180
Lợi nhuận trước thuế 40 129 201 251 302 361 399
Thuế thu nhập DN 9 13 20 26 32 38 40
Lợi nhuận sau thuế 31 116 181 225 270 323 359

Nguồn: TTF 
 

- Không tăng trưởng nóng trong nhiều năm tiếp theo (chỉ từ 10-20%), cho đến khi Kế hoạch 
kinh doanh trung dài hạn này được xem xét và thay đổi 

- Không tăng thêm vốn chủ sở hữu sau năm 2013 
- Chỉ tăng vay từ 5-10% mỗi năm để có đủ vốn thực hiện doanh số tăng trưởng theo kế 

hoạch 
- Tỷ lệ Giá vốn hàng bán/Doanh thu thực tế có thể giảm mạnh hơn từ năm 2015 so với Kế 

hoạch kinh doanh này, vì kế hoạch này được xây dựng với sự cẩn trọng cao; do đó năm 
2013 là 87.5%, sau đó là 86%, 85%, 84%, 83% và cuối cùng là 82% 

- Kinh doanh bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng; 
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- Khép kín công nghệ từ trồng rừng đến chế biến - nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 
để sản xuất các dòng hàng đặt thù mang thương hiệu TTF; 

- Duy trì TOP 3 nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số cao nhất 
Việt Nam; 

- Trở thành một tập đoàn nằm trong TOP 5 nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản 
phẩm gỗ và ván sàn gỗ có doanh số cao nhất ASEAN từ năm 2017; 

- Trở thành một tập đoàn nằm trong TOP 3 nhà trồng rừng tư nhân (có sản xuất chế biến gỗ) 
có diện tích rừng trồng lớn nhất ASEAN từ năm 2020; 

- Trở thành thương hiệu trang trí nội thất hàng đầu tại thị trường nội địa từ năm 2014; 

- Đưa thương hiệu quốc gia ra thị trường thế giới thông qua mạng lưới bán lẻ đến tận tay 
người tiêu dùng tại các nước như Mỹ, Pháp và Anh quốc (đã đăng ký bảo hộ thương hiệu 
tại những quốc gia này); 

- Niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế, để đảm bảo nguồn huy động vốn lớn, đáp 
ứng các mục tiêu của Công ty; 

- Trở thành một Tập đoàn sản xuất - kinh doanh đa ngành, cụ thể bao gồm các ngành sau: 
chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ, chế biến và kinh doanh ván gỗ nhân tạo, trồng rừng 
và khai thác gỗ, quản lý và cho thuê mặt bằng cụm công nghiệp, kinh doanh bất động 
sản.... Tuy nhiên, TTF sẽ luôn tập trung trên 70% các nguồn lực cho ngành nghề cốt lõi 
của Công ty là trồng rừng và chế biến gỗ. 

10. Một số chiến lược - kế hoạch trong thời gian tới 

10.1. Trong năm 2013:  
- Tiếp tục bán bớt tồn kho gỗ Teak ít nhất 100 tỷ đồng để có tiền mua nguyên liệu cho hàng 

công trình cũng có chất lượng cao và vốn lưu động lớn 

- Công ty chủ động giữ lại các CBNV có năng lực phù hợp, và tiếp tục tinh giản khoảng 
35% nhân sự gián tiếp có hiệu quả làm việc thấp 

- Xây dựng chính sách tồn kho nguyên vật liệu cho từng tháng. Không tiếp tục dự trữ cao, 
kể cả các loại gỗ đang có nhu cầu sản xuất ổn định. 

- Áp dụng nguyên tắc Just In Time trong tồn kho 

- Tung ra thị trường nội địa các dòng sản phẩm chiến lược như Giường ngủ Hết Chỗ Chê, 
Cửa Miễn Góp ý, Bộ bàn ghế Siêu bền Siêu nhẹ, Bộ bàn ghế Nhân trắc, Salon Duyên 
Dáng… 

10.2. Trung – dài hạn: 
- Chủ động đưa Nguyên vật liệu tồn kho và do chính TTF sản xuất vào thiết kế và chế biến 

đồ gỗ cho khách hàng, để điều tiết ngân lưu tốt hơn (giảm tồn kho), đảm bảo chất lượng 
và ngày giao hàng cho khách hơn. 

- Phát triển mạng lưới khách hàng theo chiều sâu theo nguyên lý 20:80. 
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- Phát triển các dòng sản phẩm mà công nghệ máy móc của TTF có lợi thế, giảm sự cạnh 
tranh với bạn đồng ngành, đồng thời có thể tăng công suất nhanh chóng, chẳng hạn như: 

 Công nghệ Continuous Membrane Hot Pressure có khả năng dán veneer biên dạng 
với chất lượng hoàn hảo. 

 Công nghệ sản xuất veneer đặc dụng có chiều dày 0.3mm và 3mm. 

 Công nghệ sản xuất ván ép kỹ thuật cao. 

 Công nghệ chạm trổ trang trí các bức hoành phi, phù điêu bằng gỗ… bằng máy 
CNC 6 chiều. 

- Phát triển nhân lực cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua 
các chương trình thưởng sáng kiến được phát động - phát huy - duy trì liên tục, nhằm tối 
ưu hóa sản xuất, giảm giá vốn hàng bán, tiết kiệm chi phí, nâng cao công suất, cạnh tranh 
mạnh mẽ trong thương trường dựa vào ưu thế là quản trị giỏi và thương hiệu Quốc gia. 

11. Chính sách đối với người lao động 

11.1. Số lượng người lao động trong Công ty (kể cả của công ty con trong Tập đoàn) 
Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/03/2013 là 4.864 người, trong đó: 

 Cán bộ điều hành và quản lý: 92 người, chiếm khoảng 1,89% 

 Nhân viên văn phòng, và gián tiếp sản xuất: 698 người, chiếm khoảng 14,35% 

 Nhân viên, công nhân trực tiếp sản xuất: 4.074 người, chiếm khoảng 83.76% 

11.2. Chính sách đối với người lao động: 
a. Chế độ làm việc: 

o Công ty thực hiện chế độ 40 giờ/tuần (làm việc 5 ngày 1 tuần) đối với lực 
lượng gián tiếp và 48 giờ/tuần (làm việc 5 ngày 1 tuần) đối với lực lượng trực 
tiếp. 

o Còn lại các chế độ khác đều tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành của Việt 
Nam 

b. Chính sách tuyển dụng, đào tạo: 

i. Tuyển dụng 

- Đảm bảo rằng chính sách tuyển dụng của Công ty không phân biệt giới tính và 
địa vị, phù hợp với các quy định của Nhà nước, của SA 8000 (Social 
Accountability - Trách nhiệm Xã hội) và ILO (International Labor 
Organization - Tổ chức Lao động Quốc tế). 

- Ưu tiên tuyển dụng những người trẻ và thông minh, có trình độ học vấn cao để 
Công ty đào tạo trong chương trình cán bộ nguồn nhằm đáp ứng cho nhu cầu 
liên tục phát triền và mở rộng quy mô Công ty, cũng như tăng cường cho các 
công ty con. 
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- Thu hút những người có kinh nghiệm trong ngành, nhiệt tình, có trách nhiệm, 
ham học hỏi, biết sáng tạo. Ưu tiên những người có khả năng phân tích tổng 
hợp, xử lý tình huống và quản trị công việc tốt. 

- Đối với một số vị trí cấp cao như Tổng Giám Đốc, các Phó Tổng Giám Đốc, 
Giám Đốc Tài Chính và các Giám đốc khác, Công ty ưu tiên tuyển dụng những 
người có học vị Thạc sĩ trở lên và được đào tạo từ các nước tiên tiến cũng có 
kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng huấn luyện và trình độ chuyên môn thích hợp. 

- Đối với công nhân, ưu tiên người đến từ địa phương có nền công nghiệp ít phát 
triển để đào tạo thành công nhân kỹ thuật lành nghề và đầu tư vào nhà ở đầy đủ 
tiện nghi cho công nhân. Điều này góp phần ổn định lực lượng công nhân đông 
đảo của Công ty. 

ii. Đào tạo và huấn luyện 

- Thường xuyên tổ chức huấn luyện và đào tạo tại Công ty với tần suất tối thiểu 
20 ngày mỗi năm. Đây là 1 tần suất khá cao, kể cả so với các công ty đa quốc 
gia. Điều này góp phần làm cho hệ thống quản trị của Công ty luôn theo kịp 
thế giới kinh doanh quốc tế ngày càng phát triển. 

- Các khóa đào tạo - huấn luyện xoay quanh các chủ đề sau: 

+ Kỹ năng lãnh đạo. 

+ Kỹ năng quản lý. 

+ Kỹ năng quản trị văn phòng. 

+ Một số kỹ năng mềm để làm việc tốt hơn như: Giao tiếp hiệu quả, Quản 
trị thời gian, Giải quyết vấn đề, Giải quyết mâu thuẫn, Làm việc đồng 
đội…. 

+ Các kiến thức chuyên môn của từng phòng, ban chức năng. 

+ Quy trình sản xuất của từng nhà máy. 

+ Kỹ thuật chế biến sản phẩm gỗ. 

+ Tiêu chuẩn thiết kế thông minh. 

+ Kỹ năng sử dụng máy móc, thiết bị. 

+ Quản lý chất lượng đối với hệ thống và đối với sản phẩm. 

+ Kiến thức về CoC (Truy ngược nguồn gốc sản phẩm), đạo luật Lacey 
của Mỹ, hiệp định FLEGT của Châu Âu. 

+ PCCC, An toàn lao động, An toàn khi sử dụng hoá chất. 

+ ISO 9001:2008, SA 8000. 

+ Quản trị chi phí. 
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- Tài trợ cho một số cán bộ, nhân viên đi học trong nước và ở nước ngòai về các 
lĩnh vực như thiết kế, hoàn thiện sản phẩm gỗ, quản lý nguyên liệu thô, quản lý 
kho bãi, tổ chức hậu cần, kế toán doanh nghiệp… 

- Để khắc phục tình trạnh thiếu nhân lực cho ngành chế biến gỗ, Tập đoàn 
Trường Thành đã được GTZ tài trợ 54% chi phí thành lập trung tâm đào tạo tại 
nhà máy TTDL 1 (Công ty cổ phần Trường Thành - Dak Lak) với tổng vốn đầu 
tư là 7 tỷ đồng. Trung tâm này đã bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 4/2007, với 
sự tham gia giảng dạy của 3 giảng viên đến từ Đức (do Bộ Ngoại giao Đức chi 
trả) và 7 giảng viên đến từ Tập đoàn Trường Thành. Theo ký kết với chính phủ 
Nam Phi, Trung tâm và TTF đã đào tạo nghề chế biến gỗ cho hơn 20 học viên 
đến từ Nam Phi từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2011 (tổng cộng 5 tháng). Đây là 
một cột mốc quan trọng của TTF nói riêng và Việt Nam nói chung trong việc 
hợp tác đào tạo quốc tế. 

- Ngoài ra, nhằm chuẩn bị một đội ngũ kế thừa mạnh mẽ cho các thế hệ quản lý 
điều hành trong TTF, Công ty đã tổ chức đào tạo lớp CÁN BỘ NGUỒN theo 
chương trình MBA kéo dài 2 năm/ khóa, đảm bảo cung cấp trung bình mỗi 
năm khoảng 45 cán bộ có thể lên đảm nhận vị trí/ trọng trách cao hơn. 

iii. Chính sách lương, thưởng và phúc lợi 

Ý thức rằng nhân lực là một nguồn tài sản lớn của doanh nghiệp, Công ty đã 
rất chú trọng vào các chính sách lương, thưởng, phúc lợi, cơ hội thăng tiến và 
văn hóa công ty để nhắm giữ và trọng dụng nhân tài. 

- Chính sách lương: 

+ Tuân thủ quy định mức lương tối thiểu của Nhà nước. 

+ 6 tháng xét tăng lương 1 lần, dựa trên năng lực, sự tiến bộ và thành quả 
đóng góp của từng cá nhân, ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế 
nặng nề từ năm 2008 đến nay, mặc dù mức tăng và số người tăng có 
hạn chế hơn so với trước năm 2008. 

- Chính sách thưởng: 

+ Trước năm 2010: ít nhất 6 tháng xét thưởng 1 lần theo Quy chế khen 
thưởng của Công ty, được bình bầu công khai hoặc thi tay nghề. Từ 
năm 2010 đến nay: tạm thời ngưng áp dụng chính sách thưởng 6 tháng, 
nhưng vẫn đảm bảo có thưởng năm. 

+ Áp dụng ESOP (Employee Stock Ownership Plan - Kế hoạch cho 
người lao động sở hữu Cổ phần) từ năm 2007, tạo cơ hội làm chủ cho 
toàn thể CBCNV của Công ty. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường 
chứng khoán hiện nay, ESOP không còn hấp dẫn người lao động nữa 
nên Công ty cũng tạm ngưng áp dụng. 

+ Áp dụng khen thưởng đột xuất cho các cá nhân/tập thể hoàn thành 
nhiệm vụ ở mức sáng tạo cao hoặc có sáng kiến cải tiến kỹ thuật – quản 
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lý… để làm tăng cao hiệu suất trong công việc. Đây là chính sách mà 
Công ty đã và đang gia tăng áp dụng, đặc biệt trong giai đoạn khủng 
hoảng kinh tế. 

+ Áp dụng khen thưởng khi cá nhân/tập thể đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu 
quan trọng do BGĐ đề ra. 

- Phúc lợi: 

+ Bảo hiểm xã hội và y tế cho CBCNV theo Quy định của Nhà nước. 

+ Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho CBCNV. 

+ Bố trí xe đưa rước cho CBCNV ở xa công ty. 

+ Thành lập Công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. 

+ Tổ chức vui chơi giải trí cho toàn thể CBCNV như hội thao, văn nghệ, 
thi nấu ăn, thi cắm hoa, thi đố vui… có thưởng trong các dịp lễ quốc gia 
và lễ của Công ty. 

+ Tổ chức đi du lịch xa cho toàn thể CBCNV ít nhất 1 lần/năm. 

+ Đã đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho CBCNV tại Bình 
Dương và Dak Lak. 

+ Và một số trợ cấp, phúc lợi khác theo Luật Lao động Việt Nam và Quy 
chế Nhân viên của Công ty. 

- Văn hóa Công ty: Nhằm gắn bó hàng ngàn CBCNV lại với nhau, Công ty đã 
xây dựng và phát triển một văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của mình, làm cho 
mọi người đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, tránh phân biệt 
đối xử và cùng chung hưởng niềm tự hào là thàn viên của Tập đoàn Trường 
Thành. Một số điển hình của văn hóa Trường Thành là: 

+ Phát triển văn hóa phản biện trong các cuộc họp, hội thảo và huấn 
luyện; 

+ Áp dụng chính sách Open Door đối với mọi cấp trong Công ty, nhưng 
vẫn trên tinh thần tôn trọng các cấp quản lý trung gian; 

+ Khuyến khích xây dựng nhóm và tạo điều kiện để nhóm làm việc hiệu 
quả; 

+ Thường xuyên thừa nhận, tôn trọng và khen thưởng thành quả, sáng 
kiến của cấp dưới; 

+ Cấp trên luôn nhiệt tình đào tạo và hướng dẫn cấp dưới; 

+ Luôn nói KHÔNG với mọi tiêu cực, luôn phát huy ĐẠO ĐỨC NGHỀ 
NGHIỆP trong công việc 

+ Slogan của Công ty: 

Sứ mệnh trồng rừng: CHO TRÁI ĐẤT LUÔN XANH 
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Sứ mệnh cung cấp sản phẩm đồ gỗ: TỎA SÁNG MỌI KHÔNG GIAN 

+ Cờ truyền thống của Công ty: 

+ Công ty có Lễ phục và Đồng phục của Công ty, đồng phục của từng 
phòng ban. 

12. Chính sách cổ tức 

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 
thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; ngay khi trả hết số cổ tức đã 
định, TTF vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải 
trả. Đại hội đồng Cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề 
xuất của HĐQT, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh 
doanh của năm tới. 

Tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông qua các năm như sau: 

• Năm 2009: cổ tức bằng tiền mặt 10%/mệnh giá. 

• Năm 2010: cổ tức bằng cổ phần tương ứng 5%/ mệnh giá. 

• Năm 2011: không chia cổ tức (nhưng có phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:2 cho cổ 
đông hiện hữu). 

• Năm 2012: không chia cổ tức vì hiện nay lợi nhuận giữ lại của công ty quá ít và công 
ty đang cần vốn lưu động để hoạt động. 

13. Tình hình hoạt động tài chính. 

13.1. Các chỉ tiêu cơ bản. 
Năm tài chính của TTF bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 
hàng năm. Báo cáo tài chính của TTF trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập và trình 
bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. 

a. Trích khấu hao tài sản cố định. 

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian 
hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:  

Loại tài sản cố định Số năm KH 

Nhà cửa, vật kiến trúc 05 – 30 

Máy móc và thiết bị 04 – 20 

Phương tiện vận tải 06 – 14 

Loại tài sản cố định Số năm KH 

Thiết bị văn phòng 03 -10 

Phần mềm tin học 05 - 20 

b. Thu nhập bình quân người lao động 

Thu nhập của nhân sự gián tiếp trung bình khoảng 10.080.000 đồng/tháng  
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Thu nhập của nhân sự trực tiếp (công nhân) trung bình khoảng 3.980.400 
đồng/tháng  

c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn. 

TTF thực hiện tương đối tốt các khoản nợ đến hạn. 

d. Các khoản phải nộp theo luật định. 

TTF thực hiện nghiêm túc việc hạch toán đầy đủ các nghĩa vụ phải nộp đối với các 
khoản thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nhà 
nước. 

e. Trích lập các quỹ 

TTF thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của TTF và pháp luật hiện hành. Số dư các quỹ của năm 2011, 2012 và Q1/2013 
như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Các quỹ Năm 2011 Năm 2012 Q1/2013 

Quỹ đầu tư và phát triển 6.152 6.152 6.152

Quỹ dự phòng tài chính 3.768 3.768 3.768

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (675)(**) (819)(**) (1.364)

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (*) 9 9 9

Tổng cộng 12.460 12.660 17.556

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2011, 2012 và Q1/2013(chưa kiểm toán) 

Chú thích phần (*): quỹ bổ sung vốn điều lệ của công ty con là TTDL1 

Chú thích phần (**): số dư quỹ khen thưởng phúc lợi bị âm do khi hợp nhất có các 
công ty con đã chi nhiều hơn mức cho phép trích lập (cũng do việc xin trích lập 
của quỹ của năm thường được thực hiện trong năm liền sau đó)  

f. Tổng dư nợ vay ngân hàng 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011, 2012 và Q1/2013, tình 
hình nợ vay của TTF như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Nợ vay Năm 2011 Năm 2012 Q1/2013 

Vay ngắn hạn 1.789.737 1.593.205 1.587.327 

Vay ngắn hạn từ ngân hàng 1.789.737 1.593.205 1.587.327 

Nợ dài hạn đến hạn trả 45.846 75.023 71.509 

Trả cho Ngân hàng 45.846 75.023 71.509 

Vay dài hạn 85.561 159.293 160.629 

Vay dài hạn từ ngân hàng 85.561 159.293 160.629 
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Nợ vay Năm 2011 Năm 2012 Q1/2013 

Tổng cộng 1.921.144 1.827.521 1.819.465 

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2011, 2012 và Q1/2013(chưa kiểm toán) 

g. Tình hình công nợ hiện nay. 

* Các khoản phải thu: 

                                       Đơn vị tính: triệu đồng  

Năm 2011 Năm 2012 Q1/2013 
Chỉ tiêu 

Tổng số Quá hạn Tổng số Quá hạn Tổng số Quá hạn

Phải thu từ khách hàng 724.826 6.560 452.616 4.978 455,699 5.240 

Trả trước cho người bán 33.812 507 52.961  73,964

Các khoản phải thu khác 69.844 46.971  47,723

Dự phòng phải thu khó đòi 5.863 7.652  (7,652)

Tổng cộng 822.619 7.107 544.896 4.978 569,733 5.240 

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2011, 2012 và Q1/2013(chưa kiểm toán) 

Ghi chú: Các khoản phải thu quá hạn phần lớn phát sinh từ các hợp đồng thi 
công công trình tại nội địa, do quá trình bàn giao – nghiệm thu kéo dài hơn so 
với thỏa thuận trong hợp đồng. Và khả năng thu hồi các khoản này là ít nhất 
95% do bên mua có thể có yêu cầu giữ lại 5% để bảo hành 

* Các khoản phải trả: 

Đơn vị tính : triệu đồng 

Năm 2011 Năm 2012 Q1/2013 
Stt Chỉ tiêu 

Tổng số Quá hạn Tổng số Quá hạn Tổng số Quá hạn

 Nợ ngắn hạn 2.417.729 14.288 2.311.865 20.323 2.427.518 18.914 

1 Vay và nợ ngắn hạn 1.835.883 - 1.682.098 10.234 1.685.271 8.873 

2 Phải trả cho người bán 399.111 9.978 298.140 6.375 316.510 7.542 

3 Người mua trả tiền trước 55.671 - 59.209 - 50.522 - 

4 Thuế và các khoản phải nộp 
NN 

8.569 - 48.408 - 57.090 - 

5 Phải trả công nhân viên 29.933 - 33.334 1.187 27.979 582 

6 Chi phí phải trả 22.929 - 86.367 - 89.459 - 

7 Các khoản phải trả, phải nộp 
ngắn hạn khác 

66.308 4.310 105.124 2.527 202.051 1.917 
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Năm 2011 Năm 2012 Q1/2013 
Stt Chỉ tiêu 

Tổng số Quá hạn Tổng số Quá hạn Tổng số Quá hạn

8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi  (675) - (819) - (1.364) - 

 Nợ dài hạn 86.210 - 159.293 - 160.630 - 

1 Vay và nợ dài hạn 85.561 - 159.293 - 160.630 - 

2 Dự phòng trợ cấp mất việc 
làm 

650 - 0 - 0 - 

 Tổng 2.503.939 14.288 2,471,158 20.323 2.588.148 18.914 

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2011, 2012 và Q1/2013(chưa kiểm toán) 

Ghi chú: Các khoản phải trả quá hạn phần lớn phát sinh từ việc TTF khó khăn 
về ngân lưu (nguồn tiền vào) nên đã chậm trả cho một số nhà cung cấp và 
BHXH-BHYT. Và khả năng chi trả là 100% vì TTF đã có nhiều phương án 
tăng vốn trong năm 2013. 

13.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu. 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Q1/2013 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      
*Hệ số thanh toán ngắn hạn 
TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

1,06 1,10 1,10 

*Hệ số thanh toán nhanh 
(TSLĐ-Tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 

0,37 0,25 0,26 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
*Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,76 0,76 0,77 
*Hệ số nợ/VCSH 3,70 3,64 3,84 
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      
*Vòng quay tổng tài sản 
Doanh thu thuần/ tổng tài sản bình quân 

1,00 0,79 

*Vòng quay tài sản cố định 
Doanh thu thuần/ TSCĐ bình quân 

5,33 4,55 

*Vòng quay vốn lưu động 
Doanh thu thuần/ TSLĐ bình quân  

1,33 1,03 

*Vòng quay các khoản phải thu 
Doanh thu thuần/ các khoản phải thu bình quân 

4,52 3,83 

*Vòng quay các khoản phải trả 
Doanh thu mua hàng thường niên / các khoản 
phải trả bình quân 

5.58 3.69 

*Vòng quay hàng tồn kho 
Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân 

1,75 1,26 

 
 
 

Không tính 
do chưa có 
số liệu năm

 
 
 
 
 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    
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Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Q1/2013 

*Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%) 0,37 -0,11% 0,23% 
*Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (%) 0,33 -0,09% 0,04% 
*Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (%) 1,60 -0,42% 0,19% 
*Hệ số lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công 
ty mẹ/vốn chủ sở hữu (%) 

1,36 0,36% 0,24% 

*Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh 
thu thuần (%) 

0,53 -0,13% 0,39% 

5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần    
* Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng) 297 63 28 
* Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần (đồng) 
(Vốn chủ sở hữu – GT Tài sản vô hình)/SLCP 

19.883 15.879 10.618 

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm  2011, 2012 và Q1/2013 (chưa kiểm toán) 

1. Khả năng thanh toán 

Hiện tại Công ty vẫn còn gặp khó khăn trong vấn đề thanh khoản nên khả năng thanh toán của Công 

ty hơi thấp. Công ty cần thanh lý bớt hàng tồn kho và tăng vốn chủ sở hữu để tăng khả năng thanh 

toán. Tuy nhiên, do chưa thể giải chấp nhiều gỗ tồn kho ra để tiêu thụ nên tồn kho còn tăng, dẫn đến 

khả năng thanh toán chưa cao. 

 2. Cơ cấu vốn 

Hiện tại cơ cấu nợ trên tổng tài sản và nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty là khá cao, vì chủ yếu 

Công ty vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, cũng cần tăng thêm vốn chủ sở 

hữu để giảm vốn vay. 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Doanh thu của Công ty giảm mạnh 12,62% so với năm 2011 là nguyên nhân chính khiến các chỉ tiêu 

về năng lực hoạt động như Vòng quay tổng tài sản, Vòng quay tài sản cố định, Vòng quay vốn lưu 

động giảm. Cụ thể, tốc độ giảm doanh thu nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ giảm Tổng tài sản (-

1,18%), hoặc Tài sản cố định (-2,85%).  

Về tình hình tài sản lưu động, mặc dù giảm mạnh Các khoản phải thu so với năm 2011 (giảm khoảng 

272 tỷ đồng, tương đương 38%) do Công ty đang thiếu hụt ngân lưu nên đã theo sát công nợ và đàm 

phán với khách thay đổi phương thức thanh toán nhanh hơn. Ngược lại, các nhà cung cấp thiếu tiền 

nên cũng yêu cầu ứng trước nhiều hơn.Vì vậy, khoản mục Trả trước cho người bán cũng đã tăng gần 

56% (tương đương khoảng 19 tỷ đồng).Mặt khác, Hàng tồn kho cũng tăng vượt trội đẩy TSLĐ tăng 

cao khiến Vòng quay vốn lưu động có sự giảm sút. Cụ thể, Hàng tồn kho tăng khoảng 17% (tương 

đương 289 tỷ) chủ yếu do: 
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+ Khoảng 50 tỷ tiền mua nguyên liệu mới để làm hàng công trình như căm xe, gõ đỏ, hương, 

mahogany… và hàng xuất khẩu như cao su, tràm, keo… 

+ Khoảng 236 tỷ tiền hàng bị kẹt trên chuyền do Quý 4 năm 2012 Công ty thiếu hụt tiền nặng 

nề để trả cho các nhà cung cấp nên Công ty không thể hoàn tất đơn hàng xuất cho khách. Đó 

cũng là lý do tại sao doanh số Quý 4 năm 2012 sụt giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. 

Mặc dù Các khoản phải thu giảm mạnh so với năm 2011, nhưng khi tính trung bình khoản mục này 

trong 2 năm liên tiếp 2011 và 2012 cho chỉ số Vòng quay các khoản phải thu, số bình quân lại cao 

hơn 25% so với số chốt ngày 31/12/2012. Điều này dẫn đến chỉ số Vòng quay các khoản phải thu 

giảm sút trong bối cảnh Doanh thu thuần giảm 12,62%..  

Khoản mục Phải trả cho người bán giảm hơn 100 tỷ đồng, tương đương 25% so với năm 2011, do 

hầu hết các nhà cung cấp cũng khó khăn về tài chính nên không đồng ý cho Công ty trả chậm hơn 

thỏa thuận như trước đây. Tuy nhiên, tương tự như vấn đề chỉ số Vòng quay các khoản phải thu, việc 

trung bình cộng 2 năm liên tiếp, trong điều kiện Các khoản phải trả năm ngoái quá lớn khiến Trung 

bình các khoản phải trả bị đẩy lên so với số chốt ngày cuối năm 2012. Mặt khác, Doanh số mua hàng 

thường niên lại giảm 14% so với năm 2011. Hai nguyên nhân trên dẫn dến chỉ số Vòng quay các 

khoản phải trả giảm mạnh. 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Doanh thu sụt giảm hơn 50% trong Quý IV so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến việc giảm doanh số 

của cả năm gần 13% so với năm 2011. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của cổ đông 

Công ty mẹ sau khi loại trừ thu nhập từ lợi ích cổ đông thiểu số chỉ còn gần 2,5 tỷ, giảm 73% so với 

năm 2011. 

14. HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát 

14.1. Danh sách thành viên HĐQT. 
a. Chủ tịch HĐQT: Ông VÕ TRƯỜNG THÀNH (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 

Giới tính: Nam 

CMND:  023780115 

Ngày tháng năm sinh: 16/6/1958 

Nơi sinh: Bình Định 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Tây Sơn, Bình Định 

Địa chỉ thường trú: 286A Bùi Đình Túy, P24, Q.Bình Thạnh, 
TP.HCM 
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Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (0650) 3642 004 ext 104 

Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 

Quá trình công tác: 

o Từ 1978 đến 1980: Giáo viên Phổ thông trung học 

o Từ 1980 đến 1990: Cán bộ thanh niên xung phong TP.HCM 

o Từ 1990 đến 1991: Cán bộ công ty SAVIMEX TP.HCM 

o Từ 1991 đến 1993: Cán bộ công ty SUNIMEX TP.HCM 

o Từ 1993 đến 2000:  Chủ doanh nghiệp kiêm Giám đốc XN TD CBG 
Trường Thành. 

o Từ 2000 đến 2003:  Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám Đốc Công ty 
TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành. 

o Từ 2003 đến nay:  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc TTF. 

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TTF. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế biến 
Gỗ Trường Thành (TTBD2); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lâm nghiệp Trường 
Thành (TTC); Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI 
(TTO); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ván Công nghiệp Trường Thành (TTBD3) 

Số cổ phần sở hữu (Theo danh chốt ngày 8/4/2013): 

o Sở hữu cá nhân:  7.377.568 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần. 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu:  

(Theo danh chốt ngày 8/4/2013): 

o Vợ: Diệp Thị Thu: 3.901.784 cổ phần 

o Chị: Võ Thị Năng: 10 cổ phần 

o Con: Võ Diệp Văn Tuấn:  253.497 cổ phần 

o Con: Võ Diệp Cẩm Tú:  204.870 cổ phần 

o Con: Võ Diệp Cẩm Vân:  100.797 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

Quyền lợi mâu thuận với công ty: Không 

Các khoản nợ với công ty:  Không 

b. Thành viên HĐQT: Bà DIỆP THỊ THU (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 

Giới tính: Nữ 
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CMND:  023851428 

Ngày tháng năm sinh: 30/11/1954 

Nơi sinh: Bình Định 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Bình Định 

Địa chỉ thường trú: 286A Bùi Đình Túy, P24, Q.Bình Thạnh, 
TP.HCM 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (0650) 3642 004 ext 107 

Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân sư phạm 

Quá trình công tác: 

o Từ 1977 - 1993:  Giáo viên phổ thông trung học. 

o Từ 1993 đến nay:  Giám sát về tài chính và nhân sự tại TTDL1 và 
TTDL2. 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT TTF 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trường 
Thành (TTDL1); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành 
(TTDL2); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trồng rừng Trường Thành (TTP) 

Số cổ phần sở hữu (Theo danh chốt ngày 8/4/2013) 

o Sở hữu cá nhân: 3.901.784 cổ phần 

o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu:  

(Theo danh chốt ngày 8/4/2013): 

o Chồng: Võ Trường Thành: 7.377.568 cổ phần 

o Em: Diệp Bảo Thành:  10 cổ phần 

o Con: Vơ Diệp Văn Tuấn:  253.497 cổ phần 

o Con: Võ Diệp Cẩm Tú:  204.870 cổ phần 

o Con: Võ Diệp Cẩm Vân: 100.797 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 

Quyền lợi mâu thuận với công ty:Không.  

Các khoản nợ với công ty:  Không. 

c. Thành viên HĐQT: Ông TẠ VĂN NAM (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 
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Giới tính: Nam 

CMND:  245277606 

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1951 

Nơi sinh: Bình Định 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Tây Sơn, Bình Định 

Địa chỉ thường trú: Xã Nhân Cơ, Huyện Đaklap, Đaknông 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (0650) 3642 004 ext 160 

Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân sư phạm 

Quá trình công tác: 

o Từ 2000 đến 2003:  Phó Giám Đốc Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ 
Trường Thành. 

o Từ 2003 đến 8/2012:  Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập đoàn Kỹ 
Nghệ Gỗ Trường Thành. 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT TTF 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: Chủ tịch HĐQT Cty CP Bao Bì Trường 
Thành, thành viên HĐQT Cty CP Trồng rừng Trường Thành (TTP) 

Số cổ phần sở hữu (Theo danh chốt ngày 8/4/2013) 

o Sở hữu cá nhân: 191.280 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần. 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu:  

(Theo danh chốt ngày 8/4/2013): 

o Vợ: Võ Thị Năng 10 cổ phần 

o Con: Tạ Thị Vũ Vân 15 cổ phần 

o Con: Tạ Thị Vân Phụng 378 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 

Quyền lợi mâu thuận với công ty: Không. 

Các khoản nợ với công ty:  Không. 

d. Thành viên HĐQT: Bà NGÔ THỊ HỒNG THU (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 

Giới tính: Nữ 

CMND:  023260223 
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Ngày tháng năm sinh: 27/9/1977 

Nơi sinh: TP.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Bình Định 

Địa chỉ thường trú: 70 Đường số 3, Chu Văn An, Q.Bình Thạnh, 
TP.HCM 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (0650) 3642 004 ext 113 

Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

Quá trình công tác: 

o Từ 2000 đến 2001:  Thư ký Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kỹ Nghệ 
Gỗ Trường Thành. 

o Từ 2001 đến 2003: Trưởng phòng Tiếp thị Công ty TNHH Kỹ Nghệ 
Gỗ Trường Thành. 

o Từ 2003 đến 2006: Giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị Công ty CP Kỹ 
Nghệ Gỗ Trường Thành. 

o Từ 2006 đến nay:  Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Kỹ 
Nghệ Gỗ Trường Thành. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT TTF  

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT Công 
ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (TTBD2); TV HĐTV Cty TNHH Trồng rừng 
Trường Thành OJI (TTO); TV HĐQT Cty CP Trồng rừng Trường Thành (TTP). 

Số cổ phần sở hữu (Theo danh chốt ngày 8/4/2013) 

o Sở hữu cá nhân: 405.761 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu:  0 cổ phần. 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: 

(Theo danh chốt ngày 8/4/2013):  

o Anh: Ngô Văn Toàn:  10 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 

Quyền lợi mâu thuận với công ty:Không. 

Các khoản nợ với công ty:  Không. 

e. Thành viên HĐQT: Ông VÕ DIỆP VĂN TUẤN (nhiệm kỳ 2012- 2017). 

Giới tính: Nam 
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CMND:  023608844 

Ngày tháng năm sinh: 19/5/1979 

Nơi sinh: B́nh Định 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Bình Định 

Địa chỉ thường trú: 286A Bùi Đình Túy, F24, Q.Bình Thạnh, 
Tp.HCM 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (0650) 3642 004 ext 118 

Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Kế toán - Tài chính 

Quá trình công tác: 

o Từ 2008 - 2009:  Trưởng phòng Tài chính Công ty CP Tập đoàn 
Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành. 

o Từ 2009 - 2011:  Giám đốc Tài chính - kế toán Công ty CP Tập 
đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành. 

o Từ 2011 đến nay:  Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Kỹ 
Nghệ Gỗ Trường Thành. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT TTF 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT Cty 
CP Ván Công nghiệp Trường Thành (TTBD3); TV HĐQT Cty CP Chế biến Gỗ 
Trường Thành (TTBD2); TV HĐQT Cty CP Trường Thành (TTDL1), TV HĐQT 
Cty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (TTDL2), Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Cty 
CP Vũ Tuấn 

Số cổ phần sở hữu (Theo danh chốt ngày 8/4/2013) 

o Sở hữu cá nhân 253.497 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu 0 cổ phần. 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu:  

(Theo danh chốt ngày 8/4/2013): 

o Cha: Võ Trường Thành: 7.377.568 cổ phần 

o Mẹ: Diệp Thị Thu: 3.901.784 cổ phần 

o Em: Võ Diệp Cẩm Tú: 204.870 cổ phần 

o Em: Võ Diệp Cẩm Vân:  100.797 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 
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Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:Không. 

Các khoản nợ với công ty:   Không. 

f. Thành viên HĐQT: Ông ĐINH VĂN HÓA (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 

Giới tính: Nam 

CMND:  024471076 

Ngày tháng năm sinh: 26/3/1962 

Nơi sinh: Bình Định 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Phù Cát, Bình Định 

Địa chỉ thường trú: 187 Bình Phú, P.11, Q6, TP.HCM 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (0650)-3642.004 

Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kỹ thuật xây dựng 

Quá trình công tác: 

o 1994 - 2001: Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đông Á 

o 2002 - 2007: Giám đốc Công ty TNHH Kinh Doanh Nhà 
Đông Nam Á 

o Từ 6/2007 – 8/2012: Giám đốc Ban Quản lý dự án TTBD2 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc TTF (từ 4/9/2012) kiêm 
Thành viên HĐQT TTF 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: TV HĐQT Công ty Chế biến Gỗ 
Trường Thành (TTBD2). 

Số cổ phần sở hữu (đến 24/07/2012 – chưa bao gồm cổ phiếu thưởng 20%): 

Số cổ phần sở hữu (Theo danh chốt ngày 8/4/2013): 

o Sở hữu cá nhân: 33.090 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần. 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu 

(Theo danh chốt ngày 8/4/2013): 

o Vợ: Diệp Thị Tuyết Nhung: 18.009 cổ phần. 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 

Quyền lợi mâu thuận với công ty:Không. 

Các khoản nợ với công ty:  Không 
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g. Thành viên HĐQT: Ông NGUYỄN NHÂN NGHĨA (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 

Giới tính: Nam 

CMND:  011281834 

Ngày tháng năm sinh: 21/12/1969 

Nơi sinh: Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Hà Nội 

Địa chỉ thường trú: Số 6, Lê Thánh Tông, Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (04) 2222 5333 

Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Kinh tế Tài chính 

Quá trình công tác: 

o Từ 1992 - 1996: Cán bộ Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, chi nhánh 
Hà Nội. 

o Từ 1997 - 2002: Phó phòng, Trưởng phòng Ban Quảnlý dự án 
tính dụng quốc tế Ngân hàng nhà nước. 

o Từ 2002 - 2006: Phó Giám đốc Sở Giao dịch III Ngân hàng 
ĐT&PT VN. 

o Từ 2006 - 2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Quản lý 
đầu tư BIDV - Viet Nam Partners. 

o Từ 2011 - nay: Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Quản lý Đầu 
tư BIDV - Viet Nam Partners. 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT TTF 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh 
Quản lý Đầu tư BIDV - Viet Nam Partners; Thành viên HĐQT Cty CP Hợp tác 
Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX; Thành viên HĐQT Cty CP Chế biến hàng 
xuất khẩu Cầu Tre; Thành viên HĐQT Cty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn; Thành viên 
HĐQT Cty CP Giấy Sài Gòn; Thành viên Ban Kiểm soát Cty CP Dịch vụ Bưu 
chính viễn thông Sài Gòn. 

Số cổ phần sở hữu (Theo danh chốt ngày 8/4/2013): 

o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu: 6.010.978 cổ phần. 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: không. 
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Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 

Quyền lợi mâu thuận với công ty: Không. 

Các khoản nợ với công ty:  Không. 

h. Thành viên HĐQT: Ông NGUYỄN QUANG VINH (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 

Giới tính: Nam 

CMND:  010968922 

Ngày tháng năm sinh: 03/02/1962 

Nơi sinh: Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh 

Địa chỉ thường trú: 22 - Mạc Đĩnh Chi, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 

Địa chỉ tạm trú:  P601-18 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 

Số điện thoại liên lạc: 0916636363  

Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính - Ngân hàng; Thạc sỹ Quản trị 
kinh doanh 

Quá trình công tác: 

o 09/1983 - 09/1984: Chuyên viên Vụ Tài chính đối ngoại - Bộ Tài 
chính 

o 09/1984 - 12/1987:  Sỹ quan, Trợ lý Cục Tài chính và Tổng Cục kinh 
tế - Bộ Quốc phòng 

o 01/1988 - 06/1992: Chuyên viên Vụ Tài chính đối ngoại và Vụ 
Thương nghiệp vật tư - Bộ Tài chính 

o 06/1992 - 03/2000: Phụ trách Tài chính và Đầu tư tại Hội sở, Trưởng 
phòng Kế hoạch Chi nhánh tại Hà Nội thuộc 
Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC 

o 03/2000 - 03/2010: Trưởng phòng Tư vấn và Bảo lãnh phát hành 
kiêm Trợ lý Giám đốc, Phó Giám đốc, Ủy viên 
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
Chứng khoán Bảo Việt 

o 03/2010 - 05/2011: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 

o 07/2011 - 05/2012: Cố vấn HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại 
Dương. 
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o 05/2012 – nay: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị CTCP Chứng khoán 
Quốc Gia. 

Chức vụ công tác hiện nay:   Thành viên HĐQT TTF 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác:  

STT Nơi làm việc Chức vụ 

1 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến Phó Chủ tịch HĐQT 

2 Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục Phó Chủ tịch HĐQT 

3 Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Phó Chủ tịch HĐQT 

4 Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen Ủy viên HĐQT 

5 CTCP Chứng khoán Quốc Gia Chủ tịch HĐQT 

Số cổ phần sở hữu (Theo danh chốt ngày 8/4/2013): 

o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần. 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: không. 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 

Quyền lợi mâu thuận với công ty: Không. 

Các khoản nợ với công ty:  Không 

i. Thành viên HĐQT: Ông PHƯƠNG XUÂN THỤY (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 

Giới tính: Nam 

CMND:  012476174 

Ngày tháng năm sinh: 22/03/1977 

Nơi sinh: Bắc Ninh 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Bắc Ninh 

Địa chỉ thường trú: 24/31- Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

Số điện thoại liên lạc: 0976 774 488 

Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh  

Quá trình công tác: 

o 10/1999 - 10/2001: Nhân viên bán hàng, Công ty Unilever Việt Nam 
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o 11/2001 - 9/2002: Quản lý Văn phòng, Công ty Phát triển Kinh tế 
Thanh niên. 

o 1/2005 - 3/2011: Giám đốc, Công ty Phát triển Kinh tế Thanh 
niên. 

o 6/2009 - 5/2012: Ban điều hành Dự án Xây dựng Trụ sở chính 
quyền Thủ đô Viêng Chăn. 

o 7/2011-6/2012: Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần XNK&Chế 
biến gỗ Hưng Thịnh 

o 7/2012- Nay: Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần XNK&Chế 
biến gỗ Hưng Thịnh 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT TTF 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác:  

STT Nơi làm việc Chức vụ 

1 Công ty Phát triển Kinh tế Thanh niên Giám đốc 

2 Ban điều hành Dự án Xây dựng Trụ sở chính 
quyền Thủ đô Viêng Chăn 

Giám đốc Ban điều 
hành 

3 Công ty Cổ phần XNK&Chế biến gỗ Hưng Thịnh Chủ tịch HĐQT 

Số cổ phần sở hữu (Theo danh chốt ngày 8/4/2013): 

o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu: 9.929.739 cổ phần  

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 

Quyền lợi mâu thuận với công ty: Không. 

Các khoản nợ với công ty:  Không. 

14.2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát: 
a. Trưởng BKS: Bà BÙI THỊ KIM TUYỀN (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 

Giới tính: Nữ 

CMND:  025017623 

Ngày tháng năm sinh: 28/11/1983 

Nơi sinh: Quảng Ngãi 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Quảng Ngãi 
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Địa chỉ thường trú: 263/16/4 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận 
Tân Phú, TP.HCM. 

Số điện thoại liên lạc: 0908 902 811 

Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 

Quá trình công tác: 

o Từ 08/2006 – 12/2008: Chuyên viên Phòng Đầu Tư Ngân hàng TMCP 
Việt Á 

o Từ 01/2009 – nay:  Phó Giám Đốc Phòng Đầu Tư Ngân Hàng 
TMCP Việt Á 

o Từ 04/2013 – nay: Cộng tác viên Công ty cổ phần chứng khoán 
Quốc Gia (NSI) 

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban Kiểm soát TTF. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: CTV Công ty cổ phần chứng khoán 
Quốc Gia - Chuyên gia trong nhóm tư vấn tài chính cho TTF 

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 8/4/2013): 

o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần. 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: không. 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 

Quyền lợi mâu thuận với công ty: Không.  

Các khoản nợ với công ty:  Không. 

b. Thành viên BKS: Bà TRẦN LÂM THÚY QUYÊN (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 

Giới tính: Nữ 

CMND:  385075328 

Ngày tháng năm sinh: 6/12/1981 

Nơi sinh: Bạc Liêu 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Bạc Liêu 

Địa chỉ thường trú: D208, Chung Cư 40, Duy Tân, P8, Q. Tân Bình, 
Tp.HCM. 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (0650) 3642 004 ext 113 
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Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Kinh tế Tài chính. 

Quá trình công tác: 

o Từ 3/2003 - 8/2007 Công ty TNHH TM DV SX D&B. 

o Từ 10/2007 - nay: Trợ lý Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn KNG 
Trường Thành. 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: không 

Số cổ phần sở hữu (đến 24/07/2012 – chưa bao gồm cổ phiếu thưởng 20%): 

o Sở hữu cá nhân:  8 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu:  0 cổ phần. 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 

Quyền lợi mâu thuận với công ty: Không. 

Các khoản nợ với công ty:   Không. 

c. Thành viên BKS: Ông HOÀNG ANH TÚ (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 

Giới tính: Nam 

CMND:  164063236 

Ngày tháng năm sinh: 09/04/1979 

Nơi sinh: Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 
Bình. 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 
Bình. 

Địa chỉ thường trú: Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 
Bình 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.37206231 

Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

o Từ 2002 - 2003 Nhân viên kế toán kho Cty Dezen Việt Nam 

o Từ 2004 - 2005 Nhân viên kế toán giá thành Cty Lâm Nguyên 
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o Từ 2006 - 2007 Nhân viên kế toán Cty Vpak 

o Từ 2008 - T03/2012 Nhân viên kế toán Cty CP Chế Biến Gỗ Trường 
Thành 

o Từ Tháng 04/2012- nay: Kế toán trưởng Cty CP Bao Bì Trường Thành 
(TTBB) 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát TTF 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: Kế toán trưởng Cty CP Bao Bì Trường 
Thành (TTBB). 

Số cổ phần sở hữu (đến 24/07/2012 – chưa bao gồm cổ phiếu thưởng 20%): 

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần. 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không. 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 

Quyền lợi mâu thuận với công ty:Không.  

Các khoản nợ với công ty:  Không. 

14.3. Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. 
a. Tổng Giám đốc: Ông VÕ TRƯỜNG THÀNH 

Lý lịch được trình bày ở trên 

b. Phó Tổng Giám đốc: Bà NGÔ THỊ HỒNG THU 

Lý lịch được trình bày ở trên. 

c. Phó Tổng Giám đốc: Ông VÕ DIỆP VĂN TUẤN 

Lý lịch được trình bày ở trên 

d. Phó Tổng Giám đốc: Ông ĐINH VĂN HÓA 

Lý lịch được trình bày ở trên 

e. Phó Tổng Giám đốc: Ông LÊ MINH NGỌC 

Giới tính: Nam 

CMND:  280541333 

Ngày tháng năm sinh: 30/7/1973 

Nơi sinh: Thủ Đức 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh 
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Địa chỉ thường trú: 1241/2 tổ 6, Đường 43,KP2, Bình Chiểu, Thủ 
Đức, TP.HCM 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (0650) 3642 004 ext 121 

Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ Sư Cơ Khí 

Quá trình công tác: 

o 1997 - 2000: Nhân viên kỹ thuật Cty Gỗ Xuất Khẩu Thành 
Mỹ. 

o 2000 - nay:  Cán bộ sản xuất của TTF qua các vị trí: 

+ Phó Quản đốc Định hình. 

+ Trưởng phòng Kỹ thuật. 

+ Quản đốc Định hình. 

+ Giám đốc sản xuất. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc TTF (từ 4/9/2012) 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: không. 

Số cổ phần sở hữu (Theo danh chốt ngày 8/4/2013): 

o Sở hữu cá nhân: 10.579 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần. 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: không. 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không. 

Các khoản nợ với công ty:  Không. 

f. Kế toán trưởng: Ông NGUYỄN NGỌC LỄ 

Giới tính: Nam 

CMND:  290675554 

Ngày tháng năm sinh: 22/07/1979 

Nơi sinh: Tây Ninh 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Tây Ninh 

Địa chỉ thường trú: A2/40 ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (0650) 3642 004 ext 146 
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Trình độ học vấn: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác: 

o 03/2003 đến 10/2006:  Kế toán trưởng công ty TNHH Xây Dựng U&I 

o 11/2006 đến 06/2007:  Kế toán trưởng công ty CP SX-KD Toàn Mỹ 

o 07/2007 đến 11/2009:  Phó phòng kế toán công ty CP Chế Biến Gỗ 
Trường Thành. 

o 12/2009 đến hiện nay:  Kế toán trưởng công ty CP Chế Biến Gỗ Trường 
Thành 

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn KNG 
Trường Thành. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các công ty khác: không 

Số cổ phần sở hữu (Theo danh chốt ngày 8/4/2013): 

o Sở hữu cá nhân: 2.524 cổ phần. 

o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần. 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: không. 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không. 

Quyền lợi mâu thuận với công ty:Không. 

Các khoản nợ với công ty:  Không. 

 

15. Tài sản 

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 
31/03/2013. 

 Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2012 Q1/2013 

Stt Khoản mục Nguyên giá

(NG) 
GTCL 

GTCL/NG 
(%) 

Nguyên giá

(NG) 
GTCL 

GTCL/NG 
(%) 

I Tài sản cố định hữu hình 553.026 420.237 75,99 552.962 411.501 74,42 
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Năm 2012 Q1/2013 

Stt Khoản mục Nguyên giá

(NG) 
GTCL 

GTCL/NG 
(%) 

Nguyên giá

(NG) 
GTCL 

GTCL/NG 
(%) 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 243.514 186.882 76,74 243.514 183.802  75,48

2 Máy móc 280.035 217.826 77,79 279.970 213.909  76,40

3 Phương tiện vận tải 23.925 13.610 56,89 23.925 12.917  53,99

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 4.176 1.042 24,95 4.177 38  0,92

5 Khác 1.376 877 63,74 1.376 835  60,65

II Tài sản cố định vô hình 70.833 62.652 88,45 70.835 62.237 87,86

1 Quyền sử dụng đất 64.593 58.202 90,11 64.594 57.877 89,60

2 Tài sản cố định vô hình khác 6.240 4.450 71,31 6.241 4.360 69,86

 Cộng 623.859 482.889 77,40 623.797 473.738 75,94

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2011, 2012 và Quý 1/2013 (chưa kiểm toán) 

16. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2013 và năm 2014 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 

Vốn điều lệ  735.000.000.000 (*) 735.000.000.000 (*)

Doanh thu thuần  2.200.000. 000.000 2.640.000. 000.000 

Lợi nhuận trước thuế 40.000. 000.000 129.000. 000.000 

Lợi nhuận sau thuế  31.000. 000.000 116.000. 000.000 

LN sau thuế / doanh thu thuần (%) 1,41% 4,39% 

LN sau thuế / Vốn điều lệ (%) 4,31% 16,11% 

Cổ tức tính trên mệnh giá (%) (**) 0% 10% 

Nguồn: TTF 

(*) Ghi chú: Vốn điều lệ này chưa bao gồm phần vốn tăng thêm là 45.244.060.000 khi sáp 
nhập TTBD2 (Bình Dương) vào công ty mẹ. Nếu có sáp nhập thì Vốn điều lệ sẽ là 
780.244.060.000 Lúc đó LN sau thuế/ Vốn điều lệ của năm 2013 và 2014 lần lượt là 3,97% 
và 14,87% 

(**) Cổ tức: Từ năm 2015 trở đi, mức cổ tức dự kiến từ 12-20% 

Những chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trên được xây dựng một cách thận trọng căn cứ 
vào định hướng chiến lược đã được TTF vạch ra. Để hoàn thành kế hoạch ngắn hạn trong 
năm 2013, HĐQT TTF đã đặt ra các giải pháp thực hiện cụ thể như sau: 

• Phải giảm được tồn kho từ trên chuyền đến thành phẩm nhưng quan trọng nhất là riêng 
nguyên liệu chậm luân chuyển phải giảm xuống ít nhất 150 tỷ (trong đó gỗ Teak phải 
giảm xuống ít nhất 100 tỷ đồng), nhằm đưa vốn vào luân chuyển phục vụ SXKD, dù 
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rằng giá bán có thể thấp hơn giá sổ sách đến 30% bình quân. Do đó, lỗ trong hoạt động 
này dự kiến là 50 tỷ đồng tùy trị giá bán được (tuy nhiên sẽ giảm được chi phí lãi vay, 
chi phí kho bãi ...) Ngoài ra, TTF cần đạt được hạn mức bảo lãnh của một ngân hàng 
thương mại để giải chấp nguyên liệu đã cầm cố nhằm đưa đi tiêu thụ tồn kho. 

• Thực hiện hợp đồng với OJI trong việc chuyển nhượng 49% Quyền phát triển trên diện 
tích đất rừng trồng tại Dak Lak và Dak Nông. 

• Phải tăng mức sản xuất và xuất khẩu đạt ít nhất 80% công suất thiết kế của các nhà máy 
mà không tăng số lượng công nhân  

• Ký được hợp đồng thi công trang trí nội thất trong thị trường nội địa (các công trình 
yêu cầu chất lượng cao) với trị giá ít nhất là 300 tỷ đồng (không tính hợp đồng công 
trình/ dự án nhưng không có thi công). 

• Thường xuyên tung ra thị trường VN các dòng sản phẩm mới với hàm lượng kỹ thuật 
và công nghệ cao do phòng thí nghiệm và bộ phận R&D của TTF đã phát triển để tăng 
doanh số bán trong thị trường nội địa. 

• Ngưng đầu tư vốn thêm vào trồng rừng tại TTC. Tại Dak Nông thì chỉ tập trung chăm 
sóc rừng cũ đã trồng. 

• Thực hiện kế hoạch cho các mục tiêu nhỏ hơn như: Tiếp tục tinh giảm nhân sự làm việc 
có hiệu suất kém, giảm chi phí không chất lượng còn ít hơn 50% so với những năm 
trước, giảm việc tham gia các hội chợ quốc tế với chi phí cao (Spoga, Las Vegas), liên 
tục huấn luyện đào tạo CBCNV để gia tăng hiệu suất làm việc .... 

17. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đã 
tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá dự báo về hoạt 
động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Nếu không có 
những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đưa ra là có tính khả thi và Công ty có thể đảm 
bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch. Chúng tôi cũng cho rằng, tỷ lệ lợi 
nhuận trả cổ tức như kế hoạch của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 
đề ra là hợp lý, đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư nhằm duy trì tốc độ 
tăng trưởng trong tương lai. 

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh 
giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa 
trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán 
cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham 
khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư. 
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18. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không. 

19. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ 

phiếu: Không. 

V. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH. 

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

2. Mệnh giá:  10.000 đồng. 

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 14.439.823 cổ phần. 

• Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược 

• Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua: 

o Số lượng dự kiến phát hành:    8.859.027 cổ phần. 

o Tổng mệnh giá:      88.590.260.000 đồng. 

o Giá phát hành:     5.000 đồng/cổ phần.     

o Tổng số tiền dự kiến thu được (A):  44.295.135.000 đồng 

o Tỷ lệ thực hiện quyền 20 : 3 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 
cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 20 quyền mua sẽ 
được mua 03 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng 
đơn vị).  

o Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát 
hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 584 cổ phần. Khi đó, cổ đông 
A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là 584 : 20 x 3 = 87,60 
cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được 
mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 87 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,60 cổ phần 
hàng thập phân sẽ làm tròn xuống không được thực hiện quyền 

o Số cổ phần còn lại do làm tròn xuống và số cổ phần các cổ đông không thực hiện 
quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác 
với mức giá chào bán không thấp hơn 5.000 đồng/cổ phần. 

o Trong trường hợp nhà đầu tư khác không mua hết số cổ phần dôi ra (do việc làm 
trọn xuống hoặc không được thực hiện quyền mua), thì vốn điều lệ mới sẽ được 
đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành được. 

• Phát hành cho đối tác chiến lược: (Toàn bộ số cổ phần còn lại) 

o Số lượng phát hành (dự kiến):    5.580.796 cổ phần. 

o Tổng mệnh giá:      55.807.960.000 đồng. 

o Giá phát hành:     5.000 đồng/cổ phần.     

o Tổng số tiền dự kiến thu được (B):  27.903.980.000 đồng 
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o Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: 

 Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

 Là các đối tác của Công ty trong hoạt động SXKD hoặc được tổ chức tư vấn 
giới thiệu. 

 Là tổ chức và cá nhân có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và năng lực mà 
Hội đồng Quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động SXKD của 
Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai (kể cả các cổ đông hiện 
hữu của Công ty có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu và đóng góp cho sự phát 
triển của Công ty) 

o Tiêu chí và đối tượng cụ thể, phương thức chào bán sẽ do Hội đồng Quản trị quyết 
định: 

o Tất cả cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo 
quy định của pháp luật với thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày kết thúc phát 
hành. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định 
và thỏa thuận với các đối tác chiến lược. 

4. Giá chào bán dự kiến: 

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược là: 5.000 đồng/cổ phần. 

5. Phương pháp tính giá: giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán. 

Hội đồng Quản trị TTF ước giá trị sổ sách 1 cổ phần tại thời điểm 31/3/2013 để làm cơ sở 
cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:  

Stt Khoản mục Giá trị ước tính 

1 Tổng tài sản tại 31/3/2013 (đồng) 3.439.765.478.805

2 Tổng nợ tại 31/3/2013 (đồng) 2.644.134.826.989

3 Vốn chủ sở hữu 31/3/2013 (đồng) 689.327.003.103

4 Tài sản vô hình tại 31/3/2013 (đồng) 62.237.427.334

5 Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2013 (CP) 59.059.713

6 Giá trị sổ sách 1 cổ phần tại thời điểm 31/3/2013 (đồng/cổ 
phần) {6 = (3-4)/5} 

10.618 

Nguồn: BCTC hợp nhất Q1/2013 

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời, để khuyến khích cổ 
đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên Hội đồng Quản trị TTF đề xuất 
giá chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng 47,08% giá trị sổ sách trị sổ sách của Công ty tại 
thời điểm phát hành. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị về giá chào bán, Đại hội 
đồng cổ đông TTF đã nhất trí giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược là 
5.000 đồng/cổ phần, bằng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2013 vừa qua. 
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6. Phương thức phân phối. 

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược sẽ được TTF thực hiện phân 
phối sau khi nhận được giấy phép chào bán cổ phiếu của UBCKNN. 

7. Thời gian phân phối cổ phiếu. 

Thời gian phân phối dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN cấp giấy chứng 
nhận đăng ký chào bán cổ phiếu TTF ra công chúng. 

8. Đăng ký mua cổ phiếu. 

Sau khi nhận giấy phép chào bán cổ phiếu của UBCKNN, Hội đồng Quản trị TTF sẽ làm 
việc với Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phân bổ quyền mua cổ phần phát 
hành thêm. 

Bước 1: Thông cáo báo chí. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán do 
UBCKNN cấp, TTF sẽ hoàn tất thủ tục để ra thông báo phát hành trên 01 tờ báo địa phương 
hoặc 01 tờ báo chuyên ngành. 

Bước 2: xác định danh sách sở hữu cuối cùng. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán 
do UBCKNN cấp, TTF sẽ xác định danh sách sở hữu cuối cùng và gửi thông báo đề nghị tới 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, SGDCK TP.HCM phối hợp xác định ngày giao dịch 
không hưởng quyền mua, lập và cung cấp danh sách sở hữu cuối cùng. Dự kiến thực hiện 
xong trong 10 ngày làm việc. 

Bước 3: phân bổ và thông báo quyền mua. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách sở hữu cuối cùng, tổ chức 
phát hành sẽ phối hợp cùng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán phân bổ và thông báo quyền ưu 
tiên mua trước cổ phần đến các thành viên lưu ký, các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán. 

Bước 4: đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần. 

Trên cơ sở danh sách phân bổ quyền mua cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung 
cấp, các thành viên lưu ký tổ chức cho các cổ đông đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền 
mua cổ phiếu mới phát hành; đối với trường hợp cổ đông chưa lưu ký thì sẽ đăng ký và nộp 
tiền tại tổ chức phát hành. Thời gian đăng ký thực hiện quyền và nộp tiên mua cổ phần trong 
vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách phân bổ quyền ưu tiên mua trước cổ 
phiếu. 

Bước 5: chuyển nhượng quyền mua cổ phần. 

Quyền mua cổ phiếu được thực hiện chuyển nhượng trong vòng 18 ngày làm việc kể từ 
ngày thông báo danh sách phân bổ quyền thông qua thành viên lưu ký. Các cổ đông chưa 
lưu ký hoặc việc chuyển nhượng quyền mua sang cho các cổ đông chưa lưu ký được thực 
hiện tại tổ chức phát hành. 
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Bước 6: tổng hợp thực hiện quyền và bảo lãnh phát hành. 

Trong vòng 02 ngày làm việc sau ngày hết hạn đăng ký thực hiện quyền, các thành viên lưu 
ký lập và gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán báo cáo thực hiện quyền. 

Trên cơ sở danh sách cổ đông thực hiện quyền của Trung tâm lưu ký và danh sách thực hiện 
quyền của những cổ đông chưa lưu ký do tổ chức phát hành tổng hợp, tổ chức phát hành sẽ 
tiến hành chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác. 

Bước 7: báo cáo kết quả phát hành. 

Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi kết thúc việc phát hành, tổ chức phát hành sẽ lập báo 
cáo phát hành gửi UBCKNN và Hose, đồng thời, hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung 
chứng khoán phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, và phối hợp cùng Hose gửi Báo cáo 
phân bổ chứng khoán phát hành thêm đến các thành viên lưu ký. 

Bước 8: chuyển giao cổ phiếu và thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu. 

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, dự kiến trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết 
thúc việc phát hành, TTF sẽ trao chứng nhận sở hữu cổ phiếu. 

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): cổ 
phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ 
phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có) sẽ ủy quyền cho Hội 
đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào 
bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác 
nhưng vẫn không bán hết thì Công ty chỉ thực hiện tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực 
góp của nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác. 

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. 

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 
không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. Theo luật 
khuyến khích đầu tư trong nước quy định: “người nước ngoài được góp vốn hoặc mua cổ 
phần với mức không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam vào những ngành, 
nghề, lĩnh vực thuộc danh mục do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho từng thời kỳ theo đề 
nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư”. Do là doanh nghiệp đã niêm yết cổ phiếu trên 
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nên tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu TTF của 
người nước ngoài phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 
15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường 
chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu 
trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa là 49% tổng số cổ phiếu niêm 
yết của tổ chức phát hành. 

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng. 

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu 
phát hành thêm cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng. 
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11. Các loại thuế có liên quan. 

Công ty hạch toán thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với các mức thuế suất áp 
dụng cho từng loại sản phẩm, dịch vụ như sau: Bán sản phẩm gỗ hoàn chỉnh (Giường , tủ, 
bàn , ghế …) xuất khẩu chịu thuế suất thuế GTGT 0%, đối với sản phẩm gỗ hoàn chỉnh 
(Giường , tủ, bàn , ghế …) tiêu thụ nội địa chịu thuế suất thuế GTGT 10%. 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty hiện nay là 20 %. 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 

12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phần 

Toàn bộ số tiền thu từ đợt phát hành sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa do Công ty mở 
tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á - Sở Giao Dịch Thành Phố Hồ Chí Minh  

Số tài khoản: 020600013042900 (VND) 

Địa chỉ: 119-121 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

Số điện thoại: (84-08) - 38292497   Số fax: (84-08) – 38230336 

 

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành phương án dự kiến là (A) + (B): 72.199.115.000 đồng 
sẽ được sử dụng để cơ cấu lại tài chính, bổ sung vốn lưu động và cải thiện dòng ngân lưu nhằm 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

 

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành phương án dự kiến là 72.199.115.000 đồng sẽ được 
sử dụng để cơ cấu lại tài chính, bổ sung vốn lưu động và cải thiện dòng ngân lưu nhằm phục vụ 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Dự kiến đến cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 
2013, bắt đầu mùa hàng cao điểm nhất trong năm, Công ty sẽ sử dụng tiền thu được từ đợt phát 
hành để mua nguyên vật liệu và trang trải chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh của 
Công ty. 

 

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

1. Tổ chức tư vấn Phát hành 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) 

Trụ sở chính:  34B Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại:  (84-4) 3944 5474 Fax: (84-4) 3944 5475 

Chi nhánh: 168 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại:  (84-8) 3821 7262 Fax: (84-8) 3821 7305 
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Website :   www.nsi.com.vn 

2. Tổ chức kiểm toán.  

Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam 

Địa chỉ: 38/8 Lam Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM 

  426 Cao Thắng, quận 10, TP.HCM 

Điện thoại: (84) 8 62628684 hoặc (84) 8 38683306 

 

IX. PHỤ LỤC. 

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty. 

3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011, 2012 và báo cáo tài 

chính hợp nhất Q1/2013 (chưa kiểm toán) 

4. Phụ lục IV: Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS. 




