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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:   11/2018/TTF-CBTT  

V/v: giải trình kết quả HĐKD Quý 4-2017 
           Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2018 

 
     

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN 
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM 

 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
          - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM 

 
 Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH  
 Mã chứng khoán: TTF 
 Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, Khu Phố 7, P.Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
 Điện thoại: (84-02740) 3642004/005 
 Fax: (84-02740) 3642006 
 Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Hữu Tín - Tổng Giám đốc 
 Địa chỉ: Số 254/2 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

     Loại thông tin công bố     24 giờ      72 giờ     bất thường       theo yêu cầu     định kỳ: 
 

 Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 155/2015/TT-BTC liên quan 
đến BCTC, Công ty TTF xin giải trình nguyên nhân (i) xảy ra kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ BCTC Quý 4 năm 2017 có sự chênh lệch từ 5% trở lên so với 
cùng kỳ năm trước; 

A) Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4-2017 

 Giải trình nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh trong kỳ BCTC hợp nhất Quý 4 năm 
2017 có sự chênh lệch từ 5% trở lên so với cùng kỳ năm trước 
 

Chỉ tiêu Quý 4-2017 Quý 4-2016 Chênh lệch tăng/(giảm) 
% tăng/ 
(giảm) 

Lãi/Lỗ sau thuế 
TNDN 

22,5 tỷ        (145,00) tỷ               167,5  tỷ 115,51 % 

Lãi Q4/2017 22,5 tỷ trên BCTC hợp nhất Quý 4/2017 do các nguyên nhân chủ yếu sau: 
  

 Doanh thu tăng 343,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước 

 Chi phí lãi vay giảm 57,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước 

 Chi phí bán hàng giảm 4,0 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước 
 

 Giải trình nguyên nhân kết quả kinh doanh lãi 32,13 tỷ đồng trên BCTC riêng Quý 4 năm 2017 có 
sự chênh lệch từ 5% trở lên so với cùng kỳ năm trước 

 

Chỉ tiêu Quý 4-2017 Quý 4-2016 Chênh lệch tăng/(giảm) 
% tăng/ 
(giảm) 

Lãi/Lỗ sau thuế 
TNDN 

 32,13 tỷ         (137,75) tỷ           169,88 tỷ 123,32 % 

Lãi Q4/2017 32,13 tỷ trên BCTC riêng Quý 4-2017 do các nguyên nhân chủ yếu sau: 
  

 Doanh thu tăng 324,73 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước 

 Chi phí lãi vay giảm 62,24 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước 

 Chi phí bán hàng giảm 3,59 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước 
 



B) Phương án hồi phục và phát triển trong thời gian tới 

 Tiến hành khảo sát nghiên cứu thực hiện khai thác mảng rừng trồng để tăng cường khả năng tài chính và 
hiệu quả cho TTF. 

 Ứng dụng phần mềm quản trị (ERP) SAP vào quản trị doanh nghiệp nhằm tăng cường khả năng kiểm 
soát, quản lý và minh bạch cho TTF. Đây là một trong những bước đi trong việc quyết tâm đưa TTF đi 
đến sự phát triển mạnh mẽ và minh bạch của ban lãnh đạo mới của TTF. 

 Cam kết mạnh mẽ của Vingroup cho việc hợp tác mua hàng của TTF thông qua việc ký kết “Thỏa 
Thuận Nguyên Tắc Về Chỉ Định Nhà Cung Cấp Chiến Lược” với tổng giá trị sản phẩm TTF dự kiến 
cung cấp cho Vingroup và các công ty thuộc Tập đoàn Vingroup là 16.000.000.000.000 VNĐ (Mười 
sáu nghìn tỷ đồng) trong 5 năm. Đồng thời để đảm bảo cam kết thực hiện đúng và đầy đủ “Thỏa Thuận 
Nguyên Tắc” trên, Vingroup đã đồng ý đặt cọc cho TTF số tiền 1.130 tỷ đồng. 

C) Kết quả phát hành 

 Trong quý 4/2017, TTF đã phát hành thành công 70 triệu cổ phiếu tăng vốn thêm 700 tỷ đồng sử dụng 
để tái cơ cấu nợ vay giúp TTF được miễn giảm lãi vay hơn 60 tỷ đồng. 
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 
 Tổng Giám đốc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai Hữu Tín 
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