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Mã chứng khoản:      TTF
Tên tiếng Anh: TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
Tên viết tắt:  TTF
Giấy phép kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 3700530696 do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 18/08/2003, thay đổi gần nhất lần thứ 20 ngày 
18/01/2018.

Vốn điều lệ: 2.146.078.400.000 đồng 
(Hai nghìn một trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) 

                CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Tổng quan nhà máy chính Gỗ Trường Thành

Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng;
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa biết phân vào đâu;
-  Xây dựng các loại nhà;
-  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
-  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
-  Bán buôn thực phẩm;
-  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
-  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
-  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
-  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
-  Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

Logo của Công ty:

Trụ sở chính: Đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (84-274) 364 2004   Fax:  (84-274) 364 2006
Email: truongthanh@truongthanh.com   
Website:  http://www.truongthanh.com
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SẢN PHẨM VÁN SÀN SẢN PHẨM CỬA GỖ

                SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Báo Cáo Thường Niên 2018
TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

8



                                

                                                                                                                                                                         

       
     

        

      
    
                       
 

                       Báo Cáo Thường Niên 20158
TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Báo Cáo Thường Niên 2018
TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

10

                TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
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Doanh thu hợp nhất

Lợi  nhuận hợp nhất sau thuế TNDN 

 
       DOANH THU HỢP NHẤT  1,045,253,381,856 VNĐ

    Giảm 23,35% so với năm 2017

 
      LỢI NHUẬN HỢP NHẤT 
                              SAU THUẾ TNDN    - 804,700,213,026 VNĐ

Lợi nhuận âm do xử lý hàng tồn kho 
                                          và nợ phải thu khó đòi

                              
                                  THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN

A.    Kết quả hoạt động kinh doanh
        Đvt: triệu vnđ
STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018

1 Tổng tài sản 3.585.116 4.166.485 2.780.185
2 Doanh thu thuần 643.016 1.363.399 1.044.950

3 Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh (441.896) 17.025 (950.176)

4 Lợi nhuận khác (603) (14.556) 145.476
5 Lợi nhuận trước thuế (442.498) 2.470 (804.700)

6
Lợi nhuận sau thuế thuộc 
về cổ đông TTF (đã trừ đi 
lợi ích cổ đông thiểu số)

(418.580) 10.737 (715.162)

   B. Các chỉ tiêu tài chính
    

Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần 1,01
+ Hệ số thanh toán nhanh: Lần 0,49
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 99,3%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 14003,2%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  
+ Giá vốn hàng bán/HTK bình quân Vòng 1,09
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 0,30
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần % (77,0%)
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu % (4082,1%)
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản % (28,9%)
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần % (90,9%)
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần  
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) Đồng/cp (3.333)



Báo Cáo Thường Niên 20158
TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

THÔNG ĐIỆP 
CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý Cổ đông,
Thay mặt Hội đồng quản 
trị và Ban lãnh đạo Công 
ty cổ phần Tập đoàn Kỹ 
nghệ Gỗ Trường Thành, 
tôi xin gửi đến Quý Cổ 
đông lời chào trân trọng 
cùng lời chúc sức khỏe, 
hạnh phúc và thành 
công!

Thưa Quý cổ đông, 

 Năm 2018 là cột 
mốc thời gian quan trọng 
với ngành chế biến gỗ và 
xuất khẩu lâm sản bởi 
môi trường kinh doanh có 
nhiều thay đổi. Chưa bao 
giờ, ngành gỗ Việt Nam 
đạt thành tích ấn tượng 
như năm 2018 dù đây là 
năm thị trường thế giới 
có nhiều diễn biến phức 
tạp. Trong năm 2018 tốc 
độ tăng trưởng xuất khẩu 
gỗ và các sản phẩm đồ gỗ 
tăng rất mạnh đạt hơn 9 tỷ 
đô la, đứng thứ 5 thế giới, 
thứ 2 tại châu Á, chiếm 
khoảng 6-7% thị phần thế 
giới.

 Một sự kiện có sức 
ảnh hưởng lớn đến ngành 
gỗ Việt Nam trong năm 
2018 không thể không 
nhắc tới là chiến tranh 
thương mại Mỹ - Trung. Mỹ 

áp thuế 25% với các sản 
phẩm gỗ của Trung Quốc                                         
nên rất nhiều tập đoàn lớn 
của Mỹ để ý đến Việt Nam 
và muốn dịch chuyển nhà 
máy từ Trung Quốc sang 
Việt Nam, dần dần biến 
Việt Nam thành trung tâm 
sản xuất đồ gỗ của thế giới.

 Trong bối cảnh 
chung của nền kinh tế Việt 
Nam, năm 2018 với Gỗ 
Trường Thành là năm bàn 
đạp để công ty xử lý triệt 
để các khó khăn trong quá 
khứ như: Thu gọn mô hình 
từ 14 đơn vị còn 10 đơn vị 
thông qua việc giải thể các 
công ty con; giải phóng 
khối lượng gỗ không đủ 
phẩm cấp thông qua việc 
thanh lý hàng tồn kho;  Xử 
lý phần lớn các khoản nợ 
ngân hàng nhằm thoát khỏi 
danh sách nợ xấu để công 
ty có thể huy động vốn vay 
từ các ngân hàng thương 
mại; trích lập dự phòng 
hàng tồn kho và các khoản 
phải thu khó đòi nhằm minh 
bạch số liệu tài chính; Hoạt 
động M&A tăng vốn với Sứ 
Thiên Thanh làm cơ sở giải 
quyết “điểm đen” trong quá 
khứ và nâng cao năng lực 
cạnh tranh đã được đại hội 
đồng cổ đông thông qua.
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 Song song với hoạt 
động tái cơ cấu, ban lãnh 
đạo đẩy mạnh hoạt động 
tìm kiếm khách hàng xuất 
khẩu Mỹ, Châu Âu, Nhật 
Bản tiềm năng trong tương 
lai; cân bằng tỉ trọng doanh 
thu và giảm dần lệ thuộc 
vào đơn hàng VinGroup. 
Bên cạnh đó, hoạt động 
quản trị doanh nghiệp 
được tiến hành mạnh mẽ 
với việc thay đổi toàn diện 
cơ cấu nhân sự, đưa hệ 
thống SAP-ERP vào vận 
hành đầy đủ các hạng mục 
quản lý nguồn lực.

 Với những điều đã 
và đang làm, Gỗ Trường 
Thành tự tin năm 2019 sẽ 
năm khởi đầu cho trang sử 
mới của Gỗ Trường Thành. 
 Và “Chúng tôi 
muốn Gỗ Trường Thành 
trở thành công ty nội 
thất đầu tiên của Việt 
Nam đạt giá trị tỷ USD 
trong 10 năm tới” Đó là 
sứ mệnh, thông điệp Gỗ 
Trường Thành đề ra cho 
toàn thể cán bộ nhân viên.
 

Thưa Quý Cổ đông,

 Để đạt được mục 
tiêu đó, không thể thiếu 
sự đồng hành tin tưởng 
của Quý cổ đông, đối tác, 
khách hàng cũng như sự 
đồng lòng, quyết tâm cao 
nhất của toàn thể Ban lãnh 
đạo, cán bộ công nhân 
viên. 
 Thay mặt Hội đồng 
Quản trị, Ban lãnh đạo 
Công ty, tôi xin chân thành 
cảm ơn Quý cổ đông, đối 
tác, khách hàng đã ủng hộ 
TTF trong thời gian qua và 
mong muốn tiếp tục nhận 
được nhiều hơn sự tin yêu 
của tất cả trong thời gian 
tới.

Kính chúc Quý Cổ đông 
lời chào trân trọng cùng 
lời chúc sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công!

Trân trọng cám ơn

Thay mặt HĐQT
CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ ANH DŨNG

2019 -HÖÔÙNG TÔÙI TÖÔNG LAI

2019 HÖÔÙNG TÔÙI TÖÔNG LAI
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 Tốc độ Với cùng nhu cầu của khách hàng, tốc độ 

đáp ứng của Gỗ Trường Thành phải nhanh hơn

 Giá trị Với cùng giá mà khách hàng phải trả, giá trị 
              Gỗ Trường Thành mang lại phải lớn hơn

 Minh bạch Gỗ Trường Thành là công ty minh bạch 
                                                             trong mọi thứ

    
                       
 

■ Duy trì vị thế dẫn đầu ngành chế biến gỗ của Việt Nam và trở thành doanh nghiệp đồ gỗ 
hàng đầu trong khu vực trong 10 năm tới;
■ Duy trì thương hiệu đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm gỗ tại thị trường nội địa;
■ Trở thành nhà cung cấp nội thất tổng thể hàng đầu trong nước và thế giới;
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■ 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 môi trường làm việc thật khoẻ khoắn và sáng tạo, tôn trọng và vui vẻ, mà trong đó 
công sức của CBCNV luôn được đền đáp công bằng và xứng đáng; đồng thời, CBCNV 
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 Công ty thông qua các chương trình ESOP. Luôn chú 
trọng công tác đào tạo - huấn luyện để giúp người lao độngcó đủ tự tin và năng lực, nhằm 
nâng cao hiệu suất làm việc và đủ khả năng đảm trách những vị trí quan trọng hơn;

               1. 1. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

A. Tầm nhìn

B. Sứ mệnh

C. Giá trị cốt lõi
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Năm 2012: Lần đầu tiên bị sụt giảm doanh số trong quá trình hình thành và phát triển.

Năm 2013: Công ty đã gặp nhiều khó khăn, nhất là khó khăn về tài chính. TTF đã có nhiều 
giải pháp tháo gỡ và chính thức bước vào giai đoạn tái cơ cấu tài chính .

Năm 2014: TTF thực hiện tái cấu trúc tài chính mạnh mẽ và đã đạt được 80% kế hoạch 
đề ra và bắt đầu dồn lực mạnh hơn cho việc phát triển kinh doanh, xây dựng thương hiệu.

Năm 2015: Công ty chính thức công bố tái cơ cấu tài thành công, doanh số tăng mạnh trở 
lại và lợi nhuận thu về lớn nhất kể từ trước đến nay.

Năm 2016: Kiểm toán E&Y công bố kết quả kiểm kê - hàng tồn kho bị thiếu hụt 980 tỷ, một 
lần nữa TTF lại gặp biến cố lớn, giá cổ phiếu trên thị trường sụt giảm từ trên 40.000 đồng/
cp xuống còn dưới 5.000 đồng/cp.

Năm 2017: Nhà đầu tư mới tiếp nhận và đầu tư thêm 700 tỷ bổ sung vốn cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh, cùng với sự nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV đã giúp TTF 
một lần nữa vượt qua biến cố.
 Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, Công ty hiện tại là một trong những 
Tập đoàn chế biến gỗ hàng đầu Việt Nam với hệ thống  5 nhà máy hầu hết đều được trang 
bị công nghệ chế biến hiện đại của Châu Âu. Nhóm sản phẩm xuất khẩu chính của Trường 
Thành hiện nay bao gồm Nội thất, Ngoại thất, Ván sàn và Particle Board; được xuất sang 
nhiều thị trường lớn như EU, Mỹ, Úc… Với công suất hiện tại của các nhà máy đạt mức 
5.500 cont 40 feet/năm đồng thời thông qua việc áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng sản 
phẩm theo chứng nhận ISO 9001:2008, FSC®-C011411 và BRC, Công ty luôn đảm bảo 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên thế giới. Chính vì lẽ đó, Tập Đoàn Trường Thành 
tự hào khi được trao tặng nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế cao quý từ các tổ chức chất 
lượng uy tín trên khắp thế giới.
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Năm 1993: Thành lập nhà máy đầu tiên tại Dak Lak, với chỉ 30 công nhân.

Năm 2000: Mua lại nhà máy VINAPRIMART của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu 
tiên của tỉnh Bình Dương, 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.

Năm 2002: Thành lập nhà máy thứ ba tại Thủ Đức, TPHCM để gia tăng công suất đáp ứng 
đơn hàng ngày mỗi nhiều.

Năm 2003: Chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành cổ phần.

Năm 2006: 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. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn cho ra đời thêm 1 nhà máy nữa tại Dak 
Lak.

Năm 2007: Công ty tiếp tục 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. Các cổ đông chiến 
lược và các cổ đông lớn bao gồm Aureos South East Asia Managers Ltd, VOF Investment 
Limited, Công ty CK Bảo Việt, Tong Yang, KITMC, Vina Capital,...Đồng thời, TTF thành lập 
các công ty trồng rừng tại Dak Lak và Phú Yên với chấp thuận chủ trương 100.000 ha tại 
Việt Nam.

Năm 2008: Tiếp tục thành lập 1 nhà máy tại Phú Yên và 1 nhà máy hiện đại nhất Việt Nam 
tại Bình Dương. Ngoài ra, TTF còn là một trong 30 doanh nghiệp đầu tiên được Chính phủ 
chọn vào Chương trình Thương hiệu Quốc gia.

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.

Năm 2010: Tiếp tục xây dựng nhà máy thứ 8, chuyên sản xuất ván lạng, ván ép và ván sàn 
kỹ thuật cao.

Năm 2011: Thành lập Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành Oji (TTO), một liên doanh 
giữa TTF và tập đoàn giấy lớn nhất Nhật Bản: OJI Paper về trồng rừng với quy mô 17.000 
ha tại Phú Yên.

           1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN
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● 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.

 
b) 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.  
● 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…  
● 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.

Hình ảnh một buổi chia sẽ kinh nghiệm quản trị 
của CEO  Gỗ Trường Thành với CBNV
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Tổng số lao động của Công ty tại 
thời điểm 31/12/2018 là 2.976 người, 
trong đó:

►  Nam: chiếm 60%
►  Nữ: chiếm 40%
Trong đó, trình độ từ PTTH trở lên 
chiếm 25%

1. Chế độ làm việc:
● Công ty thực hiện chế độ 44 giờ/tuần (làm việc 5,5 ngày/tuần) đối với lực lượng lao động  
gián tiếp và 48 giờ/tuần (làm việc 6 ngày/tuần) đối với lực lượng trực tiếp;
● Còn lại các chế độ khác đều tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành của Việt Nam.

2. Chính sách tuyển dụng, đào tạo:
a) 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.  
● 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 có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng huấn luyện và trình 
độ chuyên môn thích hợp.  

60% NAM

40% NỮ
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           2.1  NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

A. Số lượng người lao động trong công ty

B. Chính sách đối với người lao động:

22



                                

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2018

          Một buổi tiệc sinh nhật tập thể CBNV                        Giải bóng chuyền nhân ngày thành lập công ty

  Tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe LĐ Nữ     Hội thi nấu ăn nhân do Huyện Tân Uyên tổ chức 

    Tổ chức tặng quà cho con em NLĐ khó khăn                        Tặng quà nhân viên Nữ nhân ngày 8-3
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c) Chính sách lương, thưởng, phúc lợi
 Chính sách lương
Tuân thủ quy định mức lương tối thiểu của Nhà nước và phù hợp với năng lực, đóng góp 
của CBCV. 
 
 Chính sách thưởng  
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 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 Ban 
giám đốc đề ra.  

Chính sách phúc lợi  
- Bảo hiểm xã hội và y tế cho CBNV theo Quy định của Nhà nước.  
- Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho CBNV.  
- 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 CBCV 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 CBCV ít nhất 1 lần/năm.  
- Đã đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho CBCV 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.  
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Phòng Hành chính nhân sự: Là phòng tham 
mưu về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền 
lương. Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh 
của Công ty phối hợp với các phòng nghiệp 
vụ lập phương án trình HĐQT- Ban giám đốc 
Công ty phê duyệt;
 Tham mưu đề xuất với HĐQT – Ban 
giám đốc Công ty về công tác thanh tra, kiểm 
tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thi tay nghề, 
nâng bậc lương cho Cán bộ công nhân viên, 
công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng 
chống lũ bão, cháy nổ, giảm nhẹ thiên tai và 
các nhiệm vụ khác được HĐQT giao;
 Quản lý lưu trữ các văn bản Công ty 
phát hành bảo mật tài liệu, ấn chỉ. Trực tiếp 
quản lý công tác quản trị hành chính văn 
phòng. 
Nghiên cứu đề xuất các vấn đề pháp lý có liên 
quan;
 Cung cấp các phương tiện làm việc 
cho ban lãnh đạo, các phòng ban trong Công 
ty, quản lý thiết bị, dụng cụ văn phòng, quản lý 
cơ sở hạ tầng.
Tài chính kế toán: Là phòng tham mưu về 
nghiệp vụ tài chính kế toán - thống kê, quản 
lý tiền vốn của toàn Công ty. Có trách nhiệm 
thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo 
quyết toán thống kê theo quy định của Nhà 
nước;
 Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và 
nguồn vốn hiện có, Phòng có trách nhiệm chủ 
động đề xuất nguồn vốn vay để đáp ứng nhu 
cầu vốn phục vụ kinh doanh kịp thời và thực 
hiện định mức tồn quỹ theo quy định;
 Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán - thống 
kê cho các cơ sở, các phòng nghiệp vụ lập 
chứng từ ban đầu đúng nguyên tắc chế độ, 
đảm bảo các yêu cầu về quản lý tài chính hiện 
hành;
 Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, 
HĐQT – Ban giám đốc Công ty và toàn thể 

cổ đông về việc không kiểm soát được nguồn 
vốn. Được quyền yêu cầu các phòng ban,  đơn 
vị trực thuộc giải trình những chi phí không 
hợp lý và đã chi nếu không đúng nguyên tắc 
tài chính hiện hành và quy chế quản lý của 
Công ty thì được quyền xuất toán.
Kiểm soát hệ thống: Là khối có chức năng 
niệm vụ của kiểm soát nội bộ nhằm phục vụ 
cho mục đích kiểm soát hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong toàn công ty, ngăn chặn mọi 
rủi ro để đảm bảo hoạt động sản xuất của 
công ty đúng luật, có hiệu lực và hiệu quả, 
đảm bảo tính minh bạch và độ chính xác của 
báo cáo tài chính, bảo toàn tài sản công ty 
tốt nhất theo đúng chuẩn mực pháp luật Việt 
Nam và COSO.
 Khối sử dụng các công cụ qui định 
hành chính, giấy tờ và hệ thống công nghệ 
thông tin với các giải pháp số hóa dữ liệu để 
kiểm soát nội bộ.
Khối Kỹ thuật chất lượng: 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 .
 Đảm bảo chất lượng đầu vào, đầu ra 
cho nguồn nguyên liệu và thành phẩm công 
ty.
Khối sản xuất: Hoạch định, tổ chức thực hiện 
các hoạt động sản xuất – chế biến gỗ trong 
Công ty, từ sơ chế đến tinh chế ra thành phẩm.
Khối Sản Xuất: có nhiệm vụ đảm bảo sản 
phẩm của TTF được sản xuất với năng suất 
và hiệu quả cao nhất đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
của thị trường về mặt số lượng và chất lượng.
 Khối sản xuất được chia như sau: nhà 
máy ván ép, nhà máy cửa, nhà máy tủ kệ ván 
công nghiệp, nhà máy ván sàn, sấy gia công, 
Loose & Sofa, mẩu và cơ điện.
Khối Công trình: Đảm nhận công tác thi công 
các công trình do công ty kí kết với các đối tác.
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Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông 
(ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, 
quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và 
quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công 
ty quy định.

Hội đồng quản trị: là tổ chức quản lý cao nhất 
của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra với nhiệm kỳ là 
05 năm và có toàn quyền nhân danh Công ty 
để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa 
vụ của Công ty ngoại trừ phạm vi thẩm quyền 
của Đại hội đồng cổ đông. 
- Văn phòng Hội đồng Quản trị: là cơ quan 
tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của 
Hội đồng Quản trị.
- Ban Kiểm toán nội bộ: do Hội đồng Quản trị 
bầu ra. Vai trò của Ban Kiểm toán nội bộ là 
đảm bảo các quyền lợi của Cổ đông và giám 
sát các hoạt động của Công ty.
- Ban quan hệ cổ đông: là bộ phận thực hiện 
các hoạt động chăm sóc cổ đông. Đồng thời, 
là cầu nối giữa Hội đồng quản trị và cổ đông 
của công ty.

Ban tổng giám đốc: Là bộ máy điều hành 
hoạt động hàng ngày của Công ty. Thành 
phần Ban điều hành gồm: Tổng Giám đốc, 
Phó Tổng Giám đốc thường trực, Phó Tổng 
Giám đốc và Giám đốc tài chính.
- Tổ trợ lý pháp chế: hỗ trợ pháp lý cho công 
ty nhằm đảm bảo các giao dịch đảm bảo đúng 
theo qui định của pháp luật.
Khối Phát triển kinh doanh: Hoạch định và 
tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu 
thị trường, triển lãm, tổ chức sự kiện, bán 
hàng và đo lường sự thỏa mãn của khách 
hàng, quảng cáo tiếp thị, xây dựng thương 
hiệu Công ty.
Khối Kế hoạch cung ứng: Hoạch định sản 
xuất, phân bổ đơn hành, theo dõi tiến độ sản 
xuất; Kiểm soát, quản lý hoạt động các kho 
bãi Công ty gồm Kho thành phẩm, kho vật tư, 
kho nguyên liệu, kho hóa chất....
 Dự trù, đặt hàng và cung cấp các loại 
vật tư – phụ liệu, máy móc thiết bị theo kế 
hoạch

sơ đồ được HĐQT thông qua từ ngày .... tháng.... năm....

                2.2. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ



                               

► 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 Tập đoàn phải đảm bảo 
việc làm đó có Hiệu quả. Tuy nhiên, Hiệu 
quả được TTF chấp nhận ở phạm vi rộng 
hơn, chứ không thuần túy là Lợi nhuận bằng 
vật chất. Hiệu quả  đôi khi chỉ là giải quyết 
được vấn đề. Vì thế, chúng tôi luôn 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. Ngoài ra, mỗi cá nhân 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, với 

gia đình, với công việc chung ở mọi lúc mọi 
nơi. "Quyền lợi luôn gắn với trách nhiệm" - 
với tinh thần này, TTF luôn có trách nhiệm 
với khách hàng và nhà cung cấp, với cổ đông 
và chính 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, chất 
lượng nguồn nhân lực sẽ 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 TTF, chúng tôi 
luôn nêu cao biểu ngữ đạo đức trong kinh 
doanh.

Ba giá trị nêu trên đã được 
đồng nhất trong cuộc sống và 
công việc của tập thể TTF. Từ 
quy trình của Công ty cho đến 
phương châm hành động của 
toàn thể CBCNV, đều hướng 
đến những giá trị này:
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5.1 CÁC CÔNG TY CON
► 5.1.1. CTY CP Lâm nghiệp Trường 
Thành
Địa chỉ: Dak Lak
Ngành nghề KD chính: trồng và chăm sóc 
rừng
Vốn điều lệ thực góp: 59.564.847.684 VND
Tỷ lệ sở hữu của TTF: 99,97%
► 5.1.2. CTY CP Trường Thành Xanh 
(TTG)Địa chỉ: Phú Yên
Ngành nghề chính: trồng và chăm sóc rừng 
Vốn điều lệ thực góp: 27.777.683.305 VND
Tỷ lệ sở hữu của TTF: 98,98%
► 5.1.3. CTY CP Trồng rừng Trường 
Thành
Địa chỉ: tỉnh Dak Lak
Ngành nghề KD chính: trồng và chăm sóc 
rừng  
Vốn điều lệ thực góp: 26.809.360.000 VND
Tỷ lệ sở hữu của TTF: 79,89%
► 5.1.4. CTY CP Chế biến Gỗ Trường 
Thành M'Đrắk
Địa chỉ: tỉnh Dak Lak
Ngành nghề chính: Sản xuất và chế biến gỗ
Vốn điều lệ thực góp: 9.885.456.454 VND
Tỷ lệ sở hữu của TTF: 90,25%
► 5.1.5. CTY CP Trường Thành (TTDL1)
Địa chỉ: tỉnh Dak Lak
Ngành nghề chính: Sản xuất và chế biến gỗ 
Vốn điều lệ thực góp: 21.000.000.000 VND
Tỷ lệ sở hữu của TTF: 70,00%
► 5.1.6. CTY CP Chế biến Gỗ Trường 
Thành
Địa chỉ: tỉnh Dak Lak
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình 
Vốn điều lệ thực góp: 19,600,000,000 VND
Tỷ lệ sở hữu của TTF: 70,00%

► 5.1.7. CTY CP Quản lý Cụm Công nghiệp 
Trường Thành Ea-H'leo
Địa chỉ: tỉnh Dak Lak
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình
Vốn điều lệ thực góp: 5,400,000,000 VND
Tỷ lệ sở hữu của TTF: 97,30%
5.2. CÁC CÔNG TY CON GIÁN TIẾP
► 5.2.1. CTY CP Nông Lâm Nghiệp Trường 
An
Địa chỉ: tỉnh Dak Lak
Ngành nghề chính: trồng rừng và chăm sóc 
rừng, sản xuất cây giống, dịch vụ khai thác 
lâm sản 
Vốn điều lệ thực góp: 5.400.000.000 VND
Tỷ lệ sở hữu của TTF: 85,37%
► 5.2.2. CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
TRƯỜNG THÀNH – PHƯỚC AN
Địa chỉ: Dak Lak
Ngành nghề chính: sản xuất VLXD từ đất sét
Vốn điều lệ thực góp: 9.700.000.000 VND
Tỷ lệ sở hữu của TTF: 51,55%

5.3. CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, LIÊN DO-
ANH
► 5.3.1. CTY CP BAO BÌ TRƯỜNG THÀNH
Địa chỉ: TP.HCM
Ngành nghề chính: chế biến và kinh doanh 
sản phẩm bao bì giấy
Vốn điều lệ thực góp: 4.570.000.000 VND
Tỷ lệ sở hữu của TTF: 43,76%
► 5.3.2. CTY TNHH TRỒNG RỪNG 
TRƯỜNG THÀNH - OJI
Địa chỉ: Phú Yên
Ngành nghề chính: trồng rừng và kinh doanh 
các mặt hàng lâm sản 
Vốn điều lệ thực góp: 186.145.590.650 VND
Tỷ lệ sở hữu của TTF: 51%

2.4. CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT, LIÊN DOANH                2.3. QUẢN TRỊ THEO CÁC GIÁ TRỊ
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● 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. Gần đây, Công ty còn nghiên cứu, thiết lập và ứng dụng thành công quy trình sơn UV 
đạt độ cứng cao nhất thế giới đối với dòng sơn trên gỗ (đạt độ cứng 8H trong khi chuẩn cao 
trên thế giới trước đây chỉ đến 6H)

● Đã nghiên cứu và phát triển thành công một số dòng sản phẩm mới, mang tính chiến lược 
cao và tạo bước đột phá như: Ván sàn và ván ép kỹ thuật cao, ván PB cao cấp không độc 
tố…Đây có thể xem là một cuộc cách mạng trong ngành VLXD và trang trí nội thất

● 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, khi có yêu cầu, các chuyên gia từ Đức, Ý có thể sửa chữa hoặc vận hành sản xuất 
theo những thiết kế mới tức thì. Việc trang bị nhiều máy móc thiết bị hiện đại này sẽ giúp cho 
Tập đoàn chúng tôi vượt qua được thử thách trong tương lai, lúc mà lương của công nhân 
sẽ tăng cao gần 3 lần hiện nay;
■ Gỗ Trường Thành đã đầu tư hơn 165,5 tỷ đồng để sở hữu rừng trồng diện tích 8.510,3 
ha, chủ yếu là gỗ keo, cao su và Teak. Được hỗ trợ kỹ thuật từ những đối tác danh tiếng và 
giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng rừng trên thế giới. Việc này giúp cho Gỗ Trường Thành 
nâng cao tính chủ động nguyên liệu trong sản xuất;

● 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 Ðiều hành sớm đưa 
ra những định hướng kịp thời và hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 

● Đội ngũ kinh doanh quốc tế có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh, Pháp, 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 thanh toán quốc tế và xuất nhập khẩu;
 
● 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 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;

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

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

● 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. Điều này hạn chế sự lệ thuộc vào những nhà cung cấp bên ngoài Tập đoàn;
đồng thời gia tăng sự kiểm soát về chất lượng, giá cả đầu vào và ngày giao hàng cho khách;
.
● TTF sở hữu đội ngũ nhân sự có trình độ cao, có kiến thức chuyên môn và dày dặn kinh 
nghiệm làm việc, gắn bó nhiều năm với công ty.

                3.1. NĂNG LỰC CỐT LÕI

A. Năng lực cốt lõi
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 Trong năm 2019, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch tài chính như sau:
      Đơn vị tính: triệu đồng

STT Khoản mục Năm 2019 (sau phát hành)
1 Vốn Điều lệ 3.111.983
2 Doanh thu 2.092.946
3 Lợi nhuận trước thuế 196.367
4 Lợi nhuận sau thuế 157.094
5 Lợi nhuận sau thuế/doanh thu 7.51%
6 Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 5.05%
7 Cổ tức trả bằng tiền (đồng/cp) 0

          (Số liệu được tính dựa trên cơ sở sau khi sáp nhập Sứ Thiên Thanh)

 Biện pháp đạt kế hoạch trong năm 2019:
 Công ty tiếp tục tập trung phát triển nhóm khách hàng công trình, đặc biệt các hợp 
đồng của tập đoàn VinGroup đã ký kết. Ngoài ra, công ty tìm kiếm các đơn vị có tiềm năng   
hợp tác để cùng nhau tạo ra chuỗi giá trị khép kín từ thiết kế, sản xuất đến thi công, tạo ra 
“giải pháp nội thất toàn diện” giúp nâng cao, hoàn thiện chất lượng sản phẩm, tối ưu chi phí 
& tiến độ thực hiện các dự án, mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho khách hàng.

 
          Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Gỗ Trường Thành và BOHO DÉCOR
 Công ty đẩy mạnh hơn mảng sản xuất xuất khẩu, với thế mạnh về công nghệ, tiêu 
chuẩn và kinh nghiệm sẵn có, dự kiến sẽ tăng doanh thu tại các thị trường khó tính như Mỹ, 
Châu Âu, Nhật Bản;
 Chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên kết và liên doanh nhằm bổ 
sung vốn lưu động cho việc sản xuất chính tại Công ty mẹ;
 Tiến hành thanh lý gỗ tồn kho chậm luân chuyển. Sau khi thanh lý sẽ loại bỏ toàn bộ 
khó khăn của Công ty, từ đó tạo tiền đề đưa toàn bộ tài sản Công ty vào sử dụng hiệu quả.
 Đẩy mạnh sản xuất mảng: Đồ rời, nội thất liền tường…. nên cần đầu tư mạnh về máy 
móc thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng 
trong và ngoài nước;
 Ngoài ra, Công ty đã đưa hệ thống SAP-ERP vào vận hành vào ngày 01/01/2019 với 
kỳ vọng: Tăng cường khả năng kiểm soát; Quản trị và minh bạch số liệu; Tiết giảm và nâng 
cao năng lực lao động.

 

   3.2. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017-2021

Về định hướng chiến lược trong 5 năm: 
 TTF định hướng mua lại, sáp nhập 
thêm các nhà máy trong cùng ngành để 
tăng năng lực của TTF; lập trung tâm thiết 
kế riêng của TTF; thành lập một khu công 
nghiệp chuyên cho ngành gỗ trong địa bàn 
tỉnh Bình Dương, trung tâm của ngành gỗ 
Việt Nam.
  

Kế hoạch trung hạn trong 3 năm: 
 Về thị trường tiêu thụ: ngoài việc là 
nhà cung cấp chính của Vingroup, Công ty sẽ 
mở rộng cung cấp sang các dự án của các 
đơn vị phát triển bất động sản khác tại Việt 
Nam với các mặt hàng chính truyền thống là 
cửa, tủ và ván sàn. Các nhà đầu tư và Ban 
điều hành mới đã thiết lập sẵn những quan 
hệ cần thiết cho việc này. Đồng thời, lập liên 
minh các nhà sản xuất gỗ lớn của Việt Nam 
lẫn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, 
nhất là trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 Về việc đầu tư, TTF sẽ thiết kế lại toàn 
bộ dây chuyền sản xuất bằng chuẩn khu vực 
Đông Nam Á, đầu tư thêm các thiết bị hiện 
đại, sử dụng chuyên gia tư vấn của Mỹ và 
châu Âu với mục tiêu giảm 30% chi phí nhân 
công. Ngoài ra, TTF sẽ đầu tư thêm một số 
máy móc để đưa nhà máy ván sàn đã lắp ráp 
đủ thiết bị nhưng chưa vận hành vào hoạt 
động.
 Về tài chính, TTF phát hành để cơ 
cấu lại tài chính; thanh lý toàn bộ kho gỗ tồn 
đã để ở TTF nhiều năm, chấp nhận lỗ lớn ở 
khoản thanh lý này nhưng từ đó loại bỏ toàn 
bộ các khó khăn mà TTF đã và đang có.
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              3.3. QUẢN TRỊ RỦI RO

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có ảnh hưởng lớn đến 
việc tiêu thụ các sản phẩm gỗ. Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, thu nhập của người dân 
cao, đời sống vật chất được đảm bảo thì các nhu cầu xây dựng cao ốc, xây dựng nhà cửa, 
mua sắm các mặt hàng gỗ nội thất, gỗ ngoài trời, ván sàn… ngày càng cao. Những năm trở 
lại đây, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng trưởng khá cao và ổn định. Theo số liệu từ Tổng 
cục thống kê, tổng sản phẩm nội địa năm 2017 tăng 6,81% so với năm 2016 và năm 2018 
tiếp tục duy trì tăng trường khá với mức tăng 7,08%, cao nhất kể từ năm 2008. Cùng với 
kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng trưởng ổn định, năm 2018 thu 
nhập bình quân đầu người đạt 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017. Các chuyên gia 
phân tích đều cho rằng, nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển nhanh nhờ đẩy việc đẩy mạnh 
tiêu dùng cá nhân, đầu tư tư nhân và lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ 
trong tương lai. Vì vậy việc tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì ổn định ở mức từ 6 – 7%/
năm là tương đối khả thi. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng tích cực đến 
sự phát triển của ngành sản xuất chế biến sản phẩm gỗ.

 Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ 
Trường Thành chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật chuyên 
ngành  có liên quan; một số sắc thuế, tập tục thương mại quốc tế và luật chống bán phá giá 
 Ngoài ra, là một công ty đại chúng, hoạt động của Công ty sẽ phải tuân thủ theo Luật 
chứng khoán, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hiện nay, 
hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, vì thế các 
luật và văn bản dưới luật trên có thể sẽ còn được điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển 
của nền kinh tế, những thay đổi của hệ thống pháp luật, chính sách trong nước có thể ảnh 
hưởng đến kế hoạch chính sách kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro này, Công ty 
luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các đường lối chủ trương của Đảng và Nhà Nước để 
từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho phù hợp. 
C. Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu
 Vì 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 tới 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 trong đầu tư trung và dài hạn, ngành trồng 
rừng Việt Nam chưa đủ sức thu hút các doanh nghiệp đầu tư, thường xuyên gặp phải 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.

A. Rủi ro kinh tế

B. Rủi ro pháp luật

 - Đối với một số gỗ ôn đới như Oak, Ash, Beech, Bạch Đàn và Teak cần có chứng 
nhận FSC (Forest Stewardship Council – Hội đồng Quản lý Rừng), 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 ngày sẽ gây áp 
lực đến dòng tiền và vốn lưu động. Tuy nhiên số gỗ này chỉ chiếm dưới 40% toàn ngành và 
dưới 15% đối với công ty.
 - Hai thị trường lớn là Châu Âu và Hoa Kỳ đều bắt buộc phải sử dụng 70% nguyên 
liệu có chứng chỉ FSC, 30% còn lại là gỗ có nguồn gốc. Ngoài ra, từ tháng 3/2013, doanh 
nghiệp xuất khẩu gỗ vào EU còn phải gánh thêm đạo luật FLEGT cũng yêu cầu các lô gỗ 
nhập vào EU phải minh bạch, rõ ràng về nguồn gốc gỗ nguyên liệu mới cho nhập khẩu. Tuy 
nhiên nguồn gỗ trong nước không phù hợp với nhu cầu sản xuất đồ gỗ xuất khẩu và cũng 
chưa có chứng chỉ FSC. Hiện nay, trên địa bàn cả nước mới có khoảng 20.000 ha rừng 
được cấp chứng chỉ, trong đó có 9.900 ha vùng nguyên liệu để phục vụ nhà máy giấy của 
Nhật Bản ở Quy Nhơn, trên 10.000 ha là nguyên liệu của Công ty giấy Bãi Bằng.
 - Nguyên liệu chính: Yếu tố lập kế hoạch ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả kinh do-
anh do thời gian chuẩn bị thường kéo dài từ 60-120 ngày, qua nhiều công đoạn trước khi 
đưa nguyên liệu vào sản xuất. Kế hoạch lập sai hoặc có độ trễ so với đơn hàng sẽ dẫn đến 
các rủi ro sau:
  + Chậm tiến độ giao hàng dẫn đến bị phạt hợp đồng;
  + Chịu áp lực về giá nguyên liệu do thời gian cần gấp;
  + Quy cách và chất lượng không phù hợp, dẫn đến tỷ lệ sử dụng nguyên liệu 
cao ảnh hưởng giá vốn;
  + Không chủ động trong việc chuẩn bị nguyên liệu.
  + Việc giá đầu vào tăng, tỉ lệ sử dụng nguyên liệu cao, rủi ro về chất lượng 
sản phẩm, áp lực các khoản phạt do chậm tiến độ… dẫn đến suy giảm lợi nhuận trong kinh 
doanh.
 - Vật liệu phụ: Chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc mở ra cho công ty nhiều 
cơ hội lựa chọn nhà cung cấp với giá cạnh tranh cho đa số vật liệu phụ.
 - Gia công ngoài:
  + Kim loại: độ phức tạp của từng sản phẩm dẫn đến một số sản phẩm ngoài 
sử dụng máy móc cần có mức độ tay nghề của thợ thủ công. Ngoài ra, do định hướng công 
ty theo dòng sản phẩm cao cấp nên yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng cao hơn bên ngoài dẫn 
đến giá tăng hơn mức bình thường.
  + Kính các loại: việc chọn nhà thầu đảm bảo chất lượng đáp ứng các công 
trình lớn của công ty đang là mắc xích quan trọng. Việc này ảnh hưởng đến chất lượng cũng 
như tiến độ đơn hàng.
  + Các mặt hàng đan: mặt hàng tự nhiên có tiến độ giao hàng chậm nên ảnh 
hưởng ít nhiều đến tiến độ đơn hàng.
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Để giảm thiểu rủi ro, Ban Giám đốc đã đưa ra nhiều phương án, biện pháp thực hiện. Cụ 
thể như sau:
 - Nguyên liệu chính:
  + Lập kế hoạch chi tiết theo từng dòng hàng cho một năm sản xuất. Căn cứ 
đó, bộ phận kế hoạch lên phương án chuẩn bị nguồn nguyên liệu cho từng thời điểm sản 
xuất trong năm để đáp ứng được tiến độ các đơn hàng yêu cầu.
  + Về mặt giá cả, xây dựng cơ sở dữ liệu nhà cung cấp để từng tùy thuộc vào 
đơn hàng, vào các tiêu chí chất lượng sản phẩm khách hàng yêu cầu để chọn lựa nhà cung 
cấp tối ưu mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
  + Vật liệu phụ: Mặc dù giá được nhà cung cấp cam kết trong ít nhất 06 tháng 
trên cơ sở đặt hàng theo kế hoạch về số lượng yêu cầu cả năm. Tuy nhiên, để giảm thiểu 
rủi ro, công ty luôn cập nhật tình hình biến động giá trên thị trường để kịp thời thông báo 
các phòng ban liên quan trong việc dự đoán chi phí trong tương lai nhằm có cơ sở dự toán 
giá vốn và giá bán phù hợp.
 - Gia công ngoài: 
  + Về tiến độ: tương tự nguyên liệu chính, công ty đã lập các kế hoạch kinh 
doanh để từ đó, bộ phận mua hàng lên kế hoạch mua cho từng loại sản phẩm tương ứng 
với các nhà cung cấp phù hợp và tối ưu lợi ích công ty;
  + Về giá cả: tùy thuộc từng trường hợp cụ thể, công ty đàm phán giá với nhiều 
nhà cung cấp trên cơ sở dữ liệu thu thập để đạt mức giá tốt nhất tương ứng với yêu cầu 
chất lượng kỹ thuật yêu cầu;
  + Về nhà cung cấp: thực hiện đánh giá năng lực nhà cung cấp định kỳ để đảm 
bảo chất lượng đầu ra.

E. Rủi ro biến động tỷ giá hối đoái
 Hiện tại, nguyên vật liệu đầu vào của công ty như mía nguyên liệu, dầu DO và các 
phụ gia, hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất đều được cung cấp theo giá tiền đồng 
Việt Nam và các sản phẩm của Công ty đa phần được tiêu thụ trong nước. Đối với các giao 
dịch phải sử dụng ngoại tệ, Công ty mua hoặc bán ngoại tệ ở tỷ giá giao ngay khi cần thiết 
để giữ rủi ro tỷ giá hối đoái ngắn hạn ở mức thấp nhất. Vì vậy, biến động của tỷ giá hối đoái 
không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
F. Rủi ro lãi suất
 Nợ vay của Công ty mặc dù đã được giảm đáng kể trong nữa cuối năm 2018 nhưng 
vẫn chiếm tỉ trọng lớn so với tài sản. Lãi suất vay ngắn hạn của TTF dao động từ 8,5%/
năm đến 12%/năm. 
D. Rủi ro cạnh tranh trong ngành
 Hiện nay, nước ta có khoảng 3.500 công ty chế biến gỗ (với năng lực chế biến 2,2 – 
2,5 triệu mét khối gỗ mỗi năm, trong đó có 450 công ty chuyên sản xuất, xuất khẩu), 340 làng 
nghề gỗ và lượng lớn các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh đồ gỗ.
Thời gian gần đây đã cho thấy sự tăng trưởng trong đầu tư vào ngành gỗ của các doanh 
nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam. Có thể sự dịch chuyển này là những động thái nhằm tránh 
các chính sách về thuế của Mỹ áp dụng cho các mặt hàng của Trung Quốc xuất khẩu vào 
quốc gia này. Gia tăng đầu tư Trung Quốc vào ngành chế biến gỗ của Việt Nam cũng có 
thể là phản ứng của các doanh nghiệp Trung Quốc với chính sách môi trường ngày càng 
nghiêm ngặt của Chính phủ Trung Quốc đối với các ngành sản xuất nội địa.
Ngoài các doanh nghiệp Trung Quốc, các doanh nghiệp nội địa cũng từng bước chuyển mình 
để nâng cao năng lực cạnh tranh, TTF cần nổ lực hơn rất nhiều để chiếm lĩnh thị trường.



                                                    
                                                    

 Phần 4
 Tình hình hoạt động
          kinh doanh 2018
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.............41
 Tổ chức và nhân sự..............................................43
 Tình hình tài chính.................................................44
 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ 
               sở      hữu.......................................................................47



                

 * Về Doanh thu
Đạt 68,68% so với kế hoạch do:
● Nhu cầu thị trường của TTF giảm;
● Công ty chủ động chia tay với các khách 
hàng không hiệu quả 
● Dành thời gian để xử lý dứt điểm các vấn 
đề tồn động khó khăn của công ty. Đồng 
thời cải tiến quy trình hoạt động ở tất cả các 
khâu một cách linh hoạt, minh bạch và hiệu 
quả.

* Về Lợi nhuận
Năm 2018 lợi nhuận công ty âm. Nguyên 
nhân chính do việc xử lý trích lập dự phòng 
hàng tồn kho và công nợ phải thu khó đòi.

* Về Chi phí
So với năm trước thì:
● Chi phí tài chính giảm 21%
● Chi phí bán hàng tăng 62,97%
● Chi phí quản lý tăng 259,47%

Chi phí tài chính giảm do công ty đã giảm 
65,18% số nợ vay của các ngân hàng. 
Ngoài ra, một cá nhân đã giảm lãi vay với 
số tiền 62,8 tỷ đồng cho công ty.
Chi phí bán hàng tăng do trong năm qua, 

công ty tiến hành các hoạt động đẩy mạnh 
bán hàng.
Chi phí quản lý tăng mạnh do việc xử lý trích 
lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

* Về thị trường
Nhà máy TTF hiện có thể sản xuất hầu như 
tất cả các mặt hàng nội thất bằng gỗ tự 
nhiên và ván công nghiệp, kết hợp với các 
nguyên liệu khác như kim loại, da, da nhân 
tạo, kính. Hoạt động xuất khẩu sang các thị 
trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… được do-
anh nghiệp đẩy mạnh.

Gỗ Trường Thành đặt mục tiêu phục vụ song 
song cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

STT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ)
1 Doanh thu thuần 1.044.949.560.348
2 Lợi nhuận gộp (413.471.729.189)
3 Lợi nhuận sau thuế TNDN (804.700.213.026)
4 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (715.161.995.152)
5 EPS (333)

       4.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

B. Những thay đổi, biến động lớn
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Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 và 2018 của TTF và  kế hoạch kinh doanh đã thông 
qua trong ÐHCÐ thường niên 2018

* Về sản phẩm
Cơ cấu dòng hàng theo doanh số năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2018 Kế hoạch Năm 2017
So sánh
với kế 
hoạch

So sánh 
với năm 

2017
Doanh thu thuần 1.044.950 1.517.521 1.363.399 76,64% 68,86%
Lợi nhuận gộp (413.472) 318.680 276.082 (149,76%) (129,75%)
Tỉ lệ doanh thu trên 
giá vốn

(139.57%) 79.00% (79.75%)   

Doanh thu hoạt động 
tài chính

17.572   9.481 6.497 270,46% 185,34%

Chi phí tài chính 106.110 102.418 134.375 78,97% 103,60%
Chi phí bán hàng 20.638 18.210 12.642 163,25% (113,33%)
Chi phí Quản lý do-
anh nghiệp

429.987 112.145 119.614 359,48% 383,42%)

Lợi nhuận thuần (950.176)  95.388 17.025 (5.581,06%) (996,12%)
Lợi nhuận sau thuế (804.700) 76.611 2.344 (34.330,20%) (1.050,37%)
Lợi nhuận sau thuế 
của công ty mẹ

(715.162)  10.737 (6.660,72%)  

EPS       (3.333)  73   
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C. Tình hình thực hiện kinh doanh so với kế hoạch
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       4.2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

A. Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có

B. Tình hình biến động nhân sự
 
       TỔNG SỐ LAO ĐỘNG

                                CUỐI NĂM 2017: 1.579 NHÂN VIÊN
 
       TỔNG SỐ LAO ĐỘNG

                                CUỐI NĂM 2018 2.967 NHÂN VIÊN
                 (tăng 87,90% so với năm 2017)

                

Đơn vị tính: triệu đồng
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             4.3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

A. Kết quả hoạt động kinh doanh

STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018
1 Tổng tài sản 3.585.116 4.166.485 2.780.185
2 Doanh thu thuần 643.016 1.363.399 1.044.950

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh (441.896) 17.025 (950.176)

4 Lợi nhuận khác (603) (14.556) 145.476
5 Lợi nhuận trước thuế (442.498) 2.470 (804.700)

7
Lợi nhuận sau thuế thuộc về 
cổ đông TTF (đã trừ đi lợi ích 
cổ đông thiểu số)

(418.580) 10.737 (715.162)

8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0 0 0

B. Tình hình công nợ phải thu
Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Tổng số Quá hạn Tổng số Quá hạn Tổng số Quá hạn
1.Phải thu khách 
hàng 790.878 181.311 797.378 192.693 551.541 421.116

2.Trả trước cho 
người bán 78.475 0 115.733 0 65.896 0

3.Phải thu theo 
tiến độ kế hoạch 
hợp đồng xây 
dựng

0 0 646.080 0 440.717 0

4.Phải thu về cho 
vay ngắn hạn 21.754 0 115.271 0 49.819 0

5.Các khoản phải 
thu khác 43.021 0 53.208 0 48.247 0

6.Dự phòng phải 
thu khó đòi (178.856) 0 (190.616) 0 (405.574)  0

Tổng cộng 755.271 181.311 1.537.054 192.693 750.645 421.116



                

    Đvt: triệu đồng
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Khoản mục
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Tổng số Quá 
hạn Tổng số Quá 

hạn Tổng số Quá 
hạn

Nợ ngắn hạn 3.423.576 0 2.811.270 0  2.028.455 0
1. Phải trả người bán ngắn 
hạn 253.604 0 327.523 0  162.857 0

2. Người mua trả tiền trước 181.257 0 1.663.131 0  1.392.996 0
3. Thuế và các khoản phải 
nộp Nhà nước 29.962 0 23.482 0  25.692 0

4. Phải trả người lao động 43.348 0 35.371 0  32.267 0

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 191.833 0 310.643 0  231.365 0
6. Doanh thu chưa thực hiện 
ngắn hạn 195 0 0 0  42.890 0

7. Phải trả ngắn hạn khác 85.978 0 53.126 0  137.868 0

8. Vay và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn 2.637.398 0 396.058 0  622 0

9. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 1.936 0  1.899 0
Nợ dài hạn 29.440 0 527.172 0  732.017 0
1. Doanh thu chưa thực hiện 
dài hạn 27.013 0 25.187 0  24.795 0

2. Phải trả dài hạn khác 30 0 - 0  342.446 0
3. Vay và nợ thuê tài chính 
dài hạn - 0 500.000 0  362.854 0

4. Dự phòng phải trả dài hạn 2.397 0 1.985 0  1.923 0
Tổng nợ phải trả 3.453.016 0 3.338.442 0  2.760.472 0

C. Tình hình công nợ phải trả
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Khoản mục 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Vay và nợ ngắn hạn 933.669 396.058 137.868
1. Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Bình Dương 550.119 149.310 0
2. Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Bình Dương 124.293 124.293 123.293
3. Ngân hàng TMCP Việt Á - CN BMT 103.280 103.280 0
4. Ngân hàng NN & PT NT Việt Nam - CN BMT 25.003 10.500 7.200
5. Ngân hàng Phát triển Việt Nam - CN Đắk 
Lắk – Đắk Nông 10.375 8.675 7.375

6. Ngân hàng TMCP Kiên Long - CN Bình 
Dương 59.980 0 0

7. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN 
Phú Nhuận 56.847 0 0

8. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam 3.772 0 0

Vay và nợ dài hạn 500.000 500.000 362.854
1. Ông Bùi Hồng Minh 500.000 500.000 362.854
Tổng cộng 1.433.669 896.058 500.722

Đvt: triệu đồng

D. Tình hình vay nợ ngân hàng



                
      4.4. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, 

       THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Stt Cổ đông Số lượng cổ 
đông

Số cổ phần 
nắm giữ Tỷ lệ (%)

1 Trong nước 3.902 200.492.124 93,4%
 Tổ chức 50 29.880.015 13,9%
 Cá nhân 3.851 170.612.109 79,5%
2 Nước ngoài 56 14.115.252 6,6%
 Tổ chức 8 13.830.906 6,4%
 Cá nhân 48 284.346 0,1%
3 Cổ phiếu quỹ 1 464 0,0%
Tổng cộng 3.958 214.607.840 100,0%

STT Tên cổ đông Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ (%)
1 CTCP Xây dựng U&I    29.000.000 13,51% 
2 Quỹ đầu tư PYN ELITE 13.780.250    6,42%
Tổng cộng    42.780.250 19,9%

Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 
 Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 84 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước 
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005: 
“Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông 
sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người 
không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông”. 
Từ thời điểm chuyển đổi thành công ty cổ phần đến nay đã được hơn 15 năm nên quy định 
về hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập không còn hiệu lực.

A. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu vốn cổ phần của TTF tại ngày 26/09/2018:

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vào ngày 26/09/2018

                

Đvt: triệu đồng

Báo Cáo Thường Niên 2018
TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 48

Chỉ tiêu  Số đầu năm  Thay đổi  Cuối năm 
1. Vốn góp của chủ 
sở hữu 2.146.078.400.000 - 2.146.078.400.000

2. Thặng dư vốn cổ 
phần 63.607.862.467 - 63.607.862.467

3. Cổ phiếu quỹ -552.965.000 - -552.965.000
4. Quỹ đầu tư phát 
triển 17.170.909.622 - 17.170.909.622

5. Quỹ khác thuộc 
vốn chủ sở hữu 8.963.110 - 8.963.110

6. [Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 
phối/ Lỗ lũy kế]

-1.406.881.398.340 -715.161.995.152 -2.122.043.393.492

7.  Lợi ích cổ đông 
không kiểm soát 8.579.739.113 -93.168.164.310 -84.588.425.197

Tổng cộng 828.011.510.972 -808.330.159.462 19.681.351.510

Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 26/09/2018 được cung cấp bởi trung tâm lưu ký chứng khoán

B. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu

C. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

D. Các chứng khoán khác: Không



                                                    
                                                    

 Phần 5
 Các báo cáo đánh giá

 Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành..............51
 Báo cáo và đánh giá của HĐQT............................57



                

Thuận lợi
● Thương hiệu GỖ TRƯỜNG THÀNH được 
nhiều người tiêu dùng biết đến với sản phẩm 
đạt chất lượng cao đáp ứng được các tiêu 
chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.
● Công ty đã tạo được uy tín với khách hàng, 
xây dựng được thương hiệu vững mạnh và 
tạo được một vị thế vững vàng trong ngành 
gỗ, tăng cường khả năng cạnh tranh với các 
doanh nghiệp khác trong cùng ngành
● Mặt bằng sản xuất rộng rãi đảm bảo cho 
công ty tăng lượng hàng dự trữ khi tình hình 
thị trường biến động cũng như đầu tư máy 
móc thiết bị phục vụ cho việc mở rộng quy 
mô, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
● Gỗ Trường Thành là một trong số ít công ty 
tham gia đầy đủ chuỗi giá trị ngành gỗ tại Việt 
Nam. Công ty cùng 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. Điều này hạn 
chế sự lệ thuộc vào những nhà cung cấp bên 
ngoài; đồng thời gia tăng sự kiểm soát về 
chất lượng, giá cả đầu vào và thời gian giao 
hàng cho khách.

Vincom Village
Hạng mục: Cửa đi, Cửa phòng làm việc, ôp vách, ốp trần, cầu 
thang, quầy bar, quầy tiếp tân, ván sàn kỹ thuật cao và ván sàn gỗ 
(indoor, outdoor).

● Máy móc thiết bị hiện đại, đồng bộ với số 
lượng lớn đảm bảo cho công ty sản xuất ra 
sản phẩm có chất lượng cao và ổn định.
●  Công ty luôn nỗ lực không ngừng trong 
việc nghiên cứu và phát triển thành công một 
số dòng sản phẩm mới, mang tính chiến lược 
cao và tạo bước đột phá như: Ván sàn và 
ván ép kỹ thuật cao, ván PB cao cấp không 
độc tố,… Công ty tự thiết kế và bán trên 80% 
sản lượng từ thiết kế của mình trong hơn 10 
năm qua. 

 
Một buổi thảo luận về sản phẩm mới

● Công ty 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 nên có khả năng sản 
xuất những đơn hàng rất lớn.

       5.1. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

A. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

                

● Nguồn nguyên liệu ổn định và chất lượng 
cao. Công ty có nguồn nguyên liệu ổn định, 
số lượng lớn, giá rẻ mà vẫn đạt được yêu 
cầu của các thị trường khắt khe như Mỹ và 
Liên minh Châu Âu. Công ty còn sở hữu 
nhiều cánh rừng đến chu kỳ khai thác lấy gỗ 
và nắm giữ nhiều diện tích đất đai để trồng 
rừng trong những năm tiếp theo.
●  Công tác marketing của Công ty được 
vận hành hiệu quả và Công ty có hệ thống 
phân phối rộng khắp với Thương hiệu 
“Truong Thanh” đã được đăng ký bảo hộ tại 
Mỹ, Anh, Pháp và Việt Nam.
●  Đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều kinh 
nghiệm trong ngành gỗ. 

Khó khăn 
● Tồn kho nguyên liệu, thành phẩm lớn 
nhưng phẩm chất không phù hợp với đơn 
hàng hiện tại.
● Đầu tư dàn trải vào các khâu trong chuỗi 
cung ứng làm giảm hiệu quả đầu tư cũng 
như phân tán nguồn lực. Để chủ động 
nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào, Gỗ Trường 
Thành đã đầu tư hơn 165,5 tỷ đồng để sở 
hữu rừng trồng diện tích 8.510,3 ha, chủ 
yếu là gỗ keo, cao su và Teak. Mặc dù việc 
này giúp cho Gỗ Trường Thành nâng cao 
tính chủ động trong sản xuất, nhưng làm 
gia tăng rủi ro do thiếu chuyên môn về lao 
động và công nghệ dẫn đến hiệu quả đầu 
tư thấp và không phù hợp với định hướng 
phục vụ thị trường nội địa. Trong tương lai, 
Gỗ Trường Thành sẽ từng bước thoái vốn 
đầu tư vào mảng trồng rừng.
●  Đối với thị trường nội địa, việc phụ thuộc 
nhiều vào nhóm khách hàng công trình (chủ 
yếu là Vingroup) sẽ ít nhiều tạo áp lực cho 
Gỗ Trường Thành trong việc thương lượng 
giá cả, điều kiện thanh toán cũng như gia 
tăng rủi ro hoạt động do không đa dạng hóa 
sản phẩm và khách hàng.
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Đồ gỗ nội thất
Hiện nay, việc sử dụng đồ gỗ nội thất trong 
gia đình người Việt đang là một xu hướng, 
nội thất gỗ ngày càng được phổ biến nhờ vào 
hiệu quả mà nó mang lại cho không gian kiến 
trúc. Đồ gỗ nội thất vì vậy trở nên có đẳng 
cấp riêng được nhiều người tiêu dùng lựa 
chọn. Gỗ Trường Thành là một trong những 
thương hiệu được người tiêu dùng biết đến 
là một công ty sản xuất đồ gỗ đạt chuẩn, uy 
tín, chất lượng. 
Sản phẩm nội thất tiêu biểu gồm: 
●  Nội thất rời ngoài trời: được thiết kế đa 
dạng theo yêu cầu khách hàng, đảm bảo kết 
cấu theo tiêu chuẩn ASTM (Mỹ) và BSEN 
(Châu Âu);
●  Cửa: Cửa chống cháy từ 30-120 phút; cửa 
công nghiệp, cửa solid: ván đều đạt chuẩn 
khắc khe của thị trường Mỹ và Châu Âu;
●  Nội thất rời trong nhà: phong cách đi từ 
hiện đại tới cổ điển, Tropical, Scandinavian 
hay Median,...
●  Nội thất liền tường: 
●  Ván sàn: là thương hiệu uy tín
Chất lượng nâng tầm thương hiệu
 Đồ gỗ nội thất sử dụng các nguyên 
liệu sạch, đảm bảo các tiêu chuẩn khắc 
khe của các thị trường khó tính như Mỹ và 
Châu Âu và thường nhận những đơn hàng 
sản xuất riêng với số lượng lớn. Sản phẩm 
Gỗ Trường Thành được sản xuất bằng dây 
chuyền máy móc hiện đại, ứng dụng công 
nghệ với hệ thống máy cnc, máy cưa cắt gỗ 
tự động, máy phay – bào – đánh mộng, chà 
nhám,... Chính nhờ vậy giúp giảm chi phí, hạ 
giá thành, mang những sản phẩm chất lượng 
đến với khách hàng với giá cả hợp lý.
 Tại nhà máy, các nguyên liệu đầu vào 

đều được chuẩn hóa về mặt chất lượng, 
Trường Thành xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh 
giá khắt khe riêng để đảm bảo sản phẩm đều 
đạt chuẩn. Vì vậy, sản phẩm luôn đạt tỷ lệ 
tổng thể cân đối, chuẩn từ hệ thống mộng, 
biên dạng, kết cấu đến chất lượng xử lý bề 
mặt.
 Bằng nhiều năm kinh nghiệm hoạt 
động trong ngành gỗ, công ty đã tạo dựng 
được thương hiệu với các sản phẩm đồ gỗ 
có chất lượng, an toàn, tiện lợi với người sử 
dụng. Không những thế, các sản phẩm công 
ty còn đa dạng về mẫu mã và chủng loại, 
được tạo ra bởi đội ngũ thiết kế tài năng và 
những công nhân có tay nghề cao.
Việc áp dụng những những công nghệ hiện 
đại cùng đội ngũ công nhân viên chuyên 
nghiệp đã cho ra sản phẩm với mức sản 
lượng lớn, chất lượng cao, chính xác đến 
từng chi tiết đáp ứng được nhanh chóng, kịp 
thời nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Hiện nay, sản phẩm công ty được phân phối 
rộng rãi trên thị trường cả nước đặc biệt tại 
các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà 
Nẵng, Vũng Tàu,... và được các đối tác xuất 
khẩu sang những thị trường “khó tính” như 
Châu Âu, Nhật Bản,…
 Sản phẩm Gỗ Trường Thành mang lợi 
thế sẵn có là một đơn vị sản xuất đồ gỗ lâu 
đời vì vậy luôn có những chính sách dịch vụ 
bảo hành sản phẩm nhanh và tốt nhất 
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B. Vị thế của Công ty trong ngành

                

Triển vọng phát triển của ngành 
 Thị trường tiêu thụ nội địa ổn định ở mức 1,47 tỷ USD/năm. Các doanh nghiệp 
ngành gỗ đang đặt trọng tâm phát triển mạnh thị trường nội địa song song xuất khẩu để 
hướng tới mục tiêu 4 tỷ USD tiêu thụ nội địa và 10 tỷ USD xuất khẩu gỗ vào năm 2020. 
 Hoạt động sản xuất, xuất khẩu gỗ trong nước có sự khởi sắc rất đáng kể. Quy mô 
phát triển tương đối lớn và ngành gỗ đang đứng trước ngưỡng cửa để tạo ra những đột 
phá mới. Mặt khác, nhu cầu tiêu thụ đồ gỗ nội thất trên thế giới tăng trưởng, trong khi đồ 
nội thất là thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, những thuận lợi về Luật 
Lâm nghiệp, các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mới ký (với châu Âu), sẽ mang đến cơ 
hội mới cho doanh nghiệp ngành gỗ. 
 Bên cạnh xuất khẩu, thị trường nội địa hiện cũng được doanh nghiệp ngành gỗ tập 
trung phát triển đều ở mọi phân khúc tiêu thụ. Bởi thị trường nội địa cũng đang tăng tiêu 
thụ sản phẩm gỗ theo sự phát triển ổn định trở lại của thị trường bất động sản. Theo đó, 
các dự án bất động sản (nhà ở xã hội, căn hộ cho thuê, từ bình dân đến cao cấp) có nhu 
cầu tiêu thụ đồ gỗ nội ngoại thất tăng dần theo tốc độ xây dựng và tại rất nhiều phân khúc 
giá cả, tạo nên một thị trường đa dạng và lâu dài.
 Với nhiều FTA đã được ký kết trong thời gian qua, năm 2018 sẽ là dấu mốc để 
những FTA này có hiệu lực. Đặc biệt, FTA Việt Nam ký kết với EU sẽ mở ra thị trường lớn 
của 28 quốc gia. Cùng với đó, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương cũng sẽ tác động tích cực tới ngành chế biến, xuất khẩu gỗ. Để chuẩn bị cho hiệp 
định này, nhiều nước trong khối đã sang làm việc với ngành gỗ, triển vọng khá rộng mở.
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"... Vấn đề của Gỗ Trường Thành nằm ở tồn kho gỗ nguyên liệu, tồn kho thành phẩm; các 
loại chi phí; các khoản đầu tư ra ngoài ở công ty con, công ty liên kết..."

1. Phân tích tổng quan

C. Đánh giá kết quả đạt được năm 2018

Nhân sự: 
 Bước đầu hoàn thành cơ cấu bộ khung 
nhân sự vững chắc hướng đến sự phát triển 
bền vững của công ty.

Sản xuất- Kinh doanh:
 Tình hình tài chính năm 2018 được 
cải thiện mạnh mẽ, thể hiện qua các số liệu 
như sau:
Stt Chỉ tiêu Tăng Giảm
1 Nợ phải trả 577,9 tỷ
2 Nợ vay 395,3 tỷ
3 Hàng tồn kho 556,7 tỷ
4 Tiền và tương 

đương tiền
87,5 tỷ

 
 Nhờ tình hình tài chính ổn định, dòng 
ngân lưu được đảm bảo (+ 87,5 tỷ so với 
-47,5 tỷ của năm 2017), công ty mở rộng 
phân xưởng, đầu tư máy móc (khoảng 36,8 
tỷ) để đáp ứng yêu cầu các đơn hàng trong 
và ngoài nước liên quan các mảng sản phẩm 
đa dạng như: Đồ rời, nội thất liền tường...
 Ban thanh lý hàng tồn kho tích cực xử 
lý lượng hàng tồn kho lâu năm không phù 
hợp phẩm chất cho các đơn hàng sản xuất.
 

Ngoài ra, đánh giá  và thoái vốn các khoản 
đầu tư không hiệu quả. Chi tiết:
Stt Công ty Tính chất
1 Cty CP Phú Hữu Gia Liên kết
2 Cty CP Nông Lâm 

Nghiệp Trường Thành
Liên kết

3 Cty CP TM XNK Trường 
Thành ĐắK Nông

Cty con

4 Cty CP Lâm nghiệp 
Trường Thành ĐắK Nông

Cty con

5 Cty TNHH Kỹ nghệ Gỗ 
Trường Thành

Cty con

 
 Do việc xử lý các vấn đề tồn đọng, 
doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch 
đã đề ra. Lý do cụ thể:
 - Giá vốn tăng cao đối với hàng dở 
dang thi công công trình, và do việc trích lập 
các khoản dự phòng hàng tồn kho;
 - Chi phí tài chính tăng từ lỗ hoạt động 
chuyển nhượng vốn;
 - Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 
mạnh do phải trích lập dự phòng phải thu khó 
đòi.

                

Quản trị doanh nghiệp:
 Ban hành mục tiêu chất lượng 2019
1. Hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất, 
kinh doanh của công ty;
2. Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng bao 
gồm chất lượng và tiến độ tối thiểu 97%;
3. Cải tiến, áp dụng 100% quy trình, quy 
định nhất quán với SAP-ERP nhằm duy trì 
hệ thống quản lý chất lượng;
4. Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo nhằm 
nâng cao năng lực cán bộ nhân viên.
 
 Triển khai và vận hành thành công 
dự án SAP-ERP.

Một buổi đào tạo & kiểm thử hệ thống SAP ERP
Với SAP-ERP, giá trị mang lại cho doanh 
nghiệp:
 - Hệ thống quản trị vững vàng theo 
tiêu chuẩn quốc tế, giúp tối đa hóa mức độ 
trao đổi thông tin, cải tiến và theo dõi chặt 
chẽ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, 
giảm thiểu chi phí do loại bỏ được các công 
việc/quy trình thừa, từ đó tạo ra lợi thế cạnh 
tranh, từng bước nâng cao vị thế của doanh 
nghiệp;
 - Hoạch định, quản lý thống nhất, 
minh bạch tất cả các hoạt động sản xuất 
kinh doanh cũng như tăng cường khả năng 
kiểm soát, quản lý và minh bạch thông tin tài 
chính;

 - Với mục tiêu nâng tầm phát triển dài 
hạn TTF, SAP ERP đáp ứng nhu cầu quản 
trị mới cùng với quyết tâm nâng cao năng 
suất làm việc của đội ngũ nhân viên có trình 
độ, nhiệt huyết với công ty.
 - Với nhiều dự án trải dài từ Bắc vào 
Nam SAP ERP là một công cụ hỗ trợ đắc 
lực đánh giá dự án nào tốt và khả thi. Bên 
cạnh đó, với số lượng hàng hóa sản xuất 
tăng lên mỗi ngày và mẫu mã đa dạng, SAP 
ERP đáp ứng được quy mô hoạt động lẫn 
mở rộng sau này.
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    5.2. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 
Tổng kết năm 2018, Công ty kinh doanh không đạt doanh thu và lợi nhuận đặt ra tại Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra. Cụ thể số liệu như sau:
         Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2018 Kế hoạch So sánh
với kế hoạch

Doanh thu thuần 1.044.950 1.517.521 76,64%
Lợi nhuận gộp (413.472) 318.680 (149,76%)
Tỉ lệ doanh thu trên 
giá vốn

(139.57%) 79.00%  

Doanh thu hoạt động tài chính 17.572   9.481 270,46%
Chi phí tài chính 106.110 102.418 78,97%
Chi phí bán hàng 20.638 18.210 163,25%
Chi phí Quản lý doanh nghiệp 429.987 112.145 359,48%
Lợi nhuận thuần (950.176)  95.388 (5.581,06%)
Lợi nhuận sau thuế (804.700) 76.611 (34.330,20%)
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (715.162)  (6.660,72%)
EPS       (3.333)   

                

B. Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc
 HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2018. Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành 
tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với 
chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được 
Ban Tổng Giám đốc  triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh 
thần trách nhiệm cao.
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1.1. Chủ tịch HĐQT
Ông Hồ Anh Dũng
Ngày đầu tiên được bổ nhiệm: 04/04/2017
Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân kinh tế Quốc dân
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Kinh nghiệm nghề nghiệp:
- 2004-2007 Chuyên viên thanh tra cục Thuế Hà Nội
- 2007-2010 Giữ các vị trí Trợ lý Chủ tịch Tập đoàn và Phó Giám 
đốc chi nhánh FPT Telecom;
- 2010-2014 Bộ phận Khách hàng tổ chức MB Securities  
- 2014-đến nay: Giữ các vị trí Trưởng phòng phân tích chứng 
khoán, phó Tổng Giám đốc và hiện giữ vị trí Tổng Giám đốc Công 
ty Chứng khoán quốc gia;
- 03/2019: thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- 04/2017 đến nay là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ 
nghệ Gỗ Trường Thành
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: không 

1.2. Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Ông Mai Hữu Tín
Ngày đầu tiên được bổ nhiệm:04/04/2017
Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Mỹ
Kinh nghiệm nghề nghiệp:
- 1988: Phiên dịch viên (Tiếng Anh) Liên hiệp Công ty Xuất nhập 
khẩu Sông Bé
- 1988: Sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Đầu Tư U&I. Giữ 
các chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tại các công ty: 
Các công ty thuộc tập đoàn U&I; Công ty cổ phần Tầm Nhìn Xanh;  
Công ty cổ phần Địa Ốc Trung tâm; Công ty cổ phần Trường Xuân 
Thịnh; Công ty cổ phần Vật tư Nông Nghiệp Bình Dương; Công ty 
cổ phần Agramat Bình Dương; Cổ phần Sản xuất và kinh doanh 
Toàn Mỹ; Công ty cổ phần Nội thất Việt...
- 04/2017 đến nay là Tổng Giám Đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT công 
ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: không 
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1.3. Thành viên HĐQT
Ông Vũ Xuân Dương
Ngày đầu tiên được bổ nhiệm:04/05/2017
Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm nghề nghiệp:
- 1998-2000: Nhân viên Công ty TM- Đầu Tư và Phát triển Bicamex
- 2000: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư U&I (Unigroup)
- Từ tháng 04/2017 đến nay là thành viên HĐQT công ty Tập đoàn Kỹ 
nghệ Gỗ Trường Thành
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 7 triệu cổ phần tương 
đương 3,26%

1.4. Thành viên HĐQT:
Ông Vũ Tuấn Hoàng
Ngày đầu tiên được bổ nhiệm:04/05/2017
Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân kinh tế ngoại thương Đại học Ngoại Thương Hà Nội
Kinh nghiệm nghề nghiệp:
-  1996: Chuyên viên Công ty XNK Packsimex
- 1998-2009: Trưởng văn phòng đại diện Công ty Phoenix Hồng Kông
- 2010-2014: Phó tổng Giám đốc công ty Cổ phần Kim Giang
- Từ tháng 04/2017 đến nay là thành viên HĐQT công ty Tập đoàn Kỹ 
nghệ Gỗ Trường Thành
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: không

1.5. Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc thường trực
Ông Nguyễn Trọng Hiếu
Ngày đầu tiên được bổ nhiệm:25/10/2018
Trình độ chuyên môn:
-  Kỹ sư xây dựng
- Tốt nghiệp MBA đại học Sejong, Seoul, Hàn Quốc
Kinh nghiệm nghề nghiệp:
- 2009: Trưởng chi nhánh Công ty CP Sữa Đà Lạt;
- 2011-4/2013: CEO Công ty TNHH Redamco-CN Bình Dương;
- 5/2015-7/2013: Trợ lý giám đốc Công ty CP Xây dựng và TM TTT;
- 8/2013: Giám đốc Công ty cổ phần nội thất Gamma;
- 4/2017: Phó TGĐ thường trực Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ 
Trường Thành;
- 10/2018: Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường 
Thành;
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: không



                

 “...cắt giảm chi phí và tăng giá trị tài sản, giảm thiểu rủi ro liên quan tới các khoản đầu tư, thúc 
đẩy hoạt động sản xuất và hiệu quả kinh doanh, cũng như phát triển thương hiệu, tạo dựng niềm tin 
đối với Cổ đông...”
 Tại Gỗ Trường Thành, nhằm quản trị công ty được hiệu quả, cắt giảm chi phí và tăng 
giá trị tài sản, giảm thiểu rủi ro liên quan tới các khoản đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất 
và hiệu quả kinh doanh, cũng như phát triển thương hiệu, tạo dựng niềm tin đối với Cổ đông, 
Công ty đã xây dựng những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm 
soát một cách tốt nhất, tạo lập khuôn khổ cho các mối quan hệ giữa các cổ đông, Hội đồng 
quản trị và những người có liên quan khác qua đó đưa ra các trình tự thủ tục ban hành các 
quyết định nhằm tránh những sự lạm quyền và rủi ro cho công ty.
 Quy chế Quản trị nội bộ do HĐQT soạn thảo và được  thông qua tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2018. Quy chế quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo 
đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản 
lý của Công ty.
 Quy chế này được xây dựng theo Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, 
Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của 
Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty 
áp dụng cho các công ty đại chúng, nhằm cụ thể hóa các vấn đề quản trị nội bộ công ty, bao 
gồm chủ yếu các vấn đề liên quan đến:
 - Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông;
 - Đề cử, ứng cử, bầu, miến nhiệm và bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị;
 - Trình tự và thủ tục tổ chức họp hội đồng quản trị;
 - Thành lập và hoạt động của ban kiểm toán nội bộ;
 - Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp;
 - Phối hợp giữa hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
 - Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật  đối với 
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
 - Ngăn ngừa xung đột lợi ích

                

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành nhiều buổi họp và thông qua nhiều nội dung quan 
trọng sau:
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 của Tập đoàn và trình ĐHĐCĐ;
 - Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh bằng phương 
án phát hành cổ phiếu hoán đổi được ĐHĐCĐ đồng ý tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 
vào ngày 25/10/2018;
 -  Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai 
các kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp, đạt các mục tiêu theo Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 
công ty và các qui định của pháp luật hiện hành;
 - Đánh giá và hỗ trợ các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài 
chính, marketing, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất và chất lượng thông qua các báo 
cáo định kỳ của Ban điều hành;
 - Và nhiều quyết định quan trọng khác. 
THÔNG TIN VỀ SỰ THAY ĐỔI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  TRONG NĂM 2018

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là thành 
viên HĐQT

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ 
tham 
dự 
họp

Lý do không tham 
dự họp

1 Ông Hồ Anh Dũng Chủ tịch 14/04/2017 20/20 100%
2 Ông Mai Hữu Tín Phó chủ tịch 14/04/2017 20/20 100%
3 Ông Vũ Tuấn Hoàng Thành viên 04/05/2017 19/20 95% Vắng mặt và ủy 

quyền cho CT 
HĐQT Ông Hồ 
Anh Dũng

4 Ông Vũ Xuân Dương Thành viên 04/05/2017 19/20 95% Vắng mặt và ủy 
quyền cho Ông Mai 
Hữu Tín

5 Ông Hà Hoàng Thế 
Quang

Thành viên 04/05/2017- 
06/09/2018

11/20 55% Vắng mặt 3 lần, 
ủy quyền cho CT 
HĐQT - Ông Hồ 
Anh Dũng và từ 
nhiệm kể từ ngày 
06/09/2018

6 Nguyễn Trọng Hiếu Thành viên 06/09/2018 6/20 30% Bổ nhiệm mới kể từ 
ngày 06/09/2018
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       6.2. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018



                

                                TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NĂM 2018

a. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Trong năm 2018, Công ty có tổ chức 01 cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông và 01 cuộc họp 
bất thường Đại hội đồng cổ đông. 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1 08/2018/NQ-

ĐHĐCĐ
27/4/2018 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban 

Tổng giám đốc và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt 
động Hội đồng quản trị năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban 
Tổng giám đốc và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt 
động Hội đồng quản trị năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2018; chi trả thù lao HĐQT năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 
2018;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm ban hành Quy chế nội 
bộ về quản trị công ty và quy định chi tiết thành lập các Tiểu ban thuộc 
HĐQT;
- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ 
phiếu riêng lẻ năm 2017;
- Thông qua việc thay đổi tên Công ty và ủy quyền cho HĐQT chọn thời 
điểm và triển khai thực hiện việc đổi tên công ty;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo 
tài chính năm 2018 của Công ty;
- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án và thực hiện 
xử lý các khoản phải thu khó đòi, hàng tồn kho và các khoản đầu tư 
ngoài nhà máy chính.

2 22/2018/NQ-
ĐHĐCĐ

25/10/2018 - Thông qua Tờ trình Phương án nhận sáp nhập, Phương án phát hành 
thêm cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác có liên quan;
- Thông qua Tờ trình bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ 
sung thành viên HĐQT’;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty năm 2018;
- Thông qua Báo cáo về việc thay đổi tên Công ty.
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b. Nghị quyết HĐQT
Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1  01/2018/NQ-

HĐQT
 

11/01/2018
- HĐQT thống nhất tình hình sử dụng vốn thu tiền từ đợt phát hành 
700 tỷ và kế hoạch sử dụng tiền; 
- HĐQT thống nhất tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 
tháng cuối năm 2017, cả năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh do-
anh năm 2018;
- Thành lập các tiểu ban Nhân sự; tiểu ban thi đua khen thưởng – 
kỷ luật trực thuộc HĐQT;

2 02/2018/NQ-
HĐQT

02/03/2018 - Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty 
Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và Công ty Cổ phần 
Quản lý Cụm Công nghiệp Trường Thành EAH’LEO tại Công ty Cổ 
phần Phú Hữu Gia.

3 03/2018/NQ-
HĐQT

06/04/2018 - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2018.

4 04/2018/NQ-
HĐQT

06/04/2018 - Thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ.

5 05/2018/NQ-
HĐQT

06/04/2018 - Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp 
Trường Thành.

6 06/2018/NQ-
HĐQT

27/04/2018 - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp 
Trường Thành.

7 07/2018/NQ-
HĐQT

27/04/2018 - Thảo luận về việc thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả ngoài 
nhà máy chính, xử lý hàng tồn kho và các khoản phải thu khó đòi

8 09/2018/NQ-
HĐQT

11/05/2018 - Thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp Công ty Cổ 
phần Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Trường Thành Xanh.

9 10/2018/NQ-
HĐQT

11/05/2018 - Thảo luận về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 
tài chính 2018;
- Thành lập ban thanh lý;
- Quy định thanh lý.

10 11/2018/NQ-
HĐQT

11/06/2018 - Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn 
vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

11 12/2018/NQ-
HĐQT

06/07/2018 - Thống nhất về việc xin miễn giảm một phần hoặc toàn bộ phần nợ 
lãi vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN Bình Dương 
(DAB) và lộ trình thanh toán dư nợ vay tại DAB.

12 13/2018/NQ-
HĐQT

30/07/2018 -HĐQT thống nhất tiến hành thủ tục nộp tiền thuê đất một lần cho 
nhà nước đối với các tài sản là quyền sử dụng đất/thuê đất tại nhà 
máy chính theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



                                

Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT gồm 
có 03 thành viên, trong đó:

Ông Nguyễn Đình Khoa
Phó ban

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
Thành viên

Bà Phạm Thị Yến Nhi
Thành viên

 Trong năm 2018, Tiểu ban Kiểm toán 
đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy 
đủ của cả 3 thành viên. Ngoài ra còn có 
nhiều cuộc họp khác theo các chủ đề riêng 
biệt với sự tham gia của các thành viên có 
liên quan. Sau mỗi cuộc họp cũng như kết 
thúc năm tài chính 2018, Tiểu ban Kiểm 
toán đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết 
quả hoạt động lên HĐQT.

 Năm 2018 đã có sự cải tiến trong 
phương pháp làm việc, theo đó Tiểu ban 
thực hiện vai trò giám sát cả trước, trong và 
sau mỗi kỳ báo cáo quý, kỳ giám sát quý. 
Đây là một quá trình giám sát liên tục, chú 
trọng vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát 
nội bộ, phòng ngừa rủi ro trên tất cả các lĩnh 
vực hoạt động thuộc phạm vi giám sát.
 Ngoài ra, Tiểu ban thường xuyên cập 
nhật các qui định mới của chính phủ liên 
quan hoạt động kiểm toán nội bộ tại các 
công ty đại chúng, bồi dưỡng và bổ sung 
thêm các kiến thức nhằm đảm bảo năng lực 
hòa cùng với nhịp phát triển của công ty.
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung
13 14/2018/NQ-

HĐQT
01/08/2018 - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và 

kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018;
- Báo cáo tiến trình thực hiện thanh lý hàng tồn kho;
- Thảo luận về phương án phát hành tăng vốn;
- Báo cáo tình hình hoạt động các Công ty con;
- Bổ nhiệm nhân sự phụ trách quản trị công ty.

14 15/2018/NQ-
HĐQT

08/08/2018 - HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức vụ Người 
phụ trách quản trị công ty kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, kể 
từ ngày 07/08/2018.

15 15/2018/NQ-
HĐQT

06/09/2018 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hà Hoàng 
Thế Quang theo   đơn từ nhiệm được gửi đến công ty;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Tổng giám đốc thường trực 
của Công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Hà Hoàng 
Thế Quang theo đơn từ nhiệm.

16 16/2018/NQ-
HĐQT

06/09/2018 - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất 
thường 2018.

17 17/2018/NQ-
HĐQT

14/09/2018 - Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông Lê Văn Minh  đảm 
nhận chức danh Giám đốc tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ 
Nghệ Gỗ Trường Thành với thời hạn 1 năm kể từ ngày 14/09/2018.

18 18/2018/NQ-
HĐQT 

18/09/2018 - Hội đồng quản trị thống nhất việc tăng vốn điều lệ bằng bằng phương 
án sáp nhập Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh (“STT”).

19 19/2018/NQ-
HĐQT

19/09/2018 - Hội đồng quản trị thống nhất việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám 
đốc xử lý các công việc liên quan với Cơ quan điều tra C01 (C44 cũ), 
PC44 Bình Dương và gia đình Ông Võ Trường Thành, nhằm đảm bảo 
quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông TTF và có nhiệm vụ báo cáo lại 
HĐQT kết quả làm việc.

20 20/2018/NQ-
HĐQT

10/10/2018 - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 
2018
+ Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;
+ Nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 dự kiến.

21 22/2018/NQ-
HĐQT

13/11/2018 - Thông qua kế hoạch triển khai chào bán cổ phiếu để hoán đổi
+ Mục đích chào bán
+ Phương án chào bán cổ phiếu.

             6.3. HOẠT ĐỘNG TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2018
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

Kính gửi:  Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính 
hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“Công ty”) 
và các công ty con (“Nhóm Công ty”), được 
lập ngày 5 tháng 4 năm 2019 và được trình 
bày từ trang 5 đến trang 55, bao gồm bảng 
cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 
12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 
cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài 
chính hợp nhất kèm theo..

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về 
việc lập và trình bày trung thực và hợp lý 
báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công 
ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 
Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và 
các quy định pháp lý có liên quan đến việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất 
và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà 
Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm 
bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài 
chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu 
do gian lận hoặc nhầm lẫn..

Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến 
về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết 
quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến 

hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm 
toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu 
chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy 
định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch 
và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được 
sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài 
chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn 
sai sót trọng yếu hay không.chính hợp nhất 
của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay 
không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các 
thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm 
toán về các số liệu và thuyết minh trên báo 
cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm 
toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của 
kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có 
sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp 
nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực 
hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên 
đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công 
ty liên quan đến việc lập và trình bày báo 
cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý 
nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp 
với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm 
mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của 
kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công 
việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính 
thích hợp của các chính sách kế toán được 
áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế 
toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá 
việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp 
nhất.

       7.1. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN
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Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy 
đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên 
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực 
và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình 
hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 5 tháng 4 năm 2019
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(được đăng tải trên website công ty www.truongthanh.com và đính kèm tài liệu này)

       7.2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

                

Trụ sở chính: Đường ĐT 747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, T.Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3 642 004/005  - Fax: (0274) 3642 006 

Wessite: www.truongthanh.com   -   Email: contact@truongthanh.com
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