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CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Báo cáo Hội đồng Quản trị và Hoạt động Quản trị Công ty
Tầm nhìn chiến lược Hội đồng Quản trị
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

BAN ĐIỀU HÀNH -MỘT NĂM NHÌN LẠI

Những cột mốc đáng nhớ từ một năm hoạt động
Hệ thống Sản phẩm dịch vụ
Đầu tư phát triển công nghệ - Gia tăng hiệu quả hoạt động
Nguồn lực

GÓC NHÌN TÀI CHÍNH

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN - CHÚNG TÔI LÀ AI
Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2019
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CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM
06
12
16
18
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Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
Thông điệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Hồ sơ năng lực Hội đồng Quản trị
Điểm nhấn tài chính 2019

MINH BẠCH THÔNG TIN
Tập đoàn TTF cam kết minh bạch tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, hạt nhân nền tảng giải pháp
quản lý hàng đầu thế giới của SAP S4HANA ERP, TTF có thể hoạch định và quản lý thống nhất, minh bạch tất cả các
hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của công ty. Hệ thống bao gồm
10 phân hệ tập trung toàn bộ thông tin hoạt động kinh doanh, thiết kế, sản xuất, thi công… áp dụng toàn bộ cho trụ
sở công ty tại Bình Dương.
5

TẦM NHÌN

Duy trì vị thế dẫn đầu ngành chế biến gỗ của Việt Nam, trở thành Top 50 nhà
sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số lớn nhất thế giới
từ năm 2025;
Duy trì thương hiệu đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm gỗ tại thị
trường nội địa;
Trở thành Top 3 nhà trồng rừng tư nhân (có chế biến gỗ) có diện tích rừng trồng
lớn nhất khu vực ASEAN từ năm 2025

6

7

SỨ MỆNH

“cơ hội lợi nhuận”

Mang
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;

gia tăng sự thỏa mãn”

Luôn “
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;

sản phẩm gỗ đẹp mắt”,

Mang đến cho cuộc sống những “
tiện
dụng, an toàn, làm cho người sử dụng cảm thấy thoải mái, hạnh phúc và tự
tin;

bảo vệ môi

Phát triển trồng rừng sản xuất tại Việt Nam, góp phần”
chống phá rừng trên toàn thế giới, để TTF nói riêng và ngành
chế biến gỗ nói chung có thể phát triển bền vững, bên cạnh việc đóng góp
vào việc chống lại sự biến đổi của khí hậu làm tăng lên mức sạch cho sinh
quyển

trường”,

8
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GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

“Bằng các bước tiến vững vàng
trong ngành gỗ, TTF với hơn
25 năm qua đã chiếm trọn tình
cảm của khách hàng, nhà đầu tư
và chủ dự án.
Để chinh phục thêm nhiều nấc
thang phía trước, TTF vẫn luôn
giữ vững ngọn lửa niềm tin, cam
kết chất lượng bền vững sản
phẩm, minh bạch và thân thiện
với môi trường để đặt những
nền tảng vững chắc cho sứ mệnh
doanh nghiệp gỗ hàng đầu
Việt Nam”

10
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TỐC ĐỘ
Cùng với nhu cầu của khách hàng, tốc độ đáp
ứng của TTF phải nhanh hơn
GIÁ TRỊ
Với cùng giá mà khách hàng phải trả,
giá trị TTF mang lại phải lớn hơn
MINH BẠCH
TTF là công ty minh bạch trong mọi thứ

11

THÔNG ĐIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong xu thế kinh tế đang diễn ra, TTF vừa

Kính thưa Quý Cổ đông,

phải thực hiện tái cơ cấu, xử lý các “điểm

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban

đen” trong quá khứ vừa phải đẩy mạnh

lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ

công tác quản lý để hướng tới mục tiêu

nghệ Gỗ Trường Thành, tôi xin gửi đến

tăng năng suất, hiệu quả trong vận hành.

Quý Cổ đông lời chào trân trọng cùng lời
chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Thưa Quý cổ đông,
Trong năm 2019, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cùng với việc Việt
Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA
đã góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành gỗ Việt Nam. Xuất khẩu gỗ

Chúng tôi đã khánh thành nhà máy tủ bếp với công suất 60 conts/
tháng, xây dựng nhà máy ván ép, sofa để tạo riêng ưu thế tăng xuất
khẩu vào các thị trường chính như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,…
Bước sang năm 2020, tác động của dịch Covid-19 tới ngành gỗ và

và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng mạnh nhờ tận dụng tốt

chế biến gỗ rất lớn. Các thị trường lớn của Việt Nam: Mỹ, Châu, Trung

cơ hội từ các thị trường xuất khẩu chính, kim ngạch xuất khẩu lâm sản và đồ

Quốc, Nhật Bản,... đang trở thành tâm dịch, ảnh hưởng lớn đến việc tiêu

gỗ đạt khoảng 11 tỷ USD. Việt Nam đứng thứ 5 thế giới, đứng thứ hai châu Á,

thụ sản phẩm.

thứ nhất ở Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản và đồ gỗ.
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THÔNG ĐIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Cung cấp những giải pháp nội thất làm hài lòng mọi khách hàng

Thưa Quý Cổ đông,

mà công ty lựa chọn phục vụ.” Đó là sứ mệnh mà TTF đề ra cho toàn thể

Để đạt được mục tiêu đó, không thể thiếu sự đồng hành tin tưởng của Quý

cán bộ nhân viên.

cổ đông, đối tác, khách hàng cũng như sự đồng lòng, quyết tâm cao nhất

TTF không ngừng thay đổi, không ngừng học tập, không ngừng cố

của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên. Thay mặt Hội đồng

gắng để tạo ra giá trị, mang lại cho đời những vẻ đẹp và giá trị bền vững

Quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông,

cùng năm tháng, TTF định hình thương hiệu các dòng sản phẩm nội - ngoại

đối tác, khách hàng đã ủng hộ TTF trong thời gian qua và mong muốn

thất đa dạng cho các công trình nhà ở và du lịch, để mỗi sản phẩm ra mắt

tiếp tục nhận được nhiều hơn sự tin yêu của tất cả trong thời gian tới.

đều được khách hàng ưa chuộng bởi thiết kế hiện đại, tiện nghi với phong

Kính chúc Quý Cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe,

cách độc đáo để TTF “Hướng Tới Tương Lai” là trở thành Công

thất số một Đông Nam Á trước 2030.

ty nội

hạnh phúc và thành công!
Trân trọng cám ơn!
Thay mặt HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
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HỒ SƠ NĂNG LỰC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông VŨ XUÂN DƯƠNG
Phó Chủ Tịch HĐQT

Ông MAI HỮU TÍN
Chủ Tịch HĐQT

Ông NGUYỄN TRỌNG HIẾU
Thành viên HĐQT

Ông LÊ VĂN MINH
Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1969

Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1975

Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1975

Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1982

Lộ trình bổ nhiệm

Lộ trình bổ nhiệm

Lộ trình bổ nhiệm

Lộ trình bổ nhiệm

Thời điểm bổ nhiệm: 10/06/2019

Thời điểm bổ nhiệm: 04/05/2017

Thời điểm bổ nhiệm: 10/06/2019

Thời điểm bổ nhiệm: 06/09/2018

Trình độ chuyên môn

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Kinh tế

Tốt nghiệp MBA Đại học SEJONG, Seoul, Hàn Quốc

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Kinh nghiệm nghề nghiệp

- 1999-2005: Kế toán trưởng Cty TNHH MEREA, TNHH Sáng Tạo
- 2006 - 2015: Giám đốc Tài chính Cty CP Tập đoàn Khải Hoàn (KTG),
Cty CP Thời Trang Việt, Cty TNHH YUJIN VINA, CTy TNHH MASTERBATCH VIỆT NAM (NUPLEX)
- 2016: Tổng Giám đốc Cty CP ECI Saigon
- 2017 đến 8/2019: GĐ Tài Chính TTF
- 6/2019 đến nay: TV. HĐQT TTF

- 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 GĐ Công ty CP Xây dựng và TM TTT
- 8/2013: Giám đốc Công ty cổ phần nội thất Gamma
- 4/2017-6/2019: Phó TGĐ thường trực TTF
- 10/2018 đến nay TV. HĐQT TTF
- 06/2019 đến nay: TGĐ TTF

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

- 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 GĐ tại các công ty: Các công ty
thuộc tập đoàn U&I; Công ty CPTầm Nhìn Xanh; Công ty CP Địa Ốc
Trung tâm; Công ty CP Trường Xuân Thịnh; Công ty CP Vật tư Nông
Nghiệp Bình Dương; Công ty CP Agramat Bình Dương; Cổ phần Sản
xuất và kinh doanh Toàn Mỹ; Công ty CP Nội thất Việt...
- 04/2017 - 06/2019: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TTF
- 06/2019 đến nay: Chủ tịch HĐQT TTF

- 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 TV. HĐQT TTF

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:
7 triệu cổ phiếu tương đương 2.25%

Không

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:
Không

Ông VÕ QUỐC LỢI
Thành viên HĐQT
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1988

Lộ trình bổ nhiệm

Thời điểm bổ nhiệm: 10/06/2019

- 01/2012-08/2016: Nhân viên tín dụng Ngân hàng TMCP Kiên Long
- 04/2016-02/2017-: Phó GĐ CN Nhà Bè- Ngân hàng TMCP Kiên Long
- 02/2017-07/2017: GĐ CN Nhà Bè- Ngân hàng TMCP Kiên Long
- 06/2019 đến nay: TV. HĐQT TTF

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
16

16

Kinh nghiệm nghề nghiệp

17

307.802 cổ phiếu tương đương 0,99%
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ĐIỂM NHẤN TÀI CHÍNH
NĂM 2017-2019
DOANH THU THUẦN 2019

720
tỷ đồng

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU

THÀNH QUẢ KINH DOANH

CƠ CẤU TÀI SẢN

Chỉ số Khả năng thanh toán:

Doanh thu thuần

Tổng tài sản

Lần
1.40
1.20

1.01

0.60

0.49

0.40

0.32

0.20
2017

2018

2019

Tỷ số thanh toán hiện thành

EBITDA

-996
tỷ đồng

Tỷ số thanh toán nhanh

Chỉ số Cơ cấu vốn
Lần
25.40

2.145
tỷ đồng

1,500
1,000

200.00

500
2017

2018

-

2019

2017

2018

2019

Tiền và tương đương tiền
Tỷ vnđ
160

(83)

151

140
120

(400)

15.00

100

(600)

10.00
5.00

0.23

1.08
0.22
2017

0.18
2018

-0.78
2019

Nợ vay/VCSH

(848)

40
(996)

(1,000)

2017

2018

2019

BIÊN EBITDA

0.20
0.00
(0.09)
-0.40
-0.76

-0.77
-0.85

-1.39
-1.55

Biên LN ròng

20
-

2017

2018

2019

Vốn chủ sở hữu:

Lần

2017
Biên LN gộp

64

60

(800)

(1,200)

82

80

Chỉ số Khả năng sinh lời
0.40
0.20
0.00
-0.20
-0.40
-0.60
-0.80
-1.00
-1.20
-1.40
-1.60
-1.80

2,146

2,000

400.00

(200)

20.00

Nợ vay/ TTS

TỔNG TÀI SẢN

720.54

600.00

-

2,780

2,500

800.00

Tỷ vnđ
-

25.00

-5.00

3,000

1,044.95

Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao - EBITDA

30.00

0.00

3,500

1,000.00
0.61

4,166

4,000

1,363.40

1,200.00

0.80

0.00

Tỷ vnđ
4,500

1,400.00

1.19

1.00

0.60

Tỷ đồng
1,600.00

2018

Biên EBIT

2019
Biên EBITDA

-138%

Tỷ vnđ
1,000.00
828.04

800.00
600.00
400.00
200.00

19.71

(200.00)
(400.00)
(600.00)
(800.00)

(631.83)
2017

2018

2019

18
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ĐIỂM NHẤN TÀI CHÍNH
NĂM 2017-2019 (TT)
CHỈ TIÊU
(TỶ ĐỒNG)

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Tăng/Giảm
Cùng kỳ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

ĐVT

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Tăng/Giảm
Cùng kỳ

CHỈ TIÊU THANH TOÁN

TÀI SẢN

4,166

2,780

2,146

-23%

Tỷ số thanh toán hiện thành

Lần

1.19

1.01

0.60

-40%

A.    TÀI SẢN NGẮN HẠN

3,337

2,052

1,227

-40%

Tỷ số thanh toán nhanh

Lần

0.61

0.49

0.32

-36%

-Tiền và các khoản tương đương Tiền

64

151

82

-46%

CƠ CẤU VỐN AN TOÀN

- Đầu tư tài chính ngắn hạn

90

77

148

92%

Nợ vay/ TTS

Lần

0.22

0.18

0.23

28%

- Các khoản phải thu ngắn hạn

1,537

751

368

-51%

Nợ vay/VCSH

Lần

1.08

25.40

(0.78)

-103%

- Hàng tồn kho

1,613

1,056

583

-45%

CHỈ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỜI

33

16

45

176%

Biên LN gộp

%

20%

-40%

-76%

93%

830

729

919

26%

Biên LN ròng

%

0%

-77%

-139%

81%

37

39

30

-22%

Biên EBIT

%

-9%

-85%

-155%

82%

456

297

345

16%

Biên EBITDA

%

-6%

-81%

-138%

70%

- Tài sản dở dang dài hạn

52

17

34

102%

- Đầu tư tài chính dài hạn

201

142

73

-49%

84

234

436

86%

4,166

2,780

2,146

-23%

338

2,760

2,777

1%

2,811

2,028

2,038

0%

- Nợ dài hạn

527

732

740

1%

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

828

20

(632)

-3305%

- Vốn chủ sở hữu

828

20

(632)

-3310%

0

0

0

0%

Doanh thu thuần

1,363

1,045

721

-31%

Giá vốn hàng bán

(1,087)

(1,458)

(1,270)

-13%

276

(413)

(549)

33%

6

18

21

21%

(134)

(106)

(116)

10%

1

2

(21)

-940%

(13)

(21)

(88)

327%

(120)

(430)

(136)

-68%

17

(950)

(889)

-6%

9

157

20

-87%

(24)

(11)

(134)

1103%

Lợi nhuận trước thuế

2

(805)

(1,003)

25%

Lợi nhuận sau thuế TNDN

2

(805)

(1,003)

25%

- Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
- Các khoản phải thu dài hạn
- Tài sản cố định

- Tài sản dài hạn khác
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ
- Nợ ngắn hạn

- Nguồn kính phí và quỹ khác
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lợi nhuận gộp
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Lãi liên doanh, liên kết
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác

20
20

21

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

02

24
26
28
30
32
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Sơ đồ tổ chức
Báo cáo Hội đồng Quản trị và Hoạt động Quản trị Công ty
Xu hướng Ngành Gỗ trong nước và Thế giới
Tầm nhìn chiến lược Hội đồng Quản trị
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

MINH BẠCH THÔNG TIN
Tập đoàn TTF cam kết minh bạch tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, hạt nhân nền tảng giải pháp quản lý
hàng đầu thế giới của SAP S4HANA ERP, TTF có thể hoạch định và quản lý thống nhất, minh bạch tất cả các hoạt động sản
xuất kinh doanh, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của công ty. Hệ thống bao gồm 10 phân hệ tập trung
toàn bộ thông tin hoạt động kinh doanh, thiết kế, sản xuất, thi công… áp dụng toàn bộ cho trụ sở công ty tại Bình Dương.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BOARD OF SHAREHOLDER

BOARD OF DIRECTORS
(BOD)
Internal Audit

Subsidiary Company
Affiliate Company

Secretary of BOD

CHIEF EXECUTIVE
OFFICER (CEO)

Inventor Relation

Assistant Legal

HR Division

Business Development

System Control
Division

Manufacturing
Division

Finance Division

Technical $ Quality
Division

Supply Chain Planning
Division

Site
Division
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Đại hội đồng cổ đông: 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.
- VP.HĐQT: là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐQT
- Ban Kiểm toán nội bộ: do HĐQT bầu ra. Vai trò của B.KTNB 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 HĐQT 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: TGĐ, 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. Dự trù, đặt hàng và cung cấp các loại vật tư phụ
liệu, máy móc thiết bị theo kế hoạch
Phòng Hành chính nhân sự: Là phòng tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền
lương. Tham mưu HĐQT Ban GĐ Công ty về công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng,
kỷ luật, tay nghề, nâng bậc lương CBCNV, 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;
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;
Kiểm soát hệ thống: Là khối có chức năng nhiệm 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.
Khối Kỹ thuật chất lượng: Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới, 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, 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 Công trình: Đảm nhận công tác thi công các công trình do công ty kí kết với các đối tác.
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
& HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
“...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 TTF, 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.
Trong năm 2019, các chính sách tiếp tục tập trung vào chất lượng QTCT, bao gồm tăng
cường cam kết của HĐQT, tái cấu trúc và tăng cường chức năng KTNB, tiếp tục cải thiện chính sách
và quy trình giao dịch với Bên liên quan và tránh xung đột lợi ích để đảm bảo trọn vẹn quyền lợi
của các CĐ, thiết lập các Tiểu ban chức năng giúp việc cho HĐQT bao gồm Lương thưởng, Nhân sự,
gia tăng vai trò của HĐQT trong việc bảo đảm trách nhiệm giải trình của BĐH, quy hoạch nhân sự…
bảo đảm phát triển bền vững trong từng vấn đề kinh tế, môi trường và cộng đồng.
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Quy chế QTCT của TTF được cải tiến trong năm 2019 cũng đã thiết lập lên những chuẩn mực về
hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các TV HĐQT, UBKT, Ban TGĐ và Người điều hành Công ty, đảm
bảo đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí chính để bộ máy QTCT đạt chất lượng cao nhất đó là (1) Quyền
của CĐ, (2) Đối xử công bằng với CĐ, (3) Vai trò của các Bên liên quan, (4) CBTT và minh bạch và
(5) Trách nhiệm của HĐQT
STT

Nội dung chính

Nội dung chi tiết

Quyền Đối xử Vai CBTT Trách
của
công
trò
và
nhiệm
CĐ
bằng BLQ minh HĐQT
CĐ
bạch

1

Đại hội đồng Cổ
đông

- Trình tự, thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ
- Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
- Cách thức biểu quyết kiểm phiếu
- Biên bản họp ĐHĐCĐ
- Trình tự thủ tục LYKCĐ bằng văn bản
- Thông báo NQ ĐHĐCĐ ra công chúng
- Cách thức phản đối NQ ĐHĐCĐ"

x

x

x

x

2

Hội đồng Quản trị

- Thành phần HĐQT
- Tư cách TV HĐQT
- Cách thức đề cử, ứng cử và bầu TV HĐQT
- Miễn nhiệm, bãi nhiệm TV HĐQT
- Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm TV HĐQT
- Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT
- Điều kiện tiến hành và cách thức biểu quyết trong cuộc họp HĐQT
- Biên bản họp và NQ của HĐQT - UBKT
- Các Tiểu ban của HĐQT

x

x

x

x

3

Ngăn ngừa xung
đột lợi ích và giao
dịch các bên có
quyền lợi liên
quan"

- Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các
TV HĐQT, TV Ban TGĐ và Người điều hành Công ty
- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan
đến Công ty"

x

x

4

Đào tạo về Quản
trị Công ty

- TV HĐQT, TV Ban TGĐ, Thư ký Công ty phải tham gia các khóa đào
tạo

5

Quy trình phối
hợp giữa Hội đồng
Quản trị và Ban
Tổng Giám đốc

- Thủ tục trình tự triệu tập, thông báo mời họp, thông báo kết quả
họp giữa HĐQT và Ban TGĐ
- Triệu tập HĐQT theo đề nghị của TGĐ và Người điều hành khác của
Công ty
- Vấn đề TGĐ báo cáo, cung cấp thông tin cho HĐQT
- Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các TV
HĐQT, TV Ban TGĐ và Người điều hành khác"

6

Đánh giá hoạt
động khen thưởng,
kỷ luật Thành viên
Hội đồng Quản trị,
Ban Tổng Giám
đốc và Người điều
hành khác

- Phương thức đánh giá hoạt động của TV HĐQT, TV Ban TGĐ và
người điều hành khác của Công ty
- Tiêu chí đánh giá hoạt động
- Xếp loại đánh giá
- Khen thưởng kỷ luật"

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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XU HƯỚNG NGÀNH GỖ
TRONG NƯỚC & THẾ GIỚI
Với làn sóng đầu tư công nghệ, thiết bị tự động hóa, trang bị quy trình quản lý bằng công
nghệ thông tin kết hợp đầu tư cho công tác thiết kế, thương hiệu, đào tạo quản trị suốt thời gian
qua, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp chế biến gỗ đã được cải thiện rõ rệt. Việt Nam sẽ nỗ
lực trong 7 - 8 năm nữa để trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu đồ gỗ nội thất,
chỉ sau Trung Quốc. Việc có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 20 tỉ USD năm 2025 là điều khả thi.
Nhưng ngành gỗ cần có chiến lược khác biệt mới tạo nên bước phát triển tầm xa và bền vững,
bởi nguồn lực ngành đã đủ lớn mạnh về sản xuất, đang dần hoàn thiện từ công nghệ đến quản
lý, từ chuyển giao đội ngũ kế thừa đến nâng cao năng lực về đổi mới sáng tạo…

Lợi thế của người Việt là sự khéo tay, tiếp nhận công nghệ nhanh, đã và đang khẳng định
yếu tố sản phẩm - công nghệ. Với chính sách phát triển nguồn nguyên liệu rừng trồng, ngành
chế biến gỗ Việt đang có cơ hội lớn. Hiện tại, Việt Nam đang hướng tới xuất khẩu là chủ yếu,
nhưng thị trường nội địa là một thị trường cần được quan tâm. Với tầm nhìn tới năm 2035, tại thị
trường nội địa, WB đã đưa ra con số tới năm đó Việt Nam đô thị hóa là 50%, tỉ lệ đất cho nông
nghiệp giảm gần 1/3, tư nhân đóng góp 80% cho nền kinh tế. Do vậy phải nhìn xuyên suốt cả
thị trường trong nước, đó là cơ hội để ngành gỗ giữ chân khách hàng trong nước.
Theo số liệu thống kê, tổng giá trị trong chuỗi sản xuất đồ gỗ trên thế giới là khoảng 140 tỉ USD
trong khi giá trị hàng hóa tiêu dùng của người sử dụng tới hơn 450 tỉ USD, bao gồm giá trị của
thương mại, thiết kế, phân phối, thương hiệu nên việc cần tận dụng tốt các cơ hội ở thị trường
nội địa, trước khi vươn tới các thị trường thế giới. Và nếu ngành gỗ muốn hướng đến con số 450
tỉ USD, thì cầnxây dựng những giá trị nền tảng cốt lõi như năng lực sản xuất, khả năng chế biến
gỗ và chế tác thủ công mỹ nghệ Việt Nam được ghi nhận, khi đồ nội thất “Made in Vietnam” dưới
thương hiệu danh giá của các hãng nổi tiếng có mặt khắp thế giới, kể cả phân khúc cao cấp, cung
cấp sản phẩm cho các công trình đẳng cấp quốc tế. Và như vậy giá trị mà Việt Nam nhận được so
với hiện tại sẽ là rất lớn. Bên cạnh đó, điều quan trọng là ngành gỗ cần xây dựng được thị trường
thiết kế và thương hiệu quốc gia, đó là hai giá trị để tạo lợi thế cạnh tranh cũng như từng bước
tạo ra giá trị gia tăng từ gia công truyền thống. Nếu có chiến lược kinh doanh công nghiệp sáng
tạo, sớm hình thành viện thiết kế nội thất, sẽ làm lực đẩy cho ngành chế biến gỗ tạo những giá
trị gia tăng, giúp doanh nghiệp đạt giá trị thặng dư cao hơn.

Kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong giai đoạn từ 2016 - 2019 (triệu Đô)
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TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2020 -THÁCH THỨC VÀ THUẬN LỢI ĐAN XEN

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHI TIẾT

Năm 2020, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị, quản lý theo hướng chuẩn hóa
các quy trình, tinh gọn bộ máy để hướng tới mục tiêu tăng năng suất, hiệu quả trong vận hành.
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với
Ban Giám đốc để hoàn thành các công tác, kế hoạch của Công ty như sau:
Tháng 01/2020, TTF đã khánh thành nhà máy tủ bếp, với công suất 60 container mỗi
tháng. Các sản phẩm từ nhà máy tủ bếp đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của các khách hàng
Mỹ, trong bối cảnh tủ bếp từ Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường này phải chịu cùng lúc ba
loại thuế nhập khẩu, thuế chống trợ giá và thuế chống phá giá. Hiện, nhà máy đã nhận đủ đơn
hàng.

a.

Về hoạt động thúc đẩy kinh doanh:
Năm 2020, TTF chủ động đàm phán với các khách hàng truyền thống và đẩy mạnh mãng
xuất khẩu, trong đó tích cực nâng cao hợp đồng dài hạn và tập trung chủ lực vào thị trường Mỹ,
Ý, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản,… thông qua các kênh bán lẽ uy tín
Tiếp tục tìm kiếm đối tác có tiềm năng trong lĩnh vực đồ gỗ nội thất nhằm liên doanh, liên
kết để gia tăng năng lực cạnh tranh nhằm đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng;
Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2020 vẫn tìm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Tác động của
dịch Covid-19 tới ngành gỗ và chế biến gỗ là rất lớn. Các thị trường trọng điểm xuất khẩu của
Việt Nam: Mỹ, Ý, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản,… hiện dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp,
ảnh hưởng mạnh đến khả năng nhận hàng, phân phối và tiêu thụ đồ gỗ tại các thị trường này.
Một số khách hàng đề nghị chậm giao hàng theo đơn hàng đã ký, chậm thanh toán tiền hàng vì
nhân viên phải nghỉ tránh dịch bệnh. Dự kiến để ký đơn hàng mới sẽ chậm từ 3 - 6 tháng do lo
ngại dịch bệnh, khách hàng chưa sang.
b.

Về hoạt động quản trị doanh nghiệp:
Công ty tiếp tục cải tiến hướng đến các nguyên tắc và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp
nhằm đảm bảo Công ty phát triển theo định hướng bền vững. Trong đó, Công ty sẽ tiếp tục cam
kết quyền bình đẳng cổ đông, minh bạch công bố thông tin.
Ngoài ra, Công ty cũng đã áp dụng mô hình quản trị Lean, KPIs, OKRs, Time tracking nhằm
quản trị tốt tất cả các khâu để giảm chi phí
c.

					

Nhà máy tủ bếp mới của Gỗ Trường Thành

Ngoài nhà máy tủ bếp, TTF đang xây dựng nhà máy Ván ép mới với công suất 9.000 m3 mỗi
tháng tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định qua Công ty con Central Wood. Một lợi thế
khác mà TTF tạo ra cho riêng sản phẩm này là nguồn ván ép tự sản xuất với mỗi container tủ
bếp xuất khẩu đi Mỹ cần tới 30 m3 ván ép.

30

Về quản trị nguồn lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp:
Công ty tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Tất cả Cán bộ nhân viên tại Gỗ Trường
Thành đều có cơ hội phát triển, phát huy năng lực trong một môi trường làm việc minh bạch,
gắn kết, hướng tới hiệu quả cao. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển chương trình đào tạo cán bộ
nguồn, Công ty sẽ liên tục hoàn thiện quy chế đánh giá năng lực và quy chế phân quyền để đảm
bảo mọi cán bộ quản lý đều được trao trọng trách phù hợp và phát huy năng lực tốt nhất.
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Năm 2019 được xem là năm chuyển mình trong công tác Quản trị - Kiểm soát - Điều hành của
Công ty. Theo đó, B.KTNB sẽ từng bước cải tiến hoạt động kiểm tra, giám sát, nâng cao tính độc
lập,

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019
Trong năm 2019, B.KTNB đã thực hiện các công việc theo chức năng và nhiệm vụ như sau
1. Xây dựng Chính sách Giao
dịch các Bên liên quan
Công ty nhận thức rằng Giao
dịch với Bên liên quan có thể
tiềm ẩn xung đột lợi ích giữa các
đối tượng tham gia ký kết và có
thể gây nghi ngờ “liệu những
giao dịch đó có đem lại lợi ích tốt
nhất cho Công ty hay không?”.
Với mong muốn gia tăng sự minh
bạch, chính sách giao dịch với
Bên liên quan quy định ngưỡng
trọng yếu - bắt buộc phải được
sự rà soát và đánh giá của B.KTNB, tham mưu cho HĐQT trước
khi ra quyết định.
Trước khi ban hành và áp dụng
chính thức, B.KTNB đã lắng nghe
tư vấn của các đơn vị kiểm toán
độc lập để kiện toàn chính sách,
giúp cho các giao dịch liên kết
được kiểm soát chặt chẽ hơn.
2. Tổ chức đào tạo về Quản trị
công ty
UBKT đã tổ chức khóa đào tạo
về Thư ký Công ty và KTNB phù
hợp với các chuẩn mực QTCT
tốt vào tháng 07/2019.
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3. Xây dựng kế hoạch cải thiện hoạt động Quản trị
công ty
Với tham vọng tạo được sức hút về giá trị và hình ảnh
Công ty đối với các NĐT trong và ngoài nước, Công ty
đã có bước đánh giá hiện trạng về công tác Quản trị
công ty. Trên cơ sở đó xây dựng lộ trình để hoàn thiện,
tạo tiền đề cho việc xây dựng mô hình hoạt động theo
chuẩn quốc tế.
Kế hoạch cải thiện

Chi tiết hoạt động

Cam kết về Quản trị - Tăng cường cam kết của HĐQT về QTCT tốt
Công ty
- Xây dựng Bộ Quy tắc Đạo đức
- Cập nhật Bộ Quy tắc QTCT"
Hiệu quả hoạt động - Tăng cường số lượng TV HĐQT độc lập
Hội đồng Quản trị
- Thiết lập các Ủy ban chủ chốt trực thuộc
HĐQT
- Làm rõ và đẩy mạnh nghĩa vụ TV HĐQT
- Tăng cường vai trò của HĐQT trong việc bảo
đảm trách nhiệm giải trình của BĐH và quy
hoạch nhân sự
- Bảo đảm tham gia đầy đủ vào các vấn đề
môi trường và xã hội
Môi trường Kiểm
soát Quản trị

- Văn bản hóa tất cả các dịch vụ sử dụng giữa
Công ty, giữa các Công ty thành viên
- Tái cấu trúc và tăng cường chức năng KTNB
- Cải thiện hoạt động của Công ty liên quan
kiểm toán độc lập"

"Minh bạch và
hoạt động
Quan hệ Nhà đầu
tư"

- Cải thiện CBTT trên trang Web
- Xây dựng chính sách và quy trình GDBLQ và
bên xung đột lợi ích."
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ (TT)
Tiêu chí

Nội dung

Báo cáo tài
Giám sát việc lập BCTC trung thực và hợp lý theo quy định pháp luật
chính và Công bố Xem xét sự phù hợp và nhất quán của các chuẩn mực kế toán được sử dụng bởi
thông tin
Công ty và Công ty con
Giám sát việc CBTT theo đúng quy định pháp luật về CBTT
Giám sát Giao
Rà soát và giám sát việc thực hiện và tuân thủ của Công ty đối với các Giao
dịch với các Ban dịch các Bên liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và chính
liên quan
sách về Giao dịch các Bên liên quan;
Rà soát các Giao dịch các Bên liên quan quan trọng theo quy định của Pháp
luật và Điều lệ Công ty để xem xét liệu các giao dịch có được thực hiện trên cơ
sở thị trường độc lập và báo cáo cho HĐQT về bất cứ vấn đề trọng yếu nào
Quản trị Doanh
Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác QTDN được thực hiện phù hợp với
nghiệp
quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN TRONG NĂM 2020
Trong môi trường hội nhập, nhiệm vụ của B.KTNB sẽ ngày càng được chú trọng nhằm tiếp tục duy
trì hoạt động ổn định và minh bạch như thời gian vừa qua, phát huy đầy đủ chức năng nhiệm vụ
được HĐQT giao theo Điều lệ B.KTNB.
Tiêu chí

Nội dung

Cam kết về Quản Thiết lập các chính sách rủi ro, tiêu chí và công cụ kiểm soát rủi ro cho tất cả
trị Công ty
các hoạt của Công ty và trình HĐQT thông qua
Xem xét và giám sát hữu hiệu và hiệu quả của hệ thống Kiểm soát nội bộ, đề
xuất giải pháp hoàn thiện Đánh giá tính hiệu quả của và sự tuân thủ Bộ Quy
tắc đạo đức của Công ty
Kiểm toán nội bộ Thay mặt HĐQT giám sát các hoạt động của KTNB để bảo đảm thực hiện đầy
đủ chức năng nhiệm vụ và phù hợp với Điều lệ B.KTNB
Đánh giá kết quả hoạt động của KTNB, sự hiệu quả và độc lập về hoạt động
bằng cách xem xét các kết quả của bất kỳ cuộc kiểm tra chất lượng nào, cũng
như phản hồi từ Ban TGĐ và Kiểm toán bên ngoài
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BAN ĐIỀU HÀNH- MỘT NĂM NHÌN LẠI
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Những cột mốc đáng nhớ từ một năm hoạt động
Hệ thống Sản phẩm dịch vụ
Đầu tư phát triển công nghệ - Gia tăng hiệu quả hoạt động
Nguồn lực

MINH BẠCH THÔNG TIN
Tập đoàn Gỗ Trường Thành cam kết minh bạch tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, hạt nhân nền
tảng giải pháp quản lý hàng đầu thế giới của SAP S4HANA ERP, Gỗ Trường Thành có thể hoạch định và quản lý
thống nhất, minh bạch tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền
vững của công ty. Hệ thống bao gồm 10 phân hệ tập trung toàn bộ thông tin hoạt động kinh doanh, thiết kế, sản
xuất, thi công… áp dụng toàn bộ cho trụ sở công ty tại Bình Dương.
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NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ
TỪ MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG

THÁNG 06

THÁNG 08

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Các nội dung chính:
1.Thông qua báo cáo tài chính năm 2018, doanh thu thuần
đạt 1.045 tỷ đồng, giảm 23% so với năm trước và chỉ hoàn thành
69% kế hoạch năm. Nguyên nhân do nhu cầu thị trường giảm, công
ty chủ động chia tay các khách hàng không hiệu quả, dành thời
gian xử lý dứt điểm các tồn đọng, mạnh tay xử lý trích lập dự phòng
các khoản phải thu khó đòi và hàng tồn kho.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019, công ty đặt
mục tiêu doanh thu thuần 1.234 tỷ đồng, tăng 18% so với năm
trước. Tuy nhiên, giá vốn lên đến 1.378 tỷ đồng khiến doanh nghiệp dự kiến lỗ gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 144 tỷ đồng.
Từ đó, doanh nghiệp gỗ này dự kiến lỗ tiếp 588 tỷ đồng năm 2019,
không chia cổ tức.
Mục tiêu chính của TTF là nhà thầu cung cấp lắp đặt sản
phẩm nội ngoại thất cho các công trình lớn của Vingroup, Sun
Group, Tân Hoàng Minh…; Tìm kiếm các đơn vị tiềm năng để khép
kín chuỗi giá trị, tạo ra giải pháp nội thất toàn diện; Hợp tác với
BOHO DE’COR để thúc đẩy tăng trưởng của lĩnh vực thiết kế, thi
công nội thất; đẩy mạnh xuất khẩu gỗ nhằm tăng doanh thu tại
các thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Ý…; mở rộng thương hiệu Sứ
Thiên Thanh sau sáp nhập và thúc đẩy hợp tác chiến lược với Đồng
Tâm; chuyển nhượng vốn góp tại các liên doanh, liên kết…

3. Thay đổi nhân sự cấp cao
Bầu ông Mai Hữu Tín giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay
cho ông Hồ Anh Dũng. Ông Mai Hữu Tín cũng thôi
đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc.
Bầu mới ông Vũ Xuân Dương giữ chức vụ Phó Chủ
tịch HĐQT.
Bãi nhiệm 2 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm
của ông Hồ Anh Dũng và Vũ Tuấn Hoàng. Với 2 vị trí
thành viên bị trống, bầu bổ sung ông Võ Quốc Lợi và
ông Lê Văn Minh vào vị trí thay thế.

Các Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ 2019
LỄ KÍ HỢP TÁC GIỮA TTF & ĐỒNG TÂM GROUP
Cùng ngày tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông,
TTF tổ chức lễ kí hợp tác giữ TTF & Đồng Tâm Group.
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Ngày 26/8 , TTF góp vốn thành lập CTCP Đồ gỗ Casadora
với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất đồ gỗ, giường, tủ,
bàn ghế...Đặc biệt, Casadora có Giám đốc - Ông Carlo Zavagno
quốc tịch Ý là một người rất am hiểu về đồ nội thất cao cấp. Đây
là bước tiến quan trọng giúp TTF định hình các dòng thiết kế cao
cấp cho thị trường xuất khẩu.
Ông Carlo Zavagno - GĐ Casadora

THÁNG 12
Tháng 12 vừa qua, nhóm Concept của
TTF tham dự cuộc thi Hoa Mai 2019-2020
dành cho tác phẩm của các công ty sản xuất
thương mại nội thất gỗ do iDesign tổ chức.
Với tiêu chí ý tưởng độc đáo, thẩm mỹ
hài hoà, đảm bảo công năng, tính thương mại
và khả năng sản xuất rộng rãi,
Nhóm Concept của TTF đã vượt vượt qua 331
tác phẩm dự thi , mang về 02 giải thưởng:
- Giải nhất: tác phẩm Chàm Shelf của Nguyễn
Hoà
- Giải nhì: tác phẩm Asian Feel Ding Table của
Võ Ngọc Nguyên
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HỆ THỐNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ

ĐỒ GỖ
NỘI THẤT
Bàn, ghế, tủ, giường..(phòng ăn, phòng khách,
phòng ngủ, văn phòng..)
Hoàn thiện: Sơn NC, PU, UV, Sơn gốc nước
Kết hợp: Kim loại, sơn tĩnh điện, xi mạ, đánh
xước, đá (tự nhiên và nhân tạo), da, vải (chậm
cháy, chống thấm,..) theo tiêu chuẩn CA117
của Mỹ và BS 5852 của Anh.
Công suất: 100 conts/tháng (40HC).
Thiết kế: yêu cầu đa dạng từ hiện đại tới cổ
điển, Tropical, Scandinavian hay Median,..
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HỆ THỐNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Ván sàn Gỗ TỰ NHIÊN

- Gỗ giá ty (Teak), sồi Mỹ (American Oak), Chiêu
liu, Cherry, Tần Bì (Ash), Tràm..
- Công suất 13.000 m2/tháng
- Đặc biệt ván sàn gỗ Dầu cho thùng xe tải Toyota

Ván sàn KỸ THUẬT CAO

- Đế ván ép chịu nước, lớp mặt dày 1,5-2mm với
các yêu cầu: Walnut, Chery, Oak, Ash..
- Công suất: 26.000 m2/tháng

Ván sàn GHÉP HÌNH Parquetry

-Quy cách 600x600, lớp mặt dày 2mm với các loại
cầu: Walnut, Cherry, Oak, Ash..
- Công suất: 1.300 m2/tháng

Sàn Gỗ TTF

- Đế gỗ tự nhiên FJL Tràm, lớp mặt dày phủ các
loại cầu: Walnut, Cherry, Oak, Ash..
-Công suất: 30.000 m2/tháng

Tất cả các loại ván sàn được sản xuất bởi kỹ thuật rộng rãnh, dung sai theo tiêu chuẩn Nhật, lắp
đặt với foam, gang.
Hoàn thiện lau dầu, giá cổ, cán UV với độ cứng đạt tới 8H (chống trầy xước, thích hợp với khu
công cộng)
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HỆ THỐNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ

NỘI THẤT
VÁN CÔNG NGHIÊP

-Tủ áo, tủ bếp, tủ lavabo/vantity.
- Vật liệu kháng ẩm đạt chuẩn về hàm lượng độc tố
(Tiêu chuẩn Card P2-Mỹ, EO của Châu Âu)
- Công suất: 75.000 sản phẩm/năm
- Hoàn thiện bề mặt theo yêu cầu khách hàng:
veneer, sơn PU, melanmine, laminate, acrylic (sơn
bóng kính)…
- Thiết kế đa dạng phù hợp với không gian
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HỆ THỐNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ

CỬA

Cửa chống cháy
- 30-70-120 phút

Cửa công nghiệp
Cửa tự nhiên

- Căm xe, Sapelli, Oak, Ash… và các loại gỗ có xuất xứ
hợp pháp theo yêu cầu của khách hàng. Và các loại
cửa đặc biệt theo yêu cầu dự án
- Cửa cách âm, tiêu âm, chống đạn, cửa trang
trí inox, cửa gỗ ngoại cỡ cao đến 8.5 mét.
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HỆ THỐNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Gỗ Nguyên Liệu

Tròn, Xẻ, Phôi ván sàn đa dạng chủng loại như Teak (Brasil,
Panama, Việt Nam, Gana, Ecuador..), Căm xe Châu phi, Cherry, Sồi, Tần Bì, Dẻ Gai, Mahogany, Tràm, Cao su, Bạch đàn
(Tereticornis, Grandis, Saligna, Karigum, Maidenii,,) 100%
xuất xứ hợp pháp.

Plywood

Ván ép kỹ thuật cao đạt chứng nhận Carb P2/E0/EPA an
toàn cho sức khỏe người sử dụng, có thể chịu nước đến
48/72h so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Sản
phẩm có cấu tạo vững chắc, đa dạng sắc mộc, màu trắng
sáng tự nhiên có thể được sử dụng để làm ngăn kéo mà
không cần sơn.
Các loại hoàn thiện: veneer, sơn UV/PU/NC…
Công suất: 1.300 m3/tháng

Veneer

Là gỗ tự nhiên sau khi khai thác được bóc rotary hoặc lạng
slice thành những lát dày từ 0.2 mm đến 3mm, rộng tùy
theo loại gỗ (100-1300 mm), dài khoản 2400 mm được
phơi và sấy khô.
Bằng các kỹ thuật dán keo, ép nguội hoặc nóng lên bề mặt
các loại ván (ván ép, PB, MDF,..) sẽ cho thành phần là ván
veneer, sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm
nội thất, cửa gỗ, tủ..
Các loại veneer TTF đang sản xuất và sử dụng bao gồm: Sồi
(oak), Tần bì (Ash), Xoan đào, Óc chó (Walnut), Tràm, Tre
(Bambo),,,
Công suất veneer slice: 26.000 m2/tháng
Công suất ván bóc rotary: 500 m3/ tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU THÀNH CÔNG
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU THÀNH CÔNG
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU THÀNH CÔNG
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU THÀNH CÔNG
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THÀNH TỰU
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ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Phòng Lab với trang thiết bị
được hiệu chuẩn theo quy định và
đội ngũ nhân viên được cấp chứng
nhận đánh giá năng lực bởi tổ chức
thứ ba, để kiểm tra và đảm bảo
các tiêu chuẩn theo yêu cầu khách
hàng:
+ Test mội trường (mối ghép nóng
lạnh, độ trương nở)
+ Test mối mọt
+ Test liên kết nội IB
+ Test nồng độ Formaldehyde
+ Test kết cấu (thả rơi, lật, mỏi, kéo,
tải tĩnh..) theo tiêu chuẩn ASTM
(Mỹ), BSEN (Châu Âu), JIS (Nhật)
+ Test chất phũ bề mặt, sơn hoàn
thiện (độ cứng, độ bám dính, độ
mài mòn)
+ Test cường độ màu theo dãy
quang phổ
+ Test độ cứng bao bì (độ bụp
carton)
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Hiểu rằng chất lượng, sự chuẩn xác và tiến độ triển khai
mỗi dự án rấy quan trọng. TTF là nhà thầu Gỗ & Nội
thất đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng hệ thống quản
lý SAP-ERP S4/Hana theo mô hình quản lý dự án cho phép
kết nối thông tin, hoạch định, ra quyết định theo thời gian
thực tế để khai thác tối ưu nguồn tài nguyên giữa các đơn
vị, kiểm soát được tình trạng công việc từ đó giúp giảm giá
thành sản phẩm và tăng cường khả năng thực thi.
Việc vận hành ERP-SAP có thể giúp khách hàng cập nhật
tiến độ của dự án cũng như qui trình thực hiện các hạng mục
dự án gần như tức thời và chính xác

61

NGUỒN LỰC

Cán bộ, công nhân trên 1.300
người. Trong đó, 100% công nhân có
trình độ từ 9/12 trở lên với tay nghề
cao. Cán bộ quản lý thuộc bộ phận tư vấn
thiết kế kỹ thuật, cung ứng, sản xuất, thi
công… có trên 20 năm kinh nghiệm trong
ngành, thi công lắp đặt và hoàn thiện nội
thất gỗ.
Cán bộ, nhân viên văn phòng
với tinh thần trách nhiệm cao, cập nhật
nhanh chóng các thông tin về thị trường,
về xu hướng thiết kế và tình hình nguyên
vật liệu….

Tập đoàn TTF có 11 nhà máy với tổng diện
tích hơn 200.000 m2 được đầu tư, trang bị các dây
chuyền sản xuất, máy móc thiết bị ngoại nhập từ các
nước Ý, Đức, Đài Loan của các thương hiệu nổi tiếng
trong ngành may móc chế biến gỗ, là loại tự động và
bán tự động được điều khiển bằng máy tính, trong đó
phải kể đến hệ thống CNC Master và hệ thống lò sấy
Fully Auto Control.
Đây là một trong những nhà máy sản xuất đồ
gỗ nội ngoại thất phục vụ cho các dự án trong nước
và xuất khẩu với quy mô và mức độ hiện đại ở Việt
Nam.
Năng lực sản xuất các nhà máy của Tập đoàn
từ 220-250 conts/tháng, cùng một lúc công ty có
thể đáp ứng 25-30 dự án lớn nhỏ khác nhau.
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GÓC NHÌN TÀI CHÍNH
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LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN - CHÚNG TÔI LÀ AI
Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2019

MINH BẠCH THÔNG TIN
Tập đoàn TTF cam kết minh bạch tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, hạt nhân nền tảng giải pháp
quản lý hàng đầu thế giới của SAP S4HANA ERP, TTF có thể hoạch định và quản lý thống nhất, minh bạch tất cả các
hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của công ty. Hệ thống bao gồm
10 phân hệ tập trung toàn bộ thông tin hoạt động kinh doanh, thiết kế, sản xuất, thi công… áp dụng toàn bộ cho trụ
sở công ty tại Bình Dương.
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LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
CHÚNG TÔI LÀ AI
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

THÔNG TIN TỔNG QUAN
STT

Tên giao dịch:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ
GỖ TRƯỜNG THÀNH

Tên ngành nghề

Mã ngành

1

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
bằng vật liệu khác

Tên Tiếng Anh:
TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION

2

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (không hoạt động tại trụ sở
công ty)

4551

Tên viết tắt: TTF

3

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ (không
hoạt động tại trụ sở công ty)

4669

4

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ,
bàn, ghế và đồ dùng nội thất; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh (không hoạt
động tại trụ sở công ty)

4649

5

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (không hoạt động tại trụ sở)

4652

6

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng nội thất. Sản xuất hàng đan lát, hàng thủ công mỹ
nghệ. Sản xuất hàng gốm, sứ, thủy tinh

3290

7

Sản xuất đồ điện dân dụng (không hoạt động tại trụ sở)

2750

8

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (không hoạt động tại
trụ sở)

2620

9

Sản xuất linh kiện điện tử (không hoạt động tại trụ sở)

2610

10

Sản xuất thiết bị điện khác (không hoạt động tại trụ sở)

2790

11

Hoạt động thiết kế chuyên dụng:
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội ngoại thất, dịch vụ thiết kế đồ họa

7410

Giấy phép kinh đăng ký kinh doanh:
Sàn niêm yết: HOSE
Mã cổ phiếu: TTF
Số lượng cổ phiếu lưu hành:
311,197,838 cổ phiếu
VỐN ĐIỀU LỆ:

3.111 Tỷ đồng

VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG:

TỔNG TÀI SẢN:
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821 Tỷ đồng

(tính đến ngày 31/12/2019)

2.146 Tỷ đồng

3100 (chính)

CÁC DỰ ÁN TRẢI DÀI KHẮP ĐẤT NƯỚC
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
& PHÁT TRIỂN

Năm 1993: Thành lập nhà máy
đầu tiên tại Daklak

Năm 2008: Niêm yết chính thức
15.000.000 cổ phần trên HOSE.

Năm 2000: Mua lại nhà máy
VINAPRIMART - tạo tiền đề cho
thị trường xuất khẩu.

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

Năm 2002: Thành lập nhà máy
thứ ba tại Thủ Đức, Tp.HCM

Năm 2011: Lập liên doanh trồng
17.000 ha rừng với tập đoàn
giấy lớn nhất Nhật Bản: OJI Paper
tại Phú Yên.

2003

1993

Năm 2003: Đổi sang mô hình
Công ty Cổ phần.

Năm 2012: Lần đầu tiên sụt
giảm doanh số.

Năm 2006: Nhận đầu tư từ Quỹ
Aureos Đông Nam Á (ASEAF) -Cổ
đông nước ngoài đầu tiên.

Năm 2013: Tái cơ cấu tài chính
sau khi sụt giảm doanh số.

Năm 2007: Tăng vốn lên 150 tỷ
đồng cùng thặng dư trên 470 tỷ
đồng. Đồng hành nhiều cổ đông
lớn trong và ngoài nước. Đồng
thời, thành lập các cty trồng
rừng với chủ trương 100.000ha
tại Việt Nam.
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2008

Năm 2015: Công bố tái cơ cấu tài
chính thành công, doanh số tăng
mạnh trở lại và lợi nhuận thu lớn
nhất kể từ trước đến nay.
Năm 2016: Kiểm toán E&Y công
bố kết quả kiểm kê thiếu hụt
980 tỷ hàng tồn kho.

Năm 2019:
Sáp nhập Sứ Thiên Thanh và tăng vốn điều lệ lên
trên 3.000 tỷ đồng.
Ra mắt thương hiệu nội thất cao cấp Casadora
Nhà máy tủ bếp mới có diện tích 20.000 m2 với
công suất 60 container mỗi tháng.

2017

2019

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 BLĐ và toàn thể CBCNV
đã giúp TTF một lần nữa vượt
qua biến cố.
Năm 2019: Sáp nhập Sứ Thiên
Thanh và tăng vốn điều lệ lên
trên 3.000 tỷ đồng.

69

