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MANG LẠI SỰ PHỒN THỊNH CHO KHÁCH HÀNG
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) là nhà sản
xuất chuyên cung cấp, lắp đặt, thi công nội - ngoại thất được thành lập từ
năm 1993 tại ĐắkLắk. Sản phẩm của chúng tôi hiện đã có mặt tại các thị
trường có nhu cầu về gỗ khắc khe như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và các
nước Châu Âu.... Các dòng sản phẩm của TTF được ứng dụng rộng rãi trong
trai trí nội thất hiện đại cho các khu nhà ở, chung cư, biệt thự, trường học,
bệnh viện, trung tâm thương mại, các khu nghỉ dưỡng cao cấp.....
Với 25 năm kinh nghiệm trong tư vấn thiết kế, sản xuất và thi công lắp đặt,
sản phẩm của chúng tôi có thiết kế hiện đại, đa dạng từ vật liệu đến màu
sắc, phong cách độc đáo phù hợp với từng loại hình không gian, giúp khách
hàng thỏa sức lựa chọn và sáng tạo. TTF tự hào là nhà sản xuất luôn chinh
phục được những khách hàng khó tính nhất trên tất cả các thị trường trong
và ngoài nước.
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“CÀNG NHANH THÌ CƠ HỘI TỒN TẠI CÀNG CAO

Chấp nhận thay đổi và sẵn sàng thay đổi
luôn nằm trong văn hóa kinh doanh của
chúng tôi từ đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng đi
nhanh hơn nữa vì hiểu thêm rằng rủi ro thực
sự sẽ lớn hơn điều mình nghĩ ”

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thưa Qúy Cổ đông,
Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn
Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF), tôi xin gửi đến Quý cổ đông lời chào trân
trọng cùng lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công! Năm 2021 thật sự
là một năm đầy trải nghiệm đau thương với cảm giác bất lực khi chúng ta
cùng các công sự cố gắng vượt qua đại dịch, nhất là khi chưa có vaccine.
Nhưng TTF đã trở lại hoạt động như một doanh nghiệp bình thường với các
nhà máy đầy việc là tín hiệu đáng mừng.
Thưa Quý Cổ đông, dù thị trường thuận lợi hay khó khăn, toàn thể đội ngũ
lãnh đạo và CBNV TTF vẫn luôn kiên định vững bước với các kế hoạch và
mục tiêu phía trước. Năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển
mạnh mẽ bằng việc xúc tiến các bước trong chuỗi giá trị của ngành mà từ
trước đến giờ chúng ta vẫn thua mọi người, đó là thiết kế, bán lẻ, thương
hiệu lớn…
Với sứ mệnh cung cấp tất cả những gì tạo nên cái đẹp cho đời, thông qua
việc ưu tiên khai thác những thế mạnh và năng lực cốt lõi sẵn có, chúng tôi
sẽ làm tất cả những gì thị trường có nhu cầu. Về thị trường, chúng tôi không
đặt mục tiêu vào bất cứ thị trường nào mà xác định, cả thế giới là thị trường
tiềm năng của mình. Trong đó, tất nhiên là có cả thị trường trong nước.
Anh chị em cổ đông thân mến!
Năm 2022, được dự báo là một năm đầy thách thức của chính chúng ta, là
năm mà chúng ta phải xây dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát
triển tiếp theo của TTF là “Trở thành Công ty nội thất số 1 Đông Nam Á”.
THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Trên hành trình phát triển của mình, chúng tôi nhận thức rằng, để thành
công và phát triển bền vững, bên cạnh định hướng chiến lược đúng đắn, thì
việc trân trọng giá trị đạo đức kinh doanh, mang đến sản phẩm thực, giá trị
thực, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng, đối tác và xã hội là triết lý
kinh doanh đầy tính nhân văn mà công ty chúng tôi luôn hướng đến.
Với lòng quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị, Ban
điều hành và toàn thể cán bộ – nhân viên, TTF sẽ không phụ lòng tin yêu, sự
kỳ vọng của quý khách hàng và là người đồng hành trên hành trình đi đến
sự thịnh vượng và sung túc của đối tác, cổ đông.
Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và ủng
hộ của Quý vị Cổ đông, cảm ơn sự hợp tác tích cực của khách hàng, đối tác.
Đặc biệt, tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành tới toàn thể Công ty Cổ phần
Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, những người đã cùng Tôi chung sức,
chung lòng cho đến ngày hôm nay.

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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GIỚI THIỆU CÔNG TY
THÔNG TIN CHUNG:
Gỗ Trường Thành là một trong những thương hiệu sản xuất sản phẩm gỗ
hàng đầu Việt Nam. Chặng đường hơn 27 năm hình thành và phát triển.
TTF ghi dấu ấn là một trong những Thương hiệu Việt Nam uy tín về chất
lượng.
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
Tên viết tắt:
MSDN:

TTF
3700530696

Sàn niêm yết: HOSE
Mã chứng khoán: TTF

Vốn điều lệ:

+4.111 tỷ

		
+2.282:
+04 :
		
+11:

Trụ sở chính tại Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Cán bộ nhân viên
Nhà máy ( NM Sofa-TTFS, NM Tủ bếp-TTFC, NM nội ngoại
thất-TTFH, NM nội thất hàng rời-TTFR)
Công ty con, công ty liên kết

GIỚI THIỆU CÔNG TY
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

GIỚI THIỆU CÔNG TY
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MẠNG LƯỚI CÔNG TY
VỚI CHUỖI SẢN XUẤT KHÉP KÍN

GIỚI THIỆU CÔNG TY
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Phú Yên
Công ty TNHH Trồng Rừng Trường Thành OJI.
Bình Định
Công ty CP Central Wood.
Đăk Lăk
Công ty CP Trồng Rừng Trường Thành.
Công ty CP Trường Thành.
Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành.
Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành M’drak.
Công ty CP Quản lý Cụm Công nghiệp Trường Thành - Ea’Hleo.
Bình Dương
Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh.
Công ty CP Đồ gỗ Casadora.
Công ty CP Viestones.
TP.Hồ Chí Minh
Công ty CP Bao bì Trường Thành.

GIỚI THIỆU CÔNG TY
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CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TTF

CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
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Chặng đường 28 năm hình thành và phát triển, TTF trải qua thành
công thử thách và đang chuyển mình trở thành tập đoàn chế biến
gỗ hàng đầu Việt Nam.

CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
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ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ SAP-ERP

Hệ thống hàng đầu thế giới về quản trị sản xuất
Công nghệ quản lý hiện đại – tối ưu – tốc độ.

ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG CỔNG DỊCH VỤ
ĐIỆN TỬ-TDS

Số hóa quy trình
Kế thừa dữ liệu
Giao việc tự động
Báo cáo thực chiến
Đảm bảo hài lòng khách hàng
CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
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ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI THỜI ĐẠI 4.0

Kính 3D thực tế ảo ứng dụng trong nội thất

OCULUS RIFT S
Máy Scan công trình

FARO FOCUS M
Máy Scan sản phẩm

CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lỗi - Trách nhiệm xã hội

LÀM ĐẸP CHO ĐỜI

SỨ MỆNH

Đối với khách hàng:
Bằng sự am hiểu về gỗ và am tường trong
lĩnh vực thiết kế, sản xuất và thi công lắp
đặt, nội thất TTF luôn nỗ lực mang lại vẻ
đẹp cho từng không gian và giá trị bền
vững theo thời gian, chúng tôi cung cấp
những giải pháp nội thất và dịch vụ tốt nhất
nhằm đáp ứng được sự kỳ vọng của khách
hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu
trong chiến lược của chính mình.

Đối với nhân viên: Mang đến sự tự tin hơn trong cuộc sống cho nhân viên
thông qua việc đóng góp đầy ý nghĩa của họ;
Đối với cổ đông: Mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư, sự tin tưởng vào trí
thức và tính chính trực của chúng tôi;
Đối với cộng đồng, xã hội: Đóng góp nhiều hơn cho xã hội, đồng thời phát
triển con người và kinh doanh trên nền tảng trí thức và tính chính trực.

TTF đang từng bước thực hiện mục tiêu trở
thành một trong những Công ty nội thất
hàng đầu tại Đông Nam Á vào năm 2030.

TẦM NHÌN
Để làm được điều này, chúng tôi mong muốn luôn nhận được sự tín nhiệm
của khách hàng và các đối tác kinh doanh, đây chính là yếu tố quyết định
tạo nên sự thành công của TTF.
Không chỉ mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho khách hàng, chúng tôi
còn tạo nhiều cơ hội cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của mình, để mỗi
cá nhân đều có thể tự hào khi làm việc tại TTF.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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TỐC ĐỘ - GIÁ TRỊ - MINH BẠCH - CON NGƯỜI
“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.

GIÁ TRỊ CỐT LỖI
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”.

TTF nhận thức và đi đầu trong thực hiện
chính sách bảo vệ rừng nhằm hướng tới mục
tiêu phát triển bền vững, sử dụng các nguồn
gỗ hợp pháp khai thác từ các khu rừng được
quản lý chặt chẽ và được chứng nhận bởi Tổ
chức FSC. Khai thác, sử dụng đi đôi với trồng
và bảo vệ rừng.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Doanh nghiệp của chúng tôi áp dụng hệ thống quản lý chuyên nghiệp ISO
9001, và sử dụng hệ thống SAP-ERP… phù hợp với thị trường chung và hợp
tác với các khách hàng nhằm phát triển giá trị nội thất trên toàn cầu. TTF là
điểm đến tin cậy cho những khách hàng ưa chuộng đồ nội thất gỗ với nhiều
sản phẩm thân thiện với môi trường, thiết kế nổi bật, thời thượng, chất lượng
sản phẩm tốt, giao hàng đúng hẹn và giá cả cạnh tranh.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Căn cứ vào tình hình kinh tế chung của cả nước và tình hình phát triển chung
của ngành trong năm 2021 và đầu năm 2022, với mục tiêu mở rộng quy mô
hoạt động kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch
kinh doanh năm 2022, với các nội dung chủ yếu sau:
Dẫn đầu xu hướng phát triển và áp dụng công nghệ vào các hoạt động
kinh doanh. Tiếp tục triển khai và phát triển những dự án ứng dụng phần
mềm IT, mua sắm các thiết bị công nghệ mới vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi với mục tiêu tối ưu hóa bài toán kinh doanh và đáp ứng như cầu
không ngừng thay đổi của khách hàng.
Chú trọng xây dựng thương hiệu công ty và hoạt động Marketing. Tăng
tần suất các chiến dịch, sự kiện Marketing để tăng cường tương tác, và tăng
sự xuất hiện của thương hiệu tại các kênh bán lẻ. Tiếp tục xây dựng, công
bố các ấn phẩm giới thiệu về công ty tới nhóm khách hàng tiềm năng, tăng
cường độ phủ bộ nhận diện thương hiệu của công ty.
Tiếp tục áp dụng các hoạt động đào tạo và phát triển tại Công ty CP
Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, nhằm mục đích phát huy tối đa năng
lực của đội ngũ CBNV Công ty. Tạo môi trường học tập chủ động cho mọi
CBNV và khuyến khích, phát triển nguồn lực nhân sự nói chung và nhân sự
cấp cao nói riêng.
Nghiên cứu, đánh giá và xác định lại phân khúc khách hàng nhằm có
chiến lược cụ thể trong việc mở rộng tệp khách hàng. Tìm kiếm khách hàng
mới, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu
cầu càng cao của khách hàng.
Chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình
hoạt động.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực
hiện triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT nhằm đạt được các mục tiêu
kế hoạch kinh doanh của Công ty.
Nâng cao hiệu quả trong quản trị bằng việc triển khai các nhiệm vụ,
công việc hướng đến việc “tối ưu hóa lợi nhuận” và “giảm công nợ quá hạn”.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
Tiêu chí về chiến lược kinh Doanh:

SẢN PHẨM
“Vì đời cần đẹp”
- Với phương châm mang lại cho đời những vẻ đẹp và giá trị bền vững cùng
năm tháng, TTF định hình thương hiệu các dòng sản phẩm nội - ngoại thất
đa dạng cho các công trình nhà ở và du lịch, để mỗi sản phẩm ra mắt đều
được khách hàng ưa chuộng bởi thiết kế hiện đại, tiện nghi với phong cách
độc đáo.

PHÂN PHỐI
Chúng tôi đã phát triển một cơ sở khách hàng rộng lớn trong nước và quốc
tế. Chúng tôi bán đồ nội thất của mình chủ yếu thông qua đại diện bán
hàng độc lập cho nhiều khách hàng bán buôn khác nhau, chẳng hạn như
cửa hàng đồ nội thất do chủ sở hữu điều hành, chuyên gia thiết kế và kiến
trúc nội thất, chuyên gia trang trí, nhà bán lẻ đặc biệt nhỏ hơn, chuỗi nội
thất trong khu vực, mua câu lạc bộ và các nhà bán lẻ trong nước và ngoài
nước. Chúng tôi cũng tiếp thị và bán trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua
cách tiếp cận bản địa hóa để thực hiện đơn đặt hàng thương mại thông qua
khách hàng truyền thống của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng mạng lưới rộng
lớn này làm giảm khả năng hiển thị trước những biến động của điều kiện
kinh tế khu vực, hãy đặt thương hiệu của chúng tôi ở nhiều địa điểm nhất có
thể, nơi người tiêu dùng có thể mua sắm và cho phép chúng tôi tận dụng
các kênh phân phối mới nổi.

NGUỒN CUNG ỨNG NƯỚC NGOÀI
Chúng tôi tham gia các thỏa thuận mua hàng tiêu chuẩn với một số nhà
cung cấp ở nước ngoài, bao gồm cả Starwood, để hoàn thiện hàng hóa tồn
kho.

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
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04 NHÃN HIỆU
Tên thương mại của chúng tôi đại diện cho nhiều năm kinh doanh liên tục
và chúng tôi tin rằng những tên này đã được công nhận và gắn liền với chất
lượng và kiểu dáng tuyệt vời trong ngành nội thất. Chúng tôi sở hữu một số
nhãn hiệu và thiết kế bằng sáng chế, không có bằng sáng chế nào được coi
là vật chất.

05 SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành xác định các bên liên
quan là những bên có ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất
định từ hoạt động kinh doanh của Công ty. 06 bên liên quan trọng yếu đối
với Công ty bao gồm: khách hàng; cổ đông và nhà đầu tư; CBNV; nhà cung
cấp; cộng đồng địa phương; Chính phủ, ban ngành

BÊN LIÊN QUAN

KHÁCH HÀNG

CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

MỐI QUAN TÂM CỦA CÁC
BÊN LIÊN QUAN

ĐÁP ỨNG CỦA CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG
THÀNH (TTF)

- Đội ngũ nhân sự chuyên
nghiệp,có kinh nghiệm chuyên
môn cao.
- Sản phẩm, giải pháp công
nghệ, giải pháp vận hàng tiên
tiến đáp ứng yêu cầu.
- Chi phí dịch vụ, ưu đãi TTF
cung cấp.
- Khả năng cung cấp nội thất
mới, tòan diện.

- Sẵn sàng dịch vụ cung cấp
24/7.
- Gia tăng giá trị dịch vụ và
trải nghiệm dịch vụ cung cấp
cho khách hàng.
- Chi phí dịch vụ hợp lý, có
chính sách ưu đãi cho khách
hàng.

- Nâng cao giá trị thị trường
của cổ phiếu.
- Hiệu quả khoản đầu tư ở mức
cao và bền vững.
- Quyền lợi của cổ đông được
đảm bảo, thông tin được công
bố minh bạch, rõ ràng.

- Xây dựng định hướng, chiến
lược kinh doanh bám sát xu
hướng thị trường.
- Xây dựng các chương trình
hành động đảm bảo hiện thực
hóa kế hoạch kinh doanh.
- Đảm bảo lợi ích của cổ đông
và các nhà đầu tư.
- Đảm bảo các chính sách cổ
tức cho cổ đông và nhà đầu tư
- Công bố và minh bạch thông
tin.
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- Đảm bảo chế độ lương,
thưởng, chế độ làm việc và bảo
hiểm.
- Môi trường làm việc thân thiện,
văn hóa doanh nghiệp đặc sắc.
- Thể hiện được năng lực và có
cơ hội thăng tiến.

- Tạo dựng môi trường làm việc
năng động, phát triển văn
hóa doanh nghiệp trở thành giá
trị cốt lõi của Công ty.
- Đẩy mạnh chính sách đào tạo
nâng cao kỹ năng, tay nghề
cho người lao động, khuyến
khích phát triển bản thân.
- Áp dụng chính sách lương,
thưởng cho người lao động
định kỳ (1 năm tăng lương 2
lần).
- Chế độ phúc lợi theo quy đinh,
chế độ bảo hiểm y tế và các
chương trình văn hóa khác.
- Đào tạo liên tục nhân sự để
hiểu, sử dụng tốt CNTT phục vụ
công việc;
- Phát triển hoạt động Lean,
5S-Kaizen, cơ chế thưởng sáng
kiến;
- Triển khai Balanced Score
Card và KPIs đển từng nhân
viên;
- Thu hút và phát triển nhân tài,
đa kỹ năng và yêu nghề;
- Gắn kết giữa trả lương và kết
quả công việc.

- Khả năng thanh toán.
- Hồ sơ, thủ tục khi thực hiện
hợp đồng.
- Sử dụng dịch vụ lâu dài.

- Thanh toán nhanh chóng,
thủ tục nhanh gọn khi sử
dụng
dịch vụ.
- Thời gian sử dụng dịch vụ
cam kết lâu dài, có sự ưu tiên
hợp tác chiến lược.

CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

- Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
- Bảo vệ môi trường địa
phương.

- Tạo ra công ăn việc làm cho
lao động địa phương.
- Có chính sách xử lý rác thải,
nước thải, đảm bảo an ninh
và vệ sinh môi trường cảnh
quan khu vực.

CHÍNH PHỦ, BAN NGÀNH

- Chấp hành quy định của cơ
quan nhà nước về quản lý và
các quy định pháp luật chuyên
ngành

- Thực hiện nghiêm túc trách
nhiệm của doanh nghiệp như
nghĩa vụ nộp thuế, đóng bảo
hiểm xã hội, đóng góp tích
cực cho sự phát triển của nhiều
tỉnh, thành phố.
- Thực hiện nghĩa vụ công bố
thông tin đầy đủ và đúng hạn
theo quy định.

CÁN BỘ NHÂN VIÊN

NHÀ CUNG CẤP

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông MAI HỮU TÍN
Chủ tịch HĐQT
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1969
Lộ trình bổ nhiệm
Thời điểm bổ nhiệm: 10/06/2019
Trình độ chuyên môn:
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
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 GD tại các công ty: Các công ty thuộc tập
đoàn U&I; Công ty CP Tầm Nhìn Xanh; Công ty Cổ phần Địa Ốc Trung
Tâm; Công ty CP Trường Xuân Thịnh; Công ty CP Vật tư Nông Nghiệp
Bình Dương; Công ty CP Agramate Bình Dương; Công ty Cổ phần Sản
xuất và kinh doanh Toàn Mỹ; Công ty cổ phần Nội thất Việt,...
* 04/2017 - 06/2019: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc TTF
* 06/2019 đến nay: Chủ tịch HĐQT TTF

Ông VŨ XUÂN DƯƠNG
Phó Chủ tịch HĐQT
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1975
Lộ trình bổ nhiệm
Thời điểm 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 Becamex.
- 2000 Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư U& I (Unigroup)
- Từ tháng 04-2017 đến nay là TV HĐQT TTF

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
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Ông NGUYỄN TRỌNG HIẾU
Thành viên HĐQT-Kiêm Tổng Giám Đốc
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1982
Lộ trình bổ nhiệm
Thời điểm bổ nhiệm: 06/09/2018
Trình độ chuyên môn
Tốt nghiệp MBA Đại học SEJONG, Seoul, Hàn Quốc
Kinh nghiệm nghề nghiệp:
- 2009 Trưởng chi nhánh Công ty CP Sữa Đà Lạt
- 2011- 04/2013: CEO Công ty TNHH Redamco-CN Bình Dương
- 05/2013 - 07/2013: Trợ lý GĐ Công ty CP Xây dựng và TM TTT
- 08/2013: Giám đốc Công ty CP Nội thất Gamma
- 04/2017 - 06/2019: Phó TGĐ thường trực TTF
- 10/2018 đến nay TV HĐQT TTF
- 06/2019 đến nay: là TV HĐQT TTF kiêm Tổng Giám Đốc TTF

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
Trình độ chuyên môn:
Tiến sĩ Quản trị kinh Doanh
Kinh nghiệm nghề nghiệp:
- 01/2012 - 08/2016 : Nhân viên tín dụng Ngân hàng TMCP Kiên Long
- 04/2014 - 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
- 04/01/2021 Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long
- 06/2019 đến nay là TV HĐQT TTF
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
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Ông DƯƠNG QUỐC NAM
Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1972
Lộ trình bổ nhiệm
Thời điểm bổ nhiệm: 27/04/2020
Trình độ chuyên môn:
Tiến sĩ Quản trị kinh Doanh

Hội đồng Quản trị có tất cả 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên tham
gia điều hành tại công ty và 03 thành viên không điều hành, thực hiện chức
năng giám sát, tư vấn, giúp đỡ và quản trị công ty, hoàn thành các nhiệm
vụ được ĐHĐCĐ giao.
Các thành viên HĐQT luôn đóng góp ý kiến, giúp đỡ công ty nâng cao hiệu
quả hoạt động kinh doanh, tập trung vào các định hướng phát triển bền
vững và mang lại lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông.
Tất cả thành viên Hội đồng quản trị của TTF đều là những người có bề dày
kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty và sự am hiểu
sâu sắc môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
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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.
Phòng 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.
- Xây dựng chiến lược kinh Doanh, marketing, phát triển hệ thống bán
hàng;
- Phối hợp với phòng sản xuất, gia công, theo dõi tiến độ, tổ chức giao nhận
hàng sản xuất, gia công và thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng sản
phẩm, giải quyết các khiếu nại về chất lượng (nếu có);
- Thực hiện dịch vụ bán hàng, hậu mãi; chăm sóc khách hàng và giải quyết
các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ bán hàng, hậu mãi,…
Phòng Tài chính kế toán:
- Lập kế hoạch tài chính – đầu tư và tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài
hạn; Xây dựng các quy chế lưu trữ chứng từ, luân chuyển chứng từ nội bộ,
thanh toán nội bộ,…
- Thực hiện công tác quản lý tài sản và sử dụng vốn ;
- Phối hợp với phòng sản xuất để tính chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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- Phối hợp với phòng Hành chính nhân sự để tính tiền lương, thanh toán bảo
hiểm xã hội, y tế, tai nạn và các chế độ khác cho nhân viên;
- Lập báo cáo thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính và các loại báo cáo
khác theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Công ty;
- Lập báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước và yêu cầu của Công
ty;
- Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ để đám bảo tính chính xác và trung
thực về số liệu nhằm hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra.
Phòng 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.
- Chuyên thu mua các loại vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và các nhu
cầu khác trong Công ty.
Phòng 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.
Phòng Tư vấn thiết kế: 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 Công trình: Đảm nhận công tác thi công các công trình do công
ty kí kết với các đối tác.
Phòng Xuất nhập khẩu:
- Tìm hiểu thông tin thị trường nội thất thế giới, nhận định về diễn biến giá
cả, nắm vững biểu thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam và các nước khác,
thông báo chính xác và kịp thời cho Tổng giám đốc để đưa ra định hướng
kinh doanh phù hợp trong từng thời kỳ nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao
cho Công ty;
- Nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, hàng hóa phụ vụ sản xuất kinh doanh;
- Xuất khẩu các sản phẩm, hàng hóa của Công ty sang các nước;
- Thực hiện các thủ tục Hải quan, bộ chứng từ XNK, giao nhận hàng hóa tại
các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu đường bộ,v.v…
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & HOẠT ĐỘNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Mặc dù năm 2021 là năm đầy biến động và thách thức trong vô vàn khó
khăn từ đại dịch covid-19 gây ra. Nhưng với tinh thần quyết tâm của toàn
thể CB-CNV Công ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành không để sản
xuất kinh doanh bị đứt gãy vẫn quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn “ Vừa
chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh”. Tình hình tài chính Công ty dần ổn
định. Việc tái cơ cấu tài sản thành công đã tạo được dòng tiền phục vụ cho
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH NĂM 2022
1.1
-

Mục tiêu

TTF sẽ đàm phán với các kênh truyền thống và đẩy mạnh mảng xuất
khẩu, trong đó tích cực nâng cao hợp đồng dài hạn, tập trung chủ lực vào
thị trường Mỹ, Ý, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản… thông qua các kênh bán
lẻ. Công ty cũng tiếp tục tìm đối tác tiềm năng trong lĩnh vực đồ gỗ nội thất
để liên doanh.
Tiếp tục chiếm lĩnh thị phần nội địa trong lĩnh vực gỗ nội thất ở phân
khúc cao và trung cao cấp.
Tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực để phát triển ngành kinh doanh
chính
Hoàn tất việc chuyển đổi số trong năm 2022. Tăng cường quản lý bằng
hệ thống và công nghệ; tối ưu hóa việc sử dụng hệ thống công nghệ thông
tin hiện có và bổ sung các ứng dụng mới vào thời điểm thích hợp nhằm cắt
giảm các khoản chi phí trung gian và hao phí không cần thiết.
Uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ là vấn đề sống còn của Tập
đoàn. Các vấn đề này thể hiện qua việc đảm bảo về quy trình sản xuất, chất
lượng sản phẩm, tiến độ công việc và các chính sách bảo hành, chăm sóc
khách hàng….
Tiếp tục tìm kiếm và hợp tác với các đối tác có tiềm năng 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 và tiến độ thực hiện các dự án, mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho
khách hàng;
Ban lãnh đạo Công ty khẳng định, sẽ tiếp tục duy trì phương châm
“Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại
lý”, phát huy những giá trị cốt lõi của Công ty trước đây: Sáng tạo - Khát
vọng - Nhiệt huyết - Quan tâm. Bên cạnh các thị trường xuất khẩu hiện tại
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như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Trung Đông, Asean, Công ty cũng
đặt ra mục tiêu thách thức chinh phục các thị trường mới trong tương lai;
Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường kinh doanh truyền thống; tăng
cường tiếp cận các dự án, công trình của các chủ đầu tư, nâng cao hiệu quả
công tác đấu thầu.
Đối với mảng dự án, sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình và
được nhiều Nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam và Mỹ như Vingroup, Sungroup, Vạn Thịnh Phát, Đất Xanh, Tập Đoàn Gamuda, Alphanam,
Phát Đạt, Hưng Thịnh, Tavistock, International Parker, Albany Bahamas...
tin tưởng giao cho hàng loạt các dự án trọng điểm. Ngoài ra, Công ty cũng
đang thúc đẩy và tham gia vào các dự án Bất động sản do các Chủ đầu tư
có vốn nước ngoài để chinh phục những thử thách mới. Cùng với việc tích
hợp nhiều hệ thống công nghệ hàng đầu như ERP SAP 4 Hana, Inventor và
hàng loạt các mô hình quản lý đội phát triển của TTF tự xây dựng, TTF càng
tự tin và vững chắc hơn với chiến lược mở rộng vừa quy mô, vừa đa dạng
dòng hàng, vừa tập trung chuyên môn hoá và quản lý chi phí, chất lượng
của mình.
Về xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các khách hàng lớn:
Natuzzi, Crate & Barrel, Williams Sonoma, TJX, etc. ở nhiều ngành hàng
để tăng trưởng doanh thu, giá trị đơn hàng và từng bước đa dạng hóa thị
trường xuất khẩu.
Đầu tư mở rộng thị trường gắn liền với quá trình tái cơ cấu khách hàng,
chủng loại sản phẩm, phù hợp với mô hình sản xuất lớn của ngành gỗ công
ty. Tận dụng tốt cơ hội dịch chuyển nhà cung ứng từ Trung Quốc sang các
nước trong khu vực Đông Nam Á, các hiệp định thương mại đã ký giữa Châu
Âu và Việt Nam để mở rộng quy mộ thị trường, khai thác tốt công suất các
nhà máy đã đầu tư.
Với thương hiệu gỗ Casadora, Công ty sẽ tham gia vào phân khúc đồ
gỗ phong cách Italy cao cấp phục vụ cho giới thượng lưu đang ngày càng
mở rộng tại Việt Nam, bên cạnh thị trường nội địa Công ty đang đẩy mạnh
xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Trung Đông, Nga đánh vào tầng
lớp trung và thượng lưu nhằm đa dạng danh mục sản phẩm đồ gỗ nội thất
TTF;
Đẩy mạnh công tác R&D

1.2

Biện pháp

Công ty Mẹ
Chú trọng công tác điều hành sản xuất ở các nhà máy, đảm bảo đẩy
mạnh được công suất sản xuất và vận hành nhà máy một cách có hiệu quả.
Đẩy mạnh hoạt động R&D, giới thiệu đến khách hàng các bộ sưu tập
và sản phẩm mới.
Tận dụng lợi thế về đầu tư công nghệ và chính sách khuyến khích đầu
tư, chính sách ưu đãi thuế của địa phương nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho
Công ty và xã hội.
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Tập trung vào các sản phẩm có biên lợi nhuận tốt và phân khúc khách
hàng hiện nay. Tìm kiếm và hợp tác chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị
thiết kế và thi công các công trình lớn ở phân khúc truyền thống. Bên cạnh
đó, Công ty kết hợp với khách hàng lớn triển khai các dự án nhắm vào phân
khúc trung cấp.
Đẩy mạnh sản phẩm thông qua kênh chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi
công thiết kế và đại lý.
Mở rộng kênh bán hàng hiện tại, mở thêm showroom ở những địa điểm
phù hợp và kết hợp với các chủ đầu tư để làm nhà mẫu ở ngay dự án.
Mở rộng thị trường xuất khẩu trên cơ sở lựa chọn thị trường và khách
hàng tốt.
Xây dựng và áp dụng các chiến lược và chính sách bán hàng hợp lý.
Chủ động năng cao năng lực quản trị chiến lược, quản trị tài chính và
kiểm soát rủi ro trên phạm vi tập đoàn và ở Công ty con. Tối ưu hóa dòng
tiền và việc sử dụng nguồn vốn ở phạm vi Tập Đoàn. Tìm kiếm các nguồn
vốn, nắm bắt cơ hội đầu tư vừa an toàn vừa tăng hiệu quả sử dụng vốn.
Tăng mức độ ủy thác trong công việc và nâng cao trách nhiệm của các
cấp quản lý trong công tác quản trị. Tổ chức và khuyến khích các cấp quản
lý tham gia các khóa đào tạo bên ngoài và đào tạo nội bộ về kỹ năng quản
trị, kỹ năng lãnh đạo, ủy thác công việc và các kỹ năng hỗ trợ khác.
Nâng cao năng suất lao động, tăng cường sự gắn bó của người lao
động thông qua chính sách lương thưởng và phúc lợi hợp lý.
Tiếp tục thực hiện và hoàn tất việc số hóa cho toàn Tập Đoàn.
Áp dụng và triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến thay
thế máy móc thiết bị theo hướng hiện đại hơn nhằm tối ưu hóa các chi phí
sản xuất, năng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh, tăng năng suất làm
việc cũng như tăng độ chính xác, bảo mật thông tin khách hàng ngày càng
tốt hơn để đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường khó tính.
Tiếp tục chuyển đổi số và kiện toàn quản trị mạnh mẽ để tăng cường
khả năng thực thi chiến lược, khai thác các giá trị kinh tế từ cả tích hợp và
chuyên môn hóa trong ngành hàng.
Tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư mở rộng kết hợp đầu tư chiều sâu:
Nâng cao năng lực quản trị điều hành, chú trọng công tác quản trị nội bộ
nhằm tạo sự đột phá về quản trị các yếu tố đầu vào nguyên liệu và vật tư
phục vụ sản xuất, bố trị dây chuyền sản xuất khoa học thực hiện được việc
kiểm soát tiến độ sản xuất theo ngày, xây dựng chỉ tiêu tăng năng xuất lao
động hợp lý, kiểm soát tốt chất lượng và chi phí sản xuất phấn đấu đạt mục
tiêu hiểu quả của ngành đã đề ra.

Nắm bắt thông tin thị trường và đánh giá đúng tình hình thực tiễn
của Công ty để đưa ra các biện pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù
hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
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Giữ vững khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng tiềm năng,
không ngừng cải tiến về mọi mặt, giữ uy tín và niềm tin với khách hàng. Quan
tâm các công tác thiết kế sản phẩm, sản xuất các sản phẩm mẫu do chính
công ty tự thiết kế, chủ động tìm kiếm khách hàng, đơn hàng có giá trị kinh
tế cao;
Tiếp tục phát huy thế mạnh, lợi thế về nguồn lực, công nghệ và quy mô
như: Nhà máy hiện đại, sản phẩm chất lượng cao, nhân sự giàu kinh nghiệm,
quy trình hoạt động hiệu quả; từ đó, cung cấp các giải pháp, thiết kế sáng
tạo phục vụ lợi ích cộng đồng;
Cung cấp và bổ sung các nguồn lực tối đa để mở rộng hơn nữa thương
hiệu Sứ Thiên Thanh. Nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm trong thời
gian sắp tới kết hợp giữa Gỗ và các sản phẩm thiết bị vệ sinh để tạo ra các
dòng sản phẩm cao cấp nhằm mở rộng tập khách hàng và định hướng “giải
pháp nội thất toàn diện” mà công ty theo đuổi.
Thường xuyên theo dõi diễn biến trên thị trường, có kế hoạch dự phòng
các rủi ro có thể xảy ra với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ
động các giải pháp phòng ngừa nếu thị trường Mỹ áp dụng chính sách thuế
phòng vệ thương mại trong tương lai.
Trong năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện thanh lý toàn bộ nguyên
vật liệu tồn kho lâu năm và tài sản cũ không phục vụ hoạt động sản xuất
kinh doanh, đoạn tuyệt hoàn toàn với các tồn đọng cũ;
Tiếp tục tái cấu trúc tài chính của Công ty, chủ động tiếp cận các nguồn
vốn có chi phí thấp để nâng cao năng lực tài chính phục vụ nhu cầu đầu tư
mở rộng và đầu tư mới;
Hoàn thành góp vốn đầu tư vào Natuzzi Singapore và Tekcom;
Nghiên cứu và triển khai mở rộng các nhà máy ở ĐăkLăk, Bình Định và
tìm kiếm những động lực tăng trưởng trong các ngách ngành mới.
Mở rộng tìm kiếm thêm nhiều nguồn nguyên vật liệu với chi phí tốt và
ổn định nhằm cung cấp đồng bộ kịp thời cho nhu cầu sản xuất, kiểm soát
định mức tiêu hao nguyên vật liệu và tiết kiệm chi phí nhằm tối ưu chi phí sản
xuất và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm;

Công ty con
Đẩy mạnh bán hàng thông qua kênh dự án của Công ty mẹ, kênh
đại lý và nhà phân phối nhằm tăng sản lượng và doanh số bán hàng,
đồng thời tiết giảm chi phí đầu tư cố định. Nhanh chóng mở rộng thị
phần và tăng độ nhận diện thương hiệu.
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm và bán kèm các sản
phẩm mới có liên quan.
Phối hợp với các công ty trong Tập Đoàn để cộng hương và được
hỗ trợ từ khâu quản trị cho đến hệ thống phân phối, cơ sở khách hàng,
hoạt động R&D, marketing và bán hàng.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
1/ HĐQT luôn giám sát tình hình triển khai kế hoạch năm 2022 của Ban điều
hành qua việc tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng và đưa
ra những chỉ đạo kịp thời. Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị
quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời thường xuyên tổ chức các
cuộc họp giữa lãnh đạo công ty với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để xử lý,
tháo gỡ, kịp thời giải quyết những khó khăn và đề ra phương án khắc phục.
2/ Năm 2021, TTF thực hiện tốt các mục tiêu sau:
Định hướng kinh doanh tập trung vào mảng kinh doanh chính có lợi,
lấy hiệu quả kinh doanh làm trọng yếu.
Ổn định cơ cấu tổ chức nhân sự và phát triển.
Tích cực thu hồi nợ, giảm hàng tổn kho.
Đảm bảo an toàn mọi mặt trong quá trình hoạt động.
Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện quyền hạn và
nghĩa vụ của mình theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy
chế Quản trị công ty và các quy định hiện hành;
Hội đồng Quản trị Công ty ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban Tổng Giám
đốc trong việc điều hành và quản trị Công ty; tìm kiếm và phát triển khách
hàng, đối tác; thu xếp nguồn vốn, phát triển sản phẩm và cơ cấu danh mục
đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho Công ty và cổ đông.
Ban Tổng Giám đốc duy trì hoạt động thống nhất và đoàn kết, phân công,
giao việc khoa học và hiệu quả, các thành viên làm việc đa nhiệm và linh
hoạt, quyết đoán và chuyên nghiệp trong việc xử lý và tìm giải pháp cho các
hoạt động kinh doanh của Công ty;
Ban Tổng Giám đốc đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ cán bộ,
nhân viên của Công ty, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong công việc,
không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận thị trường,
khách hàng, huy động nhiều nguồn lực để bộ máy Công ty vận hành hiệu
quả.
3/ Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2022:
Thực hiện cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng
cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu và kế hoạch
sản xuất kinh doanh, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, phát huy
những ưu điểm đạt được. Xác định năm 2023 là năm đầy khó khăn và thách
thức, Hội đồng quản trị cần tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát,
dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì
tốt hoạt động Công ty.
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Thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp trong từng thời kỳ để tăng
cường, bổ sung nguồn lực, tăng cường quản lý đảm bảo bộ máy luôn năng
động, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, áp dụng các biện pháp tài chính hợp lý,
linh hoạt và chặt chẽ để đem lại hiệu quả cao trong sử dụng cơ sở vật chất
và tiền vốn của Công ty.
Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên
cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập
trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản
trị đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
Duy trì họp HĐQT thường kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề quan
trọng và cần thiết, tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế
hoạch được giao.
Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và do Đại
hội Cổ đông ủy quyền.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Trong năm 2021, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện những công việc như
sau:
- Thẩm định, đánh giá hiệu quả phương án kinh doanh, theo dõi hoạt động
kinh doanh của Công ty;
- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, kiểm tra việc
tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ,
nghị quyết HĐQT và các quy định quản lý nội bộ của Công ty; Thường xuyên
trao đổi và kịp thời thông báo những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ
đông và kiến nghị những giải pháp xử lý;
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo
định kỳ khác. Phân tích đánh giá tính hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả
năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót trong kế toán. Kiến nghị
xử lý những vi phạm, giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục
những tồn tại đã phát hiện;
- Tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính
và hoàn thiện các quy chế quản lý cho HĐQT và Ban điều hành;
- Các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ một cách
trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế của Ban kiểm
toán nội bộ tới HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành với nhiều kiến nghị cụ thể.
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KẾT LUẬN VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
DỰ KIẾN NĂM 2022
1. Kết luận
- Tổng quan: HĐQT đã hoạch định chiến lược phù hợp, chỉ đạo tổ chức kinh
doanh có hệ thống, làm tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích cho: cổ đông,
người lao động, khách hàng, ngân sách nhà nước; Dần đảm bảo cho Công ty
phát triển một cách hiệu quả, an toàn, bền vững. Tuy nhiên, một số chương
trình chưa đạt được tiến độ như kế hoạch đặt ra.
- Các thành viên trong Ban Kiểm toán nội bộ đều nêu cao tinh thần trách
nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong
công việc. Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh luôn có những biến động,
hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công việc
kiểm toán nội bộ cũng không tránh khỏi tồn tại. Do đó Ban Kiểm toán nội
bộ cần nỗ lực và hoàn thiện các quy trình, các phương pháp kiểm soát trong
thời gian tới.
2. Các định hướng hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2022 như sau:
- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ,
quyền hạn, trách nhiệm và hoàn thành mục tiêu của Ban KTNB đúng theo
Quy chế hoạt động của Ban KTNB; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT
giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của
Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban điều hành đúng quy định của
Pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy
chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty; kiểm tra, giám sát kết
quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của Ban Điều hành.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán đã được
HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất (theo yêu cầu của HĐQT); đồng thời
phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành cùng các đơn vị trong Công ty để cải tiến,
nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định;
- Tham gia phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành cũng như các Phòng
ban để tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và giám sát các hoạt
động của Công ty nhằm sớm phát hiện các vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh
kịp thời theo đúng quy định.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công
ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quy
trình quản lý rủi ro của Công ty.
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TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH

TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH
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TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH

37

NHÀ MÁY NỘI NGOẠI THẤT
Nội thất ngoại thất là một trong những thế mạnh của TTF. Nội
thất ngoại thất của chúng tôi được làm từ gỗ tự nhiên như gỗ
tếch, gỗ sưa, bạch đàn, tràm có thể chịu được mọi tác động từ
bên ngoài. TTF luôn cung cấp cho bạn những sản phẩm đẹp và
độc đáo để thể hiện gu thẩm mỹ tuyệt vời và phong cách của
bạn.
Ngoài ra tại TTF, chúng tôi đưa bạn đến với thế giới cửa gỗ đa
dạng về kiểu dáng, mẫu mã làm đẹp cho không gian đẳng cấp
của bạn.

250 CONTAINER / THÁNG

TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH
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NHÀ MÁY TỦ BẾP
Tủ Bếp là món đồ nội thất tối quan trọng trong căn bếp hiện
đại. Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm đồ gỗ với mẫu mã và
kiểu dáng đa dạng, tùy theo nhu cầu và sở thích của mình. Bếp
là trái tim của ngôi nhà, nơi gìn giữ ngọn lửa hạnh phúc. Bằng
nghị lực, sự cố gắng và nhiệt huyết, TTF sẽ giúp bạn lan tỏa yêu
thương đến mọi người.
Nhà máy có diện tích 20.000 m2, có khả năng sản xuất 90 container tủ bếp đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ mỗi tháng.

90 CONTAINER/THÁNG

TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH
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NHÀ MÁY SOFA
Ghế Sofa TTF rất đa dạng vì khung gỗ được thiết kế riêng phù
hợp cho từng mẫu ghế, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ. Vải
bọc ghế sofa được lựa chọn tỉ mỉ với nhiều chất liệu, màu sắc
đa dạng đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. TTF là đơn vị
thiết kế, sản xuất và thi công Sofa cho rất nhiều công trình, dự
án lớn trong và ngoài nước.

200 CONTAINER / THÁNG
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NÂNG CẤP CỤM NHÀ MÁY HIỆN HỮU
VỚI NHIỀU MÁY MÓC HIỆN ĐẠI

NHÀ MÁY TỦ BẾP
TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH
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NHÀ MÁY SOFA
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PHÒNG THÍ NGHIỆM
Phòng thí nghiệm của TTF với trang thiết bị đã được hiệu
chuẩn cùng với đội ngũ nhân viên có trình độ được bên thứ
ba chứng nhận để đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu của
khách hàng:
+ Kiểm tra môi trường (lạnh, nóng và trương nở)
+ Kiểm tra mối mọt Kiểm tra mối liên kết bên trong
+ Kiểm tra nồng độ formaldehyde
+ Kiểm tra kết cấu (rơi. Lật. Mỏi, kéo, tĩnh tải, ...) theo tiêu
chuẩn ASTM (Mỹ), BSEN (Châu Âu), JIS (Nhật Bản)
+ Vật liệu kiểm tra gỉ
+ Kiểm tra độ phủ bề mặt, lớp sơn hoàn thiện (độ cứng, độ
bám dính, độ mài mòn)
+ Kiểm tra cường độ màu trong dải quang phổ
+ Gói kiểm tra độ cứng (sức mạnh thùng carton)

TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH
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SHOWROOM
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ĐẦU TƯ VÀO CONCEPT & DESIGN

Thành lập TTF Concept Team 2019
Nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới
Phát triển các dự án thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất
Giải nhất cuộc thi thiết kế hoamaicompetition 2020
Tham gia Rebdot Design A

THÀNH TỰU CÔNG TY
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GIẢI NHẤT CUỘC THI HOAMAICOMPETITION 2020

CHÀM
SHELF

TTF Concept team liên kết hợp tác với các công ty kiến trúc

NISHIZAWAARCHITECTS
THÀNH TỰU CÔNG TY

SANUKI DAISUKE ARCHITECTS
47

CASADORA THƯƠNG HIỆU CAO CẤP CỦA TTF

THÀNH TỰU CÔNG TY
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Casadora là công ty con của TTF được quản lý và thiết kế bởi
các nghệ nhân đến từ Milan, Italy.
Sản phẩm của Casadora lấy cảm hứng từ những công trình
kiến trúc cổ điển phương Tây. Các nhà thiết kế đã sang Việt
Nam, kết hợp ý tưởng, kinh nghiệm và khả năng chế tác khéo
léo của những nghệ nhân Việt Nam để tạo nên sản phẩm thủ
công tỉ mỉ, mang nét đẹp cổ điển và trang nhã.
Với thương hiệu Casadora, TTF sẽ tham gia vào phân khúc đồ
gỗ phong cách Italy cao cấp phục vụ cho giới thượng lưu đang
ngày càng mở rộng tại Việt Nam, bên cạnh thị trường xuất
khẩu.

THÀNH TỰU CÔNG TY

49

CASADORA
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CASADORA

THÀNH TỰU CÔNG TY
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ĐỐI TÁC

TRONG NƯỚC

QUỐC TẾ

THÀNH TỰU CÔNG TY
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CHỨNG CHỈ

THÀNH TỰU CÔNG TY
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DỰ ÁN

THÀNH TỰU CÔNG TY
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TTF là thương hiệu hàng đầu trong tư vấn, thiết kế
và thi công nội ngoại thất cho nhiều công trình lớn
trong nước và quốc tế từ năm 1993. TTF luôn coi
mỗi công trình là dấu ấn của sự tận tâm và cam kết
đảm bảo chất lượng bền vững để nâng cao uy tín
của chính chúng ta.

THÀNH TỰU CÔNG TY
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CROWNE PLAZA PHU QUOC STARBAY
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57

MANDARIN ORIENTAL SAIGON
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59

C H U K C H U K Ho Chi Minh

60

61

WINK HOTEL Ho Chi Minh
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63

VINPEARL LUXURY Nha Trang

THÀNH TỰU CÔNG TY

64

VINPEARL RIVERFRONT Da Nang

THÀNH TỰU CÔNG TY
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VINPEARL Tay Ninh

THÀNH TỰU CÔNG TY
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VCL TTL

THÀNH TỰU CÔNG TY
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AMALOTUS CRUISE Mekong Delta

THÀNH TỰU CÔNG TY
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ALBANY BAHAMAS The Bahamas

THÀNH TỰU CÔNG TY
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THE PROSPECT HOLLYWOOD Los Angeles

THÀNH TỰU CÔNG TY
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THE PROSPECT HOLLYWOOD Los Angeles

THÀNH TỰU CÔNG TY
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PRIVATE VILLA Beijing

PRIVATE VILLA Nha Trang

THÀNH TỰU CÔNG TY
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
NHÀ MÁY & SHOWROOM
Địa chỉ : Đường ĐT 747, khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.
Tel :

+84 (0274) 3642 004/005
Fax : (0274) 3642 006

Email :

contact@truongthanh.com
sales@truongthanh. com

Web:

www. truongthanh.com

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ : Số 1 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
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