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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.

MANG LẠI SỰ PHỒN THỊNH CHO KHÁCH HÀNG
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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 2020 là một năm 
nhiều biến động và thử thách với những thay đổi mạnh mẽ ảnh hưởng trực 
tiếp tới toàn bộ nền kinh tế, tập thể CBCNV Công ty cùng tinh thần đoàn kết, 
đồng lòng đã không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn, giữ vững thành 
tựu sản xuất – kinh doanh, nhằm tạo nên tầm vóc mới, sức mạnh mới cho 
thương hiệu Việt. Đó là một năm phải nhớ , nhưng không phải để tiếc nuối mà 
là để chấp nhận và nhìn về phía trước.

Với thị trường xuất khẩu, TTF đang 
dần có vị thế vững chắc hơn và 
những năm tới đây chúng tôi sẽ tiếp 
tục cố gắng để mở rộng thị trường 
bán lẻ nội địa. Năm 2020, TTF bắt đầu 
đánh vào các thị trường khó tính như 
Trung Đông và Nga; hiện phần lớn 
với 70% sản lượng gỗ đang xuất khẩu 
tại các thị trường như châu Âu, Nhật 
Bản, Mỹ, Australia… Lũy kế năm 2020, 
TTF đạt doanh thu thuần hơn 1.210 
tỷ đồng và lãi ròng hơn 21 tỷ đồng, 
chỉ mới thực hiện lần lượt 50% và 30% 
chỉ tiêu kế hoạch đề ra dù cải thiện 
mạnh so với chỉ số năm ngoái.

Vượt khó, TTF hướng tới những mục 
tiêu mang tính đột phá, nhảy vọt.

Với tinh thần của năm mới 2021- TTF 
đã thiết lập tầm nhìn của mình cho 
năm 2045. Vì chúng tôi có thể đạt 
được sự đồng thuận sớm giữa Hội 
đồng quản trị về định hướng tổng 
thể chiến lược tăng trưởng và kế 
hoạch đầu tư cho tầm nhìn này. 
Cụ thể hơn, Kế hoạch 10 năm sắp 
tới sẽ là một thập kỷ nhảy vọt đưa 
Gỗ Trường Thành trở thành doanh 
nghiệp gỗ hàng đầu ASEAN cả về 
công nghệ, sản lượng, doanh thu, 
nhất là thị trường đồ gỗ nội thất.

4

      “Khi doanh nghiệp quan tâm và chăm 
sóc hết lòng cho nhân viên, chính họ sẽ 
là những người nỗ lực và cống hiến nhiều 
nhất. Một khi đã thiết lập doanh nghiệp lấy 
con người làm trung tâm, thành công của 
doanh nghiệp đó sẽ bắt nguồn từ chính 
thành công của mỗi con người. Trong đó, 
con người chính là yếu tố tạo nên giá trị 
trong bất kì doanh nghiệp nào, trong bất 
kì giai đoạn nào, và trong bất kì hoàn cảnh 
nào”.

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Thay đổi hệ thống quản trị và tiến 
hành chuyển đổi số hóa để nâng 
cao tính khách quan và hiệu quả.

Vào năm 2019, TTF đã thực hiện các 
thay đổi đối với hệ thống quản trị 
công ty của mình. Đầu tiên, TTF đã 
đầu tư và ứng dụng thành công 
công nghệ quản lý SAP-ERP, góp 
phần trở thành đơn vị đầu ngành  
trong tiến trình chuyển đổi số, sở hữu 
công nghệ hiện đại - tiên tiến- tối ưu. 
Đến năm 2020, TTF tiếp tục đầu tư và 
ứng dụng thành công cổng dịch vụ 
điện tử TDS.

Tách biệt việc thực hiện và giám 
sát kinh doanh, đồng thời tiếp tục 
theo đuổi sự đa dạng về công cuộc 
chuyển đổi số và áp dụng công nghệ 
4.0.

Hội đồng quản trị sẽ thúc đẩy với 
tầm nhìn mới. Đồng thời, Quản trị 
Công ty sẽ chủ trì liên tục xem xét 
các biện pháp và cơ chế để giám 
sát phù hợp. Thảo luận kết hợp các 
quan điểm đa dạng là một điểm cần 
nhấn mạnh. Chúng tôi hiện đang tập 
trung vào sự đa dạng trong quản lý, 

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

bao gồm tăng số lượng lao động 
có chuyên môn và công nhân lành 
nghề.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng 
hộ mạnh mẽ của các Quý vị Cổ 
đông, với đội ngũ Lãnh đạo tâm 
huyết có nhiều năm kinh nghiệm và 
Nhân viên chuyên nghiệp, với chiến 
lược đầu tư đúng đắn. TTF sẽ tiếp tục 
phát triển vững chắc tạo ra nhiều 
lợi nhuận và bảo toàn vốn cho các 
Cổ đông của Công ty. Thay mặt Hội 
đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Công 
ty, tôi xin chân thành cảm ơn Qúy cổ 
đông, đối tác, khách hàng đã ủng 
hộ TTF trong thời gian qua và mong 
muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn 
tin tưởng của tất cả mọi người trong 
thời gian tới.
Kính chúc Qúy cổ đông lời chào trân 
trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công!
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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:       TTF 
MSDN:                3700530696
Vốn điều lệ:     +3.111 tỷ

Trụ sở chính tại Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
+2.985:             Cán bộ nhân viên
+13 :                 Nhà máy
+13:                  Công ty con, công ty liên kết

Sàn niêm yết: HOSE
Mã chứng khoán: TTF

GIỚI THIỆU CÔNG TY

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 Nông Lâm Công Nghiệp Trường An.
Công ty CP Vật liệu xây dựng Trường Thành - Phước An.
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

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
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Chặng đường 27 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.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
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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

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.

QUÁ TRÌNH 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

Máy Scan công trình

Máy Scan sản phẩm

OCULUS RIFT S

FARO FOCUS M

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

LÀM ĐẸP CHO ĐỜI
Đối với khách hàng: 
- Mang lại lợi ích cho khách 
hàng bằng sản phẩm gỗ nội thất 
đẹp mắt và dịch vụ chất lượng 
cao.
- Mang “cơ hội lợi nhuận” đến 
cho nhiều nhà nhập khẩu, bán sỉ 
và phân phối đồ gỗ trên thế giới, 
cũng như các đại lý và hệ thống 
liên kết phân phối tại Việt Nam.
- Luôn tăng mức độ hài lòng 
của khách hàng về dịch vụ TTF 
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.

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.

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.

Bằng cách làm việc sáng tạo hằng 
ngày, chúng tôi đang từng bước 
vững chắc tiến tới ước mơ trở thành 
Công ty nội thất hàng đầu Đông 
Nam Á.

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

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

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.

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”.

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.

1

2

3

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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Tiêu chí về chiến lược kinh Doanh:
TTF biết vận dụng và phát huy tối đa những tiềm lực sẵn có của mình, 
cam kết sẽ luôn mang lại sự an tâm cho khách hàng và nhà đầu tư 
thông qua các chiến lược kinh doanh cốt lỗi:

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
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Ngoài ra, để đạt được lợi nhuận tối đa và phòng tránh 
những rủi ro trong kinh Doanh, TTF đã thực hiện tốt chiến 
lược đa dạng hóa thị trường bao gồm cả nội địa và xuất 
khẩu. 

Xây dựng thương hiệu số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực nội thất.

Phát triển khách hàng mới, tập trung phát triển sang thị trường 
nước ngoài, đồng thời tiếp tục chú trọng vào việc đáp ứng được 
các đơn hàng gấp và các đơn hàng lớn, do tận dụng thế mạnh 
về nguyên liệu và quản lý sản xuất tốt.

Cân đối hài hòa giữa đơn hàng với năng lực sản xuất nội bộ và 
các nhà thầu phụ; Chấp nhận các đơn hàng lớn và nhỏ nhưng có 
giá bán cao nhằm khai thác tối đa tiềm lực của công ty.

Áp dụng các biện pháp duy trì giá cả đầu vào, rà soát toàn bộ chi 
phí và đàm phán giá tốt nhất với mỗi nhà cung cấp để cạnh tranh 
với các đối thủ bằng chất lượng và thời gian giao hàng, không 
cạnh tranh bằng giá cả thấp để bảo toàn tỉ suất lợi nhuận.

Tích cực giải quyết nhanh các yêu cầu của khách hàng, đặc biệt 
tập trung giao hàng đúng hạn.

Kiểm soát tình hình triển khai các dự án và kiểm tra nghiêm ngặt 
nguồn gốc nguyên liệu hợp pháp để đáp ứng các yêu cầu rất cao 
của thị trường quốc tế về bảo vệ môi trường, tài nguyên và trách 
nhiệm xã hội.

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.

Sử dụng hợp lý nhất các nguồn lực về mối quan hệ, nhân sự, tài 
chính,...cho mục tiêu phát triển dài hạn.

03

02

01

04

05

06

07

08

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
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CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

SẢN PHẨM

PHÂN PHỐI

NGUỒN CUNG ỨNG NƯỚC NGOÀI

-  Công ty tiếp tục 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.
-  Áp dụng và triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 
nhằm tăng năng suất làm việc cũng như tăng độ chính xác, bảo mật 
thông tin khách hàng ngày càng tốt hơn, đáp ứng tiêu chuẩn của thị 
trường khó tính.

“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.

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. 

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.  

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
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CÔNG TÁC NHÂN SỰ

TUYÊN BỐ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

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.

-  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.

TTF tiếp tục khẳng định vị thế là nhà thầu cung cấp lắp đặt sản phẩm nội 
ngoại thất uy tín cho các công trình lớn như Vingroup, Tân Hoàng Minh, 
Sun Group…Đẩy mạnh hợp tác với Boho Décor – đơn vị chuyên thiết kế 
thi công để đẩy mạnh mảng thiết kế, thi công nội thất; đa dạng hóa sản 
phẩm; Đẩy mạnh hơn nữa mảng xuất khẩu các sản phẩm gỗ để tăng 
doanh thu tại các thị trường như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Ý…
Với định hướng chiến lược trở thành doanh nghiệp gỗ hàng đầu ASEAN 
cả về công nghệ, sản lượng, doanh thu, nhất là thị trường đồ gỗ nội thất 
trong 10 năm tới. Năm 2021 công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển khách 
hàng quốc tế và bán lẻ. Công ty cũng kỳ vọng bên cạnh xuất khẩu gỗ 
còn tìm cách chuyển mình sang nhà cung cấp nội thất tổng thể hàng 
đầu và chuyên thi công nội thất cho công trình bất động sản trong 
nước. Hiện đã có 70% sản lượng sản phẩm gỗ dành cho xuất khẩu tại 
các thị trường như Châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Australia,..Các chuỗi cửa 
hàng Walmart, Tesco…là hành khách chính của công ty.

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

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

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.

Ông VŨ XUÂN DƯƠNG 
Phó Chủ tịch HĐQT
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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
- 06/2019 đến nay là TV HĐQT TTF

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

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 

Ông NGUYỄN TRỌNG HIẾU 
Thành viên HĐQT-Kiêm Tổng Giám Đốc

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

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

Ông VÕ QUỐC LỢI 
Thành viên HĐQT
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Năm sinh: 1972 
Lộ trình bổ nhiệm 
Thời điểm bổ nhiệm: 27/04/2020 
Trình độ chuyên môn: 
Tiến sĩ Quản trị kinh Doanh

Ông DƯƠNG QUỐC NAM 
Thành viên HĐQT

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.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

        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.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

&
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 - 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. 
       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. 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;
      Phòng 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;
        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 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.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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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...” 

Kính thưa: Quý vị cổ đông
Tổng kết hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành 
(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  2019.  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  2020,  các  chính  
sách của Công ty  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.

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU 
HÀNH

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;

Về hoạt động kinh doanh, để có 
những con số ấn tượng trong kết 
quả kinh doanh của năm 2021 và 
những năm tiếp theo cùng với sự 
cố gắng không ngừng của Ban 
điều hành (BĐH) công ty với tất 
cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ 
nghiêm túc các chủ trương và chỉ 
đạo của HĐQT. Chúng tôi đánh 
giá cao nỗ lực Tổng Giám đốc 
và BĐH công ty trong quá trình 
thực hiện kế hoạch năm 2020 và 
lên những mục tiêu cho kế hoạch 
của năm 2021. BĐH đã làm tốt 
công tác quản trị tài chính, không 
gây ra bất cứ rủi ro nào về vấn đề 
quản lý tiền, tỷ giá v.v...Công ty 
đã làm tốt công tác quản trị nhân 
sự, sản xuất kinh doanh, quan hệ 
nhà đầu tư, đã thực hiện khá đầy 
đủ các nghị quyết của HĐQT và 
ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó BĐH cũng 
luôn đánh giá, dự báo, phân tích 
tình hình sản xuất kinh doanh để 
có thể đề xuất kịp thời 

biện pháp chỉ đạo xử lý những 
vướng mắt phát sinh trong quá 
trình hoạt động nhằm khai thác 
tốt những thuận  lợi mà thị trường 
mang lại, luôn tạo điều kiện cho 
công tác giám sát của Ban 
kiểm soát và HĐQT. Những chế 
độ công bố thông tin theo quy 
định của nhà nước luôn được 
BĐH thực hiện kịp thời và đầy 
đủ. Nguồn vốn đầu tư của các 
cổ đông luôn được bảo toàn và 
đêm lại tỷ suất sinh lợi cao. Đời 
sống của người lao động và môi 
trường làm việc trong công ty 
được cải thiện, người lao động 
ngày càng gắn bó với doanh 
nghiệp hơn.

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Năm 2020 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.

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.KT- NB, 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 07/2020.

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.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN TRONG NĂM 2021

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.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
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TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH

TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH
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NHÀ MÁY CỬA, NỘI THẤT & 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

TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH
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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

TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH



37

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

TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH



39TỔNG HỢP NHỮNG NÉT CHÍNH



40

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

GIẢI NHẤT CUỘC THI HOAMAICOMPETITION 2020

NISHIZAWAARCHITECTS SANUKI DAISUKE ARCHITECTS

CHÀM
SHELF 

THÀNH TỰU CÔNG TY
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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
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CASADORA

THÀNH TỰU CÔNG TY
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CASADORA

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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VINPEARL HOTEL Quang Binh

THÀNH TỰU CÔNG TY
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VINPEARL LUXURY Nha Trang

THÀNH TỰU CÔNG TY
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VINPEARL RIVERFRONT Da Nang

THÀNH TỰU CÔNG TY
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VINPEARL Tay Ninh

THÀNH TỰU CÔNG TY
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WINK HOTEL Ho Chi Minh

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

THÀNH TỰU CÔNG TY
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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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH









































































Cong ty C6 phfln T�p doan Ky ngh� G6 Tn.l'ang Thanh 

THUY�T MINH BAO CAO TAI CHiNH HQ'P NHAT (tiep theo) 

809-DN/HN

vao ngay 31 thang 12 nam 2020 va cha nam tai chinh ket thuc cCmg ngay 

23. PHAI TRA KHAC (tiep theo)

24. 

(*) 

VAY 

Vao ngay 29 thang 9 nam 2018, Nh6m Cong ty va Ngan hang ThtrO'ng mc;ti C6 phan 
Vi�t A ("Vi�t A Bank") da ky ket cac Thoa thu.;1n nh$n tai san dam baa de thay the mc)t 
phan nghia v1,1 nQ' s6 01/2018NBTT-VAB-TTF, 02/2018NBTT-VAB-TTF, va 
03/2018NBTT-VAB-TTF (sau day dtrQ'C g<;>i chung la "Thoa thu.;1n"). Theo d6, Nh6m 
Cong ty d6ng y Sll' d1,1ng cac tai san la nha CU'a, v.;1t kien true, may m6c thiet bi va cac 
GCNQSD0 (sau day dU'Q'C g<;>i chung la "Tai san can tnJ"') c6 gia trj con lc;1i tc;1i ngay 29 
thang 9 nam 2018 v6'i s6 ti�n Ian ltrQ't la 159.485.234.090 VND va 66.170.554.636 VND 
de can trCr cac khoan nQ' g&c vay va lai vay phai tra v&i s6 ti�n Ian IU'Q't la 
252.590.320.033 VND va 89.855.180.374 VND. Theo d6, Nh6m C6ng ty da phat sinh 
khoan chenh lech tlr viec SU' di.mg tai san de can trCr v&i s6 ti�n la 116.789.711.681 
VND. Ngoai ra, cQng theo Thoa thuan nay, Nh6m Cong ty c6 quy�n mua l;;ii Tai san 
can trll' trong vong mtrai hai (12) thang ke tll' ngay ky ket Thoa thu$n. Gia mua l;;ii la 
gia thoa thuc;1n thl,J'c hi$n elm trer nQ'. CQng theo Thoa thu.;1n nay, Nh6m Cong ty c6 
quyin gia hc;1n tho-i hc;1n mua lc;1i Tai san elm trCr t&i da khong qua hai (2) Ian, moi Ian 
kh6ng qua mtr6'i hai (12) thang. 
B6ng thai, vao ngay 1 thang 10 nam 2018, Nh6m Cong ty va Vi�t A Bank da ky ket cac 
HQ'p d6ng thue tai san s6 01/2018NAB-TTF va 02/2018NAB-TTF (sau day dU'Q'C g<;>i 
la "HQ'p d6ng thue lc;1i"). Theo d6, Nh6m Cong ty da thue lc;1i toan b◊ Tai san can trCr tll' 
Viet A Bank trong vong mLI'6'i hai (12) thang ke tll' ngay ky ket Hqp d6ng thue l;;ii nay. 
Cong theo HQ'p d6ng thue lc;1i nay, Nh6m Cong ty c6 quy�n gia hc;1n them thai gian thue 
t6i da hai (2) Ian, moi ltln khong qua mU'O'i hai (12) thang. 
Dl)'a tren cac th6ng tin dad� c�p. tc;:1i ngay 31 thang 12 nam 2020 Ban Giam d6c Nh6m 
cong ty da pMn loc;1i cac tai san nay vao khoan m1,1c tai san ng�n hc;1n khac tren bang 
can d6i ke toan hQ'p nh€lt v&i gia tr! la 225.655.788.726 VND. 06ng thai, Ban Giam d6c 
Nh6m Cong ty da ghi nh.;1n m◊t khoan phai tra ngắn hc;1n khac lien quan den viec Sll' 
d1,1ng tai san de dm trCr nQ' vay v&i s6 ti�n la 342.445.500.407 VND tren bang can d6i 
ke toan hqp nh€lt cha den khi thai hc;1n mua lc;1i ket thuc ho�c khi c6 cac van ban khac 
thay the. 
Vao ngay 26 thang 3 nam 2021, Vi$t A Bank da chap thu.;1n ThLI' d$ trlnh tll' Nh6m Gang 
ty v� viec gia hc;1n quy�n gia hc;1n them th6'i gian thue them 7 thang. Theo d6, tc;1i ngay 
26 thang 3 nam 2021, th6'i gian thue con l;;ii cua HQ'p d6ng thue lc;1i la 14 thang. 

VND 

S6 cu6i nam s6 aliu nam 

Vay ng�n h�n 507.238.147.131 131.290.187.188 

Vay ngan hang (TM s6 24.1) 144.384.380.000 127.666.846.040 
Vay cac t6 chll'c khac 2.603.341.148 
Vay ca nhan 300.000.000 
Vay ca nhan dai hc;1n den hc;1n tra (TM s6 24.2) 362. 853. 767 .131
Vay ngan hang dai hc;1n den hc;tn tra 720.000.000 

Vay dai h�n 362.913.767.131 
Vay ca nhan (TM s6 24.2) 362.853.767.131 
Vay ngan hang 60.000.000 

TCNG CQNG 507.238.147.131 494.203.954.319 
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