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Hệ thống các công ty thành viên
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	 DANH	MỤC	CHỮ	VIẾT	TẮT 
 
 
Ban TGĐ/TGĐ   : Ban Tổng Giám đốc/Tổng Giám đốc 
BKS    : Ban Kiểm soát 
CBCNV    : Cán bộ Công nhân viên 
Công ty/Tập đoàn/Thiên Long : CTCP Tập đoàn Thiên Long 
CTCP    : Công ty Cổ phần 
Doanh thu/DTT   : Doanh thu thuần 
ĐHĐCĐ     : Đại hội đồng cổ đông 
HĐQT    : Hội đồng Quản trị 
LNST    : Lợi nhuận sau thuế 
LNTT    : Lợi nhuận trước thuế
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Chúng ta vừa trải qua một năm 2017 với 
bức tranh kinh tế vĩ mô có nhiều điểm 
sáng. Tăng trưởng GDP năm 2017 duy trì ở 
mức cao 6,81%, trong khi chỉ số CPI được 

kiểm soát tốt ở mức 3,53%, cán cân thương mại 
thặng dư 2,92 tỷ USD, dự trữ ngoại hối tăng lên 
mức kỷ lục 51,5 tỷ USD tạo điều kiện cho tỷ giá 
USD/VND duy trì ổn định trong suốt năm qua.

Năm 2017, GDP kinh tế toàn cầu cũng đã tăng trưởng 
đến 3%, so với mức 2,4% của năm 2016. Đáng lưu 
ý là cùng với đà hồi phục của triển vọng kinh tế, 
giá dầu đã tăng mạnh lên mức trung bình hơn 60 
USD/thùng trong năm 2017, kéo theo đà tăng giá 
của nhiều loại nguyên vật liệu, đặc biệt là hạt nhựa.

Ban lãnh đạo Thiên Long đã luôn chủ động trong 
công tác dự báo, xây dựng các kịch bản giá để có 
kế hoạch lưu trữ nguyên vật liệu phù hợp, tăng 
cường chủ động nguồn cung nguyên vật liệu, tự 
sản xuất máy móc thiết bị, khuôn mẫu để giảm 
thiểu rủi ro biến động từ thị trường thế giới; đồng 
thời không ngừng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu 
để duy trì cân đối nguồn ngoại tệ.

Bên cạnh công tác ứng phó với các biến động 
trên thị trường hàng hóa (nguyên, nhiên liệu) 
và tỷ giá, HĐQT đã đồng lòng cùng với Ban Điều 
hành và tập thể CBCNV triển khai đồng bộ, hiệu 
quả nhiều giải pháp như: tối ưu hóa sản xuất, 
chủ động nguyên vật liệu đầu vào, khuôn mẫu, tự 
động hóa trong sản xuất, kiểm soát chi phí…, góp 
phần giúp Thiên Long xuất sắc vượt các chỉ tiêu 
kế hoạch do ĐHĐCĐ giao phó. Cụ thể:

 � Doanh thu thuần hợp nhất năm 2017 của 
Thiên Long tăng mạnh 15,5% so với năm 2016, 
lên mức 2.497,4 tỷ đồng, vượt 2% so với kế 

hoạch ĐHĐCĐ đề ra. 

 � LNST đạt 268,1 tỷ đồng, tăng trưởng 11,7% so 
với năm trước và hoàn thành 101% kế hoạch.

Không chỉ thực hiện tốt các giải pháp điều hành 
ngắn hạn, Ban lãnh đạo Thiên Long đã có một 
năm 2017 làm việc tích cực, tâm huyết với nhiều 
hoạt động phục vụ tầm nhìn chiến lược. Đó là:

(1) Hoàn thiện cơ cấu nhân sự lãnh đạo, hệ 
thống quản trị, tiếp tục nhất quán các chính 
sách thu hút nhân tài, tăng cường phân quyền, 
tăng tính chủ động và sáng tạo của Ban điều 
hành để phục vụ cho giai đoạn tăng trưởng mới 
của Thiên Long.

(2) Hoàn thành mở rộng Nhà máy Nam Thiên 
Long để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thị trường; 
triển khai các dự án tăng cường năng lực sản 
xuất, từng bước chủ động nguyên vật liệu đầu 
vào, gia tăng lợi thế cạnh tranh. 

(3) Tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống phân phối 
trong và ngoài nước, bao gồm thực hiện dự án 
ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý 
chuỗi phân phối (phần mềm DMS) và triển khai 
dự án Thương mại điện tử (www.flexoffice.com).

Với những chiến lược và quyết sách kịp thời của 
Ban lãnh đạo, với sự đồng lòng, chia sẻ, gắn kết 
nhất trí như một khối thống nhất, tinh thần dám 
nghĩ, dám làm, dám thay đổi của toàn thể CBCNV, 
chúng ta đang cùng nhau nỗ lực	“Đưa	sản	phẩm	
Thiên	long	đến	mọi	miền	đất	nước	và	trên	toàn	
thế	giới”, đúng với Tầm Nhìn của Thiên Long mà 
HĐQT đã phê duyệt trong năm 2017.

Trong hành trình của mình, chúng tôi luôn sẵn 
sàng đón nhận cơ hội hợp tác với mọi khách 
hàng, đối tác, cổ đông… trong và ngoài nước để 
đưa Thiên Long lên tầm cao mới.

Xin trân trọng cám ơn và kính chào.

Kính thưa Quý vị cổ đông, Đối tác và toàn thể CBCNV,

Cô Gia Thọ
CHủ TịCH HộI ĐồNG QUảN Trị

thôNg điệp của 
chủ tịch hội đồNg quảN trị

DoaNH  THU THUầN 2017 
 15,5% So VớI 2016 

VượT 2% So VớI Kế HoạCH

2.497,4 
tỷ vnĐ
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GIớI THIệU 
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 Thông tin chung   Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
 Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2016 – 2020

 Lĩnh vực hoạt động    Lịch sử hình thành và phát triển
 Các sản phẩm tiêu biểu    Công nghệ sản xuất

 Hệ thống các công ty thành viên
 Giải thưởng tiêu biểu

TiêN PhONG TrONG CôNG NGhệ, 
sáNG TạO vÀ ĐộT Phá Để TạO 
ra NhữNG sảN Phẩm, dịCh vụ 
TốT NhấT, ThâN ThiệN với môi 

TrườNG, PhụC vụ Nhu Cầu CấP 
TiếN Của NGười Tiêu dùNG.

tiên phong
Suy nghĩ



Tên	công	ty	 : CôNg ty Cổ phầN tập ĐoàN thiêN LoNg

Tên	giao	dịch  : tập ĐoàN thiêN LoNg

Mã	chứng	khoán : tLg

Vốn	điều	lệ  : 505.562.560.000 đồng

Trụ	sở	chính  : Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, 

   Phường Tân Tạo a, Quận Bình Tân, TP. HCM

số	điện	thoại  : (84.28) 3750.5555  

số	fax  : (84.28) 3750.5577  

email  : info@thienlonggroup.com

Website  : www.thienlonggroup.com 

gCN	ĐKKD  : Số 0301464830, đăng ký lần đầu ngày 14/03/2005, 

   đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 08/12/2017.

Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền 
đất nước và trên toàn thế giới.tầm nhìn

Thiên Long cam kết mang đến những sản 
phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng 
tốt nhất phục vụ cho việc học tập, làm việc, 
sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri 
thức của nhân loại.

SỨ mỆnh

tâm huyết truNg thựC

NhâN VăNCôNg BằNgtiêN phoNg

Nỗ lực không mệt mỏi và 
đầy tâm huyết trong mọi 
hoạt động để đưa doanh 
nghiệp ngày càng phát triển.

Tiên phong trong công 
nghệ, sáng tạo và đột phá để 
tạo ra những sản phẩm, dịch 
vụ tốt nhất, thân thiện với 
môi trường, phục vụ nhu cầu 
cấp tiến của người tiêu dùng.

Công bằng với khách hàng, 
nhà cung cấp và các đối tác.

Xem con người là yếu tố 
then chốt, đồng sức đồng 
lòng xây dựng Cộng đồng 
Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến 
bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.

Hành xử trung thực, minh 
bạch trong mọi hoạt động 
và giao dịch.

GIÁ tRỊ CỐt LÕI

Trở thành công ty số 1 tại Đông Nam Á và hàng đầu tại Châu Á về sản xuất và kinh doanh 
văn phòng phẩm. 11
Chuyên nghiệp hoá và tự động hoá sản xuất; Phát triển hoạt động nghiên cứu và 
phát triển.22
Chuyên nghiệp hoá hoạt động phân phối sỉ và chuyên môn hoá hoạt động bán lẻ; Phát 
triển tất cả các kênh bán hàng nội địa; Mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam mang lại lợi ích cao nhất dành 
cho người lao động, khách hàng, doanh nghiệp và cổ đông.

3

3

3

4

mỤC tIÊU ChIẾn LƯỢC GIAI ĐOẠn 2016 - 2020

thôNg tiN chuNg 
về thiêN LoNg

10
www.thienlonggroup.com 

11
Tập đoàn Thiên Long - Báo cáo Thường niên 2017 



01

nho m Bút viết 02

nh
om Dụng cụ văn phòng

03
nhom Dụng cụ học sinh

04

nh

om Dụng cụ mỹ thUật

Tập đoàn Thiên Long 
sản xuấT và kinh doanh 
4 nhóm sản phẩm chính

Lĩnh vựC hOẠt ĐộnG

Với mẫu mã phong phú, chất lượng 
cao, thương hiệu uy tín và giá cả phù 
hợp, các sản phẩm của Thiên Long 
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng 

của người tiêu dùng từ bậc mầm non, 
tiểu học, trung học, đại học… 

đến nhân viên, cấp điều hành. 

Miền Bắc 1

Miền Bắc 2

Miền Trung 1

Miền Trung 2

Miền Nam 1

Miền Nam 2

Hà Nội
Hải Phòng

Huế

Đà Nẵng

Hoàng Sa 

Hồ Chí Minh

Trường Sa

Cần Thơ

Côn Đảo

Phú Quốc

RUSSIA

ARGENTINA

t hiên Long đã xây dựng và phát 
triển một hệ thống kênh phân 
phối sâu rộng tại thị trường nội 

địa. Sản phẩm của Thiên Long có mặt 
tại hơn 60.000 điểm bán lẻ (PoS) trên 
khắp 63 tỉnh/thành trong cả nước và 
hầu khắp các trung tâm thương mại, 
chuỗi cửa hàng, nhà sách… và được 
phân phối thông qua các kênh như 
kênh bán hàng qua mạng, và các kênh 
bán hàng trực tiếp cho trường học, 
doanh nghiệp (B2B), siêu thị…

hỆ thỐnG phân phỐI

Thiên Long đang Tiếp Tục 
đầu Tư pháT Triển Thị Trường 
xuấT khẩu, đưa sản phẩm 
mang nhãn hiệu FLexoFFice và 
coLokiT đến hơn 60 quốc gia ở 
khắp 6 châu Lục.

60
QUốC GIa & 
VùNG LãNH THổ

60.000 
ĐIểm BÁn Lẻ (pOS)
TrêN KHắP 63 TỉNH/THàNH 
TroNG Cả NướC 

thôNg tiN chuNg 
về thiêN LoNg (tiếp theo)
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1981 1991 1996

20072008

2009

2010 2012 - 2015

Cơ sở bút bi Thiên Long 
được thành lập với sản 
phẩm bút bi đầu tiên.

Thiên Long mở rộng thị 
trường bút viết trong 
cả nước.

Công ty TNHH SX-TM Thiên 
Long chính thức được 
thành lập, đánh dấu một 
giai đoạn phát triển mới 
về nâng cao chất lượng 
sản phẩm, năng suất sản 
xuất, đa dạng hoá mẫu 
mã sản phẩm. Công nghệ 
sản xuất tiên tiến được 
ứng dụng vào quy trình 
sản xuất, với nhiều trang 
thiết bị hiện đại.

Thành lập Công ty 
TNHH MTV TM-DV Thiên 
Long Hoàn Cầu, chuyên 
kinh doanh văn phòng 
phẩm, với vốn điều lệ 
20 tỷ đồng.

Tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 
155 tỷ đồng, đổi tên thành 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Thiên Long

Thành lập  Công ty TNHH 
MTV TM-DV Tân Lực, với vốn 
điều lệ 20 tỷ đồng.

Ngày 26/03/2010, cổ phiếu 
TLG chính thức được niêm 
yết trên Sở Giao dịch Chứng 
khoán TP.HCM (HoSE).

Sau các đợt phát hành cổ 
phiếu dưới hình thức trả 
cổ tức và cổ phiếu thưởng, 
vốn điều lệ của CTCP Tập 
đoàn Thiên Long đã tăng 
từ 176,5 tỷ đồng lên 294,7 
tỷ đồng. Ở giai đoạn này, 
Thiên Long là thương hiệu 
số 1 của ngành văn phòng 
phẩm tại Việt Nam với 5 
Công ty thành viên.

2000 2001

20052006

2003

2016 2017

Nhà xưởng mới tại KCN 
Tân Tạo (Quận Bình Tân) 
đi vào hoạt động.

Được tổ chức DNV (Na Uy) 
cấp chứng chỉ chất lượng 
ISo 9002.

Công ty TNHH SX-TM 
Thiên Long chuyển đổi 
thành Công ty Cổ phần 
SX-TM Thiên Long với vốn 
điều lệ 100 tỷ đồng.

Công ty tăng vốn điều lệ 
lên 120 tỷ đồng, thành lập 
Công ty Cổ phần Thiên Long 
Long Thành với vốn điều 
lệ là 40 tỷ đồng, đạt chứng 
nhận tiêu chuẩn về Hệ 
thống quản lý môi trường 
ISo 14001, tiêu chuẩn về 
Sức khỏe và an toàn nghề 
nghiệp oHSaS 18001, tiêu 
chuẩn Trách nhiệm xã hội 
Sa 8000, tiêu chuẩn an ninh 
CTPaT…

Nâng diện tích nhà xưởng 
từ 0,5 ha lên hơn 1,6 ha, 
được tái cấp chứng chỉ 
ISo theo phiên bản mới 
(ISo 9001:2000).

Vốn điều lệ của CTCP 
Tập đoàn Thiên Long 
tăng lên 383,1 tỷ đồng, 
doanh thu hợp nhất 
đạt 2.162,3 tỷ đồng, LNST 
hơn 240 tỷ đồng. 

Vốn điều lệ tăng lên 
505,6 tỷ đồng. Hoàn 
thành mở rộng Nhà máy 
Nam Thiên Long.

Lịch sỬ hÌNh thÀNh  
vÀ phÁt triỂN
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Sản phẩm Cao cấp (Nhãn hàng Bizner) với 
các sản phẩm tiêu biểu gồm: bút bi cao 
cấp (BIZ-01, BIZ-rB01, TL-075,…), bút chì 
cao cấp (BIZ-PC01, BIZ-Po1, BIZ-Po2,…), sổ 
cao cấp (BIZNEr-MB-08, BIZNEr-MB-09,…).

Khách hàng mục tiêu của nhóm sản phẩm 
cao cấp này là giới doanh nhân và người 
có thu nhập cao. Vì vậy, Thiên Long luôn 
đầu tư cho việc sáng tạo, nghiên cứu để 
các sản phẩm Bizner luôn có thiết kế sang 
trọng và tinh xảo đến từng chi tiết.

Nhóm Bút viết (Nhãn hàng TL) của Thiên Long gồm các 
dòng sản phẩm như bút bi, bút gel, bút lông bi, bút 
lông kim,... Đây là nhóm sản phẩm chủ lực lâu đời, làm 
nên tên tuổi của Tập đoàn từ những ngày đầu thành 
lập, và đến năm 2017 chiếm 41% tổng doanh thu. 

Nhóm Bút viết chinh phục khách hàng bằng sự đa 
dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại, chất 
lượng đảm bảo với các nguyên liệu chính nhập 
khẩu từ Thụy Sĩ, Đức, Nhật..., quy trình sản xuất 
hiện đại và kiểm định nghiêm ngặt... Hiện nhóm 
Bút viết của Tập đoàn đang dẫn đầu thị trường 
trong nước với thị phần hơn 65%. 

Dụng cụ Văn phòng (Nhãn hàng Flexoffice) bao gồm các sản phẩm phục vụ cho giới 
văn phòng như: giấy, bút viết các loại, văn phòng phẩm, file bìa hồ sơ, băng keo, hồ 
dán, đồ dùng văn phòng khác.

Nhóm sản phẩm Dụng cụ Văn phòng đóng góp quan trọng vào hoạt động kinh 
doanh của Tập đoàn với tỷ trọng 30% tổng doanh thu. Các sản phẩm này chinh 
phục thành công khách hàng không chỉ nhờ chất lượng mà những chi tiết nhỏ trên 
sản phẩm cũng được chăm chút, liên tục được cải tiến qua từng năm.

Dụng Cụ VĂn PHÒng 
(nHãn Hàng FlexOFFiCe) 

bút Viết 
(nHãn Hàng tl)

sản PHẩm CaO CấP 
(nHãn Hàng bizner)

cÁc sảN phẩm 
tiêu biỂu
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Colokit là nhãn hàng đại diện cho dòng sản phẩm Dụng cụ Mỹ thuật của 
Thiên Long, bao gồm các sản phẩm phục vụ cho bộ môn mỹ thuật, sáng 
tạo của các bạn nhỏ như: bút chì màu, bút lông màu, bút nhựa màu, bút 
sáp dầu, bút sáp màu, màu nước, sáp nặn, tập tô màu, vở vẽ…

Các sản phẩm Colokit được các bạn nhỏ và phụ huynh tin tưởng đón nhận nhờ 
chất lượng được đảm bảo, mẫu mã phong phú, đặc sắc và an toàn, không độc 
hại, đạt tiêu chuẩn Mỹ (aSTM D4236), tiêu chuẩn châu Âu (EN 71/3 và EN 71/9).

Dụng Cụ mỹ tHuật 
(nHãn Hàng COlOkit)Dụng Cụ HọC sinH 

(nHãn Hàng điểm 1O)

Năm 2017, Thiên Long định vị lại Nhãn hàng Điểm 10 và thực hiện thiết kế mới logo theo 
xu hướng hiện đại, phù hợp với đối tượng học sinh. Với khẩu hiệu “Sẵn sàng học tốt”, 
Nhãn hàng Điểm 10 thể hiện vai trò cung cấp dụng cụ học tập chất lượng, đa dạng, tiện 
ích nhằm phục vụ tốt cho việc học tập. Nhãn hàng Điểm 10 có nhiều sản phẩm như phấn, 
thước kẻ, compa, bút chì, gôm tẩy, hồ dán, kéo, tập vở… Ngoài ra, Nhãn hàng Điểm 10 còn 
có các sản phẩm đặc biệt như bút rèn viết chữ nét thanh nét đậm, bút máy chuyên sử 
dụng ống mực, phấn không bụi… được nhiều học sinh và phụ huynh ưa thích.

Các sản phẩm này đều được thiết kế theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với 
nhiều tính năng ưu việt, bộ sản phẩm Điểm 10 trở thành trợ thủ đắc lực phục vụ việc học 
của học sinh.

cÁc sảN phẩm 
tiêu biỂu (tiếp theo)
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Thúc	đẩy	hoạt	động	tự	chế	tạo: 
Thiên Long chú trọng nghiên 
cứu và tự thiết kế, chế tạo nhiều 
máy móc, thiết bị phục vụ sản 
xuất; đẩy mạnh hoạt động thiết 
kế, chế tạo các khuôn mẫu để 
thay thế khuôn mẫu ngoại nhập, 
nhằm giảm giá thành sản phẩm 
và nâng cao năng lực sản xuất, 
năng lực cạnh tranh. 

Việc chế tạo khuôn mẫu cũng 
được định hướng áp dụng công 
nghệ cao đối với kết cấu khuôn 
và công nghệ gia công, nhằm 
làm cho việc sản xuất sản 
phẩm hiệu quả hơn, hiệu suất 
cao hơn. Năm 2017, Thiên Long 
đã sản xuất đáp ứng được hơn 
95% nhu cầu khuôn mới.

Các máy móc để sản xuất sản 
phẩm cũng được đầu tư mới 
với công nghệ hiện đại, nhập 
khẩu từ các nước tiên tiến như 
đầu tư máy ép nhựa từ Nhật 
Bản, giúp cho quá trình sản 
xuất tối ưu, chất lượng sản 
phẩm nâng cao hơn. Việc sắp 
xếp, tổ chức lại nhà xưởng, 
các khâu sản xuất theo hướng 
hiện đại hóa, tự động hóa đã 
và đang được triển khai ở hầu 
hết các bộ phận giúp cho hiệu 
quả sản xuất không ngừng 
được cải thiện.

Đẩy	mạnh	tự	động	hóa: Với sự 
đột phá mạnh về việc nâng 
cao tỷ lệ tự động hóa trong 
nhà máy, cuối năm 2017 tỷ 
lệ tự động hóa của nhà máy 
Nam Thiên Long đã nâng lên 
73,5% so với 70,3% vào cuối 
năm 2016. Thiên Long đẩy 
mạnh quá trình tự động hóa 
trong sản xuất từ khâu ép, 
chiết rót, lắp ráp đến khâu in 
ấn, kiểm tra, đóng gói.

Theo	 đuổi	 Công	 nghệ	 XANH:	
Ngay từ khi mới thành lập, 
Thiên Long đã đặt yếu tố XaNH 
lên hàng đầu khi áp dụng hệ 
thống xử lý nước thải đúng quy 
chuẩn, không gây ô nhiễm môi 
trường, và hệ thống thiết bị 
máy móc tiết kiệm năng lượng, 
nguyên liệu. 

Thiên Long bắt đầu lắp đặt hệ 
thống các tấm pin năng lượng 
mặt trời trên mái của nhà máy 
Thiên Long  tại KCN Tân Tạo từ 
tháng 8/2017 với diện tích lắp 
đặt khoảng 1.900 m2. Nguồn 
điện được tạo ra từ những 
tấm pin năng lượng mặt trời 
khoảng 334.272 Kwh/năm giúp 
tiết kiệm đáng kể chi phí tiêu 
thụ điện, và đặc biệt giảm 
thải ra môi trường trung bình 
khoảng 221 tấn khí Co2/năm.

Công nghệ XaNH còn được 
thể hiện bằng những sản 
phẩm an toàn cho người sử 
dụng. Sản phẩm của Thiên 
Long đều đáp ứng đầy đủ các 
tiêu chuẩn an toàn tiên tiến 
trên thế giới, như tiêu chuẩn 
Mỹ (aSTM D4236), tiêu chuẩn 
châu Âu (EN71/3 và EN71/9).

Hệ	 thống	 kiểm	 định	 chất	
lượng	chặt	chẽ: Để đảm bảo 
chất lượng và tính an toàn 
của sản phẩm, Thiên Long 
áp dụng một hệ thống kiểm 
soát chất lượng nghiêm ngặt 
xuyên suốt toàn chuỗi cung 
ứng: Từ việc hỗ trợ và kiểm 
soát chất lượng tại nhà cung 
ứng, kiểm tra nguyên vật liệu 
đầu vào, bán thành phẩm; 
đến việc kiểm soát lưu trữ, 
bảo quản, trưng bày sản 
phẩm tại Thiên Long, nhà 
phân phối và điểm bán.

Hiện nay, Thiên Long đã được 
chứng nhận và đang vận hành 
hệ thống quản lý tích hợp 
theo các tiêu chuẩn Quốc tế:

 � Hệ thống quản lý chất 
lượng - ISo 9001:2008 

 � Hệ thống quản lý môi 
trường – ISo  14001:2004 

 � Hệ thống quản lý trách 
nhiệm xã hội  - Sa 8000:2014 

 � Hệ thống quản lý an toàn 
và sức khỏe nghề nghiệp - 
oHSaS 18001:2007 

 � Hệ thống quản lý phòng thí 
nghiệm -  ISo/IEC 17025: 2005 

 � Chứng nhận ICTI về tiêu 
chuẩn trách nhiệm xã hội 
trong ngành đồ chơi trẻ em

 � Sử dụng hiệu quả việc 
tích hợp các hệ thống 
trên giúp Ban Lãnh đạo 
Thiên Long thể hiện 
được cam kết mạnh mẽ 
về việc luôn duy trì, bảo 
đảm hiệu quả quản lý 
và chất lượng trên từng 
sản phẩm khi đưa đến 
tay người tiêu dùng, đặc 
biệt là quan tâm đến sức 
khỏe, an toàn cho người 
tiêu dùng cũng như cho 
người lao động.

côNg Nghệ 
sảN xuất

NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT,  
CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN SẢN PHẨM,
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Thiên Long Long Thành được 
thành lập vào cuối năm 2006, 
và chính thức đi vào hoạt động 
từ tháng 8/2008 tại KCN Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai. Nhà máy được xây 
dựng trên khuôn viên 3 ha và 
được khai thác gần hết công 
suất, chuyên sản xuất các loại 
văn phòng phẩm và các chủng 
loại bút viết đáp ứng nhu cầu 
nội địa và xuất khẩu. Vốn điều 
lệ của Thiên Long Long Thành 
là 80 tỷ đồng, thuộc sở hữu 
100% vốn của Công ty mẹ.

Thiên Long Hoàn Cầu có vốn 
điều lệ 40 tỷ đồng, với sở hữu 
100% vốn của Công ty mẹ. Với 
chức năng chuyên về hoạt 
động thương mại và dịch vụ, 
Thiên Long Hoàn Cầu đã thực 
hiện tốt công tác bán hàng 
và chăm sóc khách hàng, tích 
cực hỗ trợ Thiên Long trong 
chiến lược đầu tư phát triển 
sản phẩm mới, nhằm làm nền 
tảng quan trọng cho sự phát 
triển bền vững trong dài hạn 
của Thiên Long.

Hoạt động của hệ thống các 
công ty Tân Lực tập trung chủ 
yếu vào: (1) Mảng phân phối 
chuyên nghiệp, bán hàng trực 
tiếp cho các doanh nghiệp 
(B2B), bán hàng qua mạng và 
bán sản phẩm quảng cáo. (2) 
Phát triển, kinh doanh hàng 
văn phòng phẩm do Thiên 
Long sản xuất thông qua hệ 
thống phân phối nhằm đáp 
ứng đầy đủ/đa dạng nhu cầu 
của khách hàng. Bên cạnh đó, 
các công ty Tân Lực còn phát 
triển, kinh doanh hàng văn 
phòng phẩm oEM từ các nước 
phát triển, nhằm đáp ứng tất cả 
nhu cầu của khách hàng, đồng 
thời làm đa dạng hóa danh 
mục sản phẩm kinh doanh. (3) 
Phát triển, kinh doanh các mặt 
hàng tiêu dùng khác.

CôNg	Ty	TNHH	sX-TM 
THIêN	loNg	loNg	THàNH 

CôNg	Ty	TNHH	MTV	TM-DV	
THIêN	loNg	HoàN	Cầu		

Hệ	THốNg	CáC	CôNg	Ty 
TâN	lựC		

CôNg	Ty	Cổ	pHầN 
Tập	ĐoàN	THIêN	loNg

100% 100% 100%

DAnh SÁCh CÁC CônG ty COn 
(Thiên	long	không	có	công	ty	liên	kết)

STT Tên Công ty Ngành nghề kinh 
doanh chính Địa chỉ trụ sở

Vốn 
điều lệ 
(VNĐ)

% Tập 
đoàn 
Thiên 
Long 

 sở hữu

01
Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Thiên Long 
Long Thành

Sản xuất và 
kinh doanh văn 
phòng phẩm

Đường số 7, KCN Long Thành, 
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 80 tỷ 100%

02
Công ty TNHH Một thành 
viên Thương mại Dịch vụ 
Thiên Long Hoàn Cầu

Kinh doanh văn 
phòng phẩm          

Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN 
Tân Tạo, Phường Tân Tạo a, 
Quận Bình Tân, TP.HCM

40 tỷ 100%

03
Công ty TNHH Một thành 
viên Thương mại Dịch vụ 
Tân Lực Miền Nam

Kinh doanh văn 
phòng phẩm         

Số 19-21, Lô B, Đường Trường 
Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM 40 tỷ 100%

04
Công ty TNHH Một thành 
viên Thương mại Dịch vụ 
Tân Lực Miền Bắc

Kinh doanh văn 
phòng phẩm         

Phòng 309a, Tầng 3, Tòa nhà B15, 
Khu đô thị mới Đại Kim, 
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội

20 tỷ 100%

05
Công ty TNHH Một thành 
viên Thương mại Dịch vụ 
Tân Lực Miền Trung

Kinh doanh văn 
phòng phẩm         

Lô 07, Khu B1, Đường Hà Huy 
Tập, Phường Xuân Hà, 
Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

10 tỷ 100%

hệ thốNg cÁc 
côNg ty thÀNh viêN
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giải thưởNg 
tiêu biỂu
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Báo Cáo 
QuảN Trị CôNG Ty

02

CôNG bằNG với kháCh hÀNG, 
NhÀ CuNG CấP vÀ CáC Đối TáC.

 Cơ cấu Bộ máy quản trị    Giới thiệu HĐQT
 Báo cáo của HĐQT về hoạt động  của Thiên Long trong năm 2017

 Quản trị rủi ro   Giới thiệu Ban Kiểm soát
 Hoạt động và Báo cáo của Ban Kiểm soát

 Thông tin cổ phần và Quá trình tăng vốn điều lệ
 Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan  công bằng

Hành xử



Đại hội ĐồNg Cổ ĐôNg

hội ĐồNg QuảN trị

tổNg giÁm ĐỐC ĐiỀu hàNh

BaN Kiểm soÁt

phó  tgĐ 
sảN xuất

phó  tgĐ 
tài ChíNh 
Kế toÁN

phó  tgĐ 
phÁt triểN 

KiNh doaNh 
QuỐC tế

tgĐ CôNg ty 
tNhh mtV tm-dV 

tâN LựC miỀN Nam

phó  tgĐ 
hàNh ChÁNh 

NhâN sự

phó  tgĐ 
phÁt triểN 

KiNh doaNh  
Nội Địa

tgĐ CôNg ty 
tNhh mtV tm-dV 

tâN LựC 
miỀN truNg

phó  tgĐ 
mua hàNg

tgĐ  CôNg ty 
tNhh  mtV tm-dV 

thiêN LoNg 
hoàN Cầu

tgĐ CôNg ty 
tNhh mtV tm-dV 
tâN LựC miỀN  BắC

phó  tgĐ 
QuảN trị 

Chất LượNg 
toàN diệN

tgĐ CôNg ty 
tNhh sx-tm 
thiêN LoNg 
LoNg thàNh

cơ cấu 
bộ mÁy quảN trị
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Ông Cô GIA thọ  
Chủ tịch HĐQT

Ông Cô Gia Thọ sáng lập Thiên Long 
vào năm 1981 và gắn bó với Thiên Long 
từ những ngày đầu khi thành lập đến 
nay. Tập trung vào ngành kinh doanh 
cốt lõi, Ông Cô Gia Thọ đã phát triển 
Thiên Long từ một cơ sở sản xuất gia 
đình trở thành Tập đoàn Văn phòng 
phẩm đứng đầu Việt Nam và hàng 
đầu khu vực, với vốn hóa hơn 5.100 tỷ 
đồng, 3.445 nhân viên và doanh thu 
đạt 2.497,4 tỷ đồng vào năm 2017.

Ông Cô Gia Thọ hiện cũng đồng thời 
đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư 
Thiên Long an Thịnh, là công ty sở 
hữu 51,66% vốn cổ phần của Công ty 
CP Tập đoàn Thiên Long.

giới thiệu 
hội đồNg quảN trị

Ông tRần LỆ nGUyÊn  
Thành viên HĐQT độc lập

Ông Trần Lệ Nguyên là thành viên 
HĐQT của Thiên Long từ năm 2008 
đến nay.

Ông Nguyên có hơn 30 năm công 
tác trong ngành sản xuất bánh kẹo, 
thực phẩm. Hiện Ông Nguyên cũng 
đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch 
HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP Tập 
đoàn KIDo, Thành viên HĐQT CTCP 
Địa ốc KIDo, Thành viên HĐQT TCT 
Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam 
(Vocarimex), Chủ tịch HĐQT CTCP 
Dầu thực vật Tường an, và Chủ tịch 
HĐQT CTCP Chứng khoán rồng Việt.

Ông hUỳnh văn thIỆn  
Thành viên HĐQT độc lập

Ông Huỳnh Văn Thiện là Thành viên 
HĐQT của Thiên Long từ năm 2008 
tới nay.

Ông Thiện là nhà quản lý với hơn 30 
năm kinh nghiệm ở các vị trí quản 
lý cấp cao của các công ty, tập đoàn 
lớn như: Công ty CP Dầu nhớt và 
Hóa chất Việt Nam (Vilube), Công ty 
Quản lý Quỹ Bản Việt (VCaM), Công 
ty Euro auto (BMW). Hiện Ông Thiện 
còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Viet 
Land Capital và là Thành viên HĐQT 
Viet Land Corp.

Bà tRần thÁI nhƯ  
Thành viên HĐQT

Bà Trần Thái Như là thành viên 
HĐQT của Thiên Long từ năm 2008 
tới nay.

Bà từng giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám 
đốc Công ty, Tổng Giám đốc CTCP 
Thiên Long Long Thành và Cố vấn 
Ban điều hành CTCP Tập đoàn Thiên 
Long. Bà Như còn là Thành viên 
HĐQT của CTCP Đầu tư Thiên Long 
an Thịnh.

Ông tRần KIm thành 
Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập

Ông Trần Kim Thành tham gia HĐQT 
của Thiên Long từ năm 2008, và giữ 
chức Phó Chủ tịch HĐQT từ năm 2009.

Ông có gần 40 năm kinh nghiệm 
quản trị và xây dựng chiến lược 
trong lĩnh vực thực phẩm. Ông 
Thành hiện cũng là Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn KIDo, Chủ tịch HĐQT CTCP 
Địa ốc KIDo, Chủ tịch HĐQT TCT Công 
nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vo-
carimex), Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH Đầu tư KIDo, Chủ tịch HĐQT 
CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDo và 
Chủ tịch Công ty TNHH MTV PPK.
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Ông tRần văn hùnG   
Thành viên HĐQT độc lập

Ông Trần Văn Hùng tham gia HĐQT 
với vị trí Thành viên độc lập từ năm 
2013 đến nay.

Ông Hùng gắn bó với Thiên Long 
hơn 20 năm ở các vị trí quản lý và cố 
vấn. Ông là Giám đốc Điều hành của 
Thiên Long từ năm 1993 đến năm 
2006. Sau đó, Ông là Tổng Giám đốc 
CTCP Thiên Long Miền Bắc, Cố vấn 
Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm 
soát, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ 
của Tập đoàn Thiên Long.

Bà Cô Cẩm nGUyỆt  
Thành viên HĐQT

Bà Cô Cẩm Nguyệt đảm nhiệm vị trí 
Thành viên HĐQT của Thiên Long từ 
năm 2008 tới nay.

Bà Nguyệt gia nhập Thiên Long vào 
năm 1993. Bà phụ trách các hoạt 
động Đầu tư và Quan hệ Nhà đầu 
tư của Thiên Long trong nhiều năm 
liền, và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch 
Tiểu ban Quan hệ Cổ đông (trực 
thuộc HĐQT) kể từ tháng 02/2017. 
Bà Nguyệt hiện còn là Thành viên 
HĐQT của CTCP Đầu tư Thiên Long 
an Thịnh.

Bà Cô nGân Bình  
Thành viên HĐQT

Bà Cô Ngân Bình là thành viên 
HĐQT của Thiên Long từ năm 2008.

Bà Bình đã công tác tại Thiên Long 
hơn 35 năm, và phụ trách nhiều 
vị trí khác nhau tại Thiên Long từ 
những ngày đầu thành lập. Bà có 
10 năm là Quản đốc Sản xuất của 
Cơ sở Bút bi Thiên Long. Tiếp đó, 
Bà giữ chức Trợ lý Giám đốc, Trưởng 
phòng Đảm bảo Chất lượng, Trợ lý 
Giám đốc Điều hành và Trưởng ban 
Xây dựng Cơ bản của Thiên Long. 
Hiện Bà Bình còn là Thành viên 
HĐQT của CTCP Đầu tư Thiên Long 
an Thịnh.

giới thiệu 
hội đồNg quảN trị

bÁo cÁo của hđqt về hoẠt độNg 
của thiêN LoNg troNg Năm 2017

HĐQT của Thiên Long gồm có 08 thành viên, trong 
đó có 04 thành viên độc lập. HĐQT có cơ cấu đa 
dạng về kiến thức chuyên môn cũng như kinh 
nghiệm nghề nghiệp, trong đó nhiều thành viên 
có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh của Thiên Long, đồng thời là chuyên gia 
dày dạn kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Điều 
này đã giúp HĐQT hoạt động chuyên nghiệp, hiệu 
quả, kịp thời đưa ra những định hướng chiến lược 
đúng đắn và hỗ trợ Ban điều hành.    

HĐQT luôn tập trung thực hiện đúng chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo đúng Điều 
lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Thiên Long cũng 
như Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và 
các quy định pháp luật liên quan.

Trong năm 2017, HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm 
tra việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra 
đối với Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đưa ra các ý 
kiến chỉ đạo, các chủ trương, giải pháp nhằm hỗ trợ 
Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Các thành viên HĐQT độc lập đã phối 
hợp với các thành viên khác trong HĐQT trong việc 
tư vấn, định hướng và đề ra các chiến lược giúp 
Thiên Long phát triển ổn định, bền vững.

Trong năm 2017, Thiên Long đã tổ chức 02 cuộc họp ĐHĐCĐ, trong đó:

 � ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 tổ chức vào ngày 16/05/2017;

 � ĐHĐCĐ bất thường tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 
12/09/2017, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho 
người lao động (ESoP) và Sửa đổi điều lệ, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành 
thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Ban lãnh đạo Thiên Long đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về 
thông báo, gửi thư mời, quyền tham dự, quyền biểu quyết… nhằm đảm bảo quyền 
lợi tối đa cho cổ đông.

hOẠt ĐộnG CỦA hĐQt tROnG năm 2017

hOẠt ĐộnG CỦA ĐẠI hộI ĐỒnG CỔ ĐônG
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 � Thống nhất thay đổi tầm 
nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt 
lõi nhằm phù hợp với giai 
đoạn phát triển mới của 
Tập đoàn.

 � Thành lập 04 tiểu ban trực 
thuộc HĐQT gồm: Tiểu 
ban Tái cấu trúc Nhân sự 
và Lương thưởng, Tiểu 
ban Kiểm toán, Tiểu ban 
Quan hệ Cổ đông và Tiểu 
ban Chính sách Đầu tư và 
Phát triển. Các tiểu ban 
này có trách nhiệm tư 
vấn, tham mưu và triển 
khai các định hướng 
chiến lược cho HĐQT, 
đồng thời thay mặt HĐQT 
để tăng cường vai trò 
giám sát, kiểm soát các 
hoạt động của Tập đoàn 
một cách độc lập.

Nhân sự của các tiểu ban 
được HĐQT lựa chọn với 
sự đa dạng và phù hợp về 
trình độ chuyên môn, nền 
tảng kinh nghiệm, giúp 
đóng góp tích cực cho công 
việc của tiểu ban.

 � Ban hành Quy chế Quản trị 
Công ty, với nhiều nội dung 
mới cập nhật, tuân thủ các 
quy định pháp luật và tiếp 
cận thông lệ quản trị quốc tế.

 � Phê duyệt và giám sát thực 
hiện Dự án mở rộng Nhà máy 
Nam Thiên Long, giúp công 
suất sản xuất đáp ứng nhu 
cầu tăng trưởng thị trường.

 � Bổ nhiệm mới Tổng Giám 
đốc Điều hành, Phó TGĐ 
Tài chính - Kế toán, Kế 

Năm vừa qua, HĐQT đã đặt ưu tiên cao trong việc định hướng chiến lược của Thiên Long cho giai đoạn mới, 
đồng thời sắp xếp lại tổ chức, nhân sự để tối đa hóa hiệu quả hoạt động. Cụ thể:

toán trưởng, Giám đốc 
Marketing, Giám đốc IT, 
Giám đốc Công nghệ, Giám 
đốc Nghiên cứu và Phát 
triển sản phẩm, Giám đốc 
Sản xuất; tăng cường phân 
quyền, tiếp tục cải thiện 
tính chủ động và sáng tạo 
của Ban Điều hành.

 � Nhằm mục tiêu khuyến 
khích CBCNV, HĐQT đã đề 
nghị lên ĐHĐCĐ và được 
chấp thuận thực hiện 
phương án phát hành cổ 
phiếu ESoP cho CBCNV 
đáp ứng đủ tiêu chuẩn. 

Năm 2017, trước thực tiễn hoạt động kinh doanh sôi động và nhiều hoạt động sắp xếp lại tổ chức, HĐQT 
đã đẩy mạnh trao đổi, thảo luận để có các chiến lược và quyết sách kịp thời. HĐQT đã có tổng cộng 22 
buổi họp trong năm qua với 31 Nghị quyết/Quyết định được ban hành, bao gồm:

STT Số Nghị Quyết/  
Quyết định Ngày Nội dung thông qua

1 01/2017/NQ - HĐQT 09/01/2017 Bổ nhiệm Bà Trần Phương Nga làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT

2 02/2017/NQ - HĐQT 09/01/2017 Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Hào làm Giám đốc Marketting 

3 03/2017/NQ - HĐQT 09/01/2017 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hạnh làm Giám đốc IT

4 04/2017/NQ - HĐQT 09/01/2017 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy Thiên Long

5 05/2017/NQ - HĐQT 09/01/2017 Ban hành Quy chế Quản trị của Công ty 

6 06/2017/NQ - HĐQT 20/02/2017 Đồng ý việc Ông Võ Văn Thành Nghĩa từ nhiệm chức vụ TGĐ Điều hành và 
chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty kể từ ngày 23/02/2017

7 07/2017/NQ - HĐQT 27/02/2017 Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Võ 
Văn Thành Nghĩa

8 08/2017/NQ - HĐQT 27/02/2017 Miễn nhiệm vị trí Phó TGĐ Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng của 
Ông Hồ Ngọc Cảnh kể từ ngày 24/02/2017

9 09/2017/NQ - HĐQT 27/02/2017 Bổ nhiệm Bà Trần Phương Nga vào vị trí Phó TGĐ Tài chính - Kế toán 
kiêm Kế toán trưởng kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT

10 10/2017/NQ - HĐQT 27/02/2017

Thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc HĐQT:
 » Tiểu ban Tái cấu trúc, Nhân sự và Lương thưởng: Ông Huỳnh Văn 

Thiện là Chủ tịch, Ông Cô Gia Thọ là Thành viên
 » Tiểu ban Kiểm toán: Ông Trần Văn Hùng là Chủ tịch
 » Tiểu ban Quan hệ Cổ đông:  Bà Cô Cẩm Nguyệt là Chủ tịch

11 11/2017/NQ - HĐQT 03/05/2017 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tâm vào trị trí Tổng Giám đốc Điều hành của 
Công ty kể từ ngày 03/05/2017 đến 02/05/2020

12 12/2017/NQ - HĐQT 03/05/2017 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Nhơn vào vị trí Kế toán trưởng của Công ty 
kể từ ngày 03/05/2017

13 13/2017/NQ - HĐQT 03/05/2017 Bà Trần Phương Nga thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 
03/05/2017

14 14/2017/NQ - HĐQT 03/05/2017

Thành lập Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển trực thuộc 
HĐQT, với thành phần gồm Chủ tịch: Ông Cô Gia Thọ; Thành viên: 
Ông Trần Kim Thành, Ông Trần Lệ Nguyên, Ông Nguyễn Đình Tâm, 
Bà Trần Phương Nga

15 15/2017/NQ - HĐQT 09/05/2017 Bổ nhiệm Bà Trần Phương Nga làm thành viên Tiểu ban Quan hệ Cổ đông

16 16/2017/NQ - HĐQT 24/05/2017 Thông qua việc bầu Ông Cô Gia Thọ giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT và 
Ông Trần Kim Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

17 17/2017/NQ - HĐQT 24/05/2017 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty 
kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2017

18 18/2017/NQ - HĐQT 30/05/2017 Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn 
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

19 19/2017/NQ - HĐQT 16/06/2017

Chọn ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện:
 » Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt
 » Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 » Thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
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bÁo cÁo của hđqt về hoẠt độNg 
của thiêN LoNg troNg Năm 2017 (tiếp theo)



Stt Số Nghị Quyết/  
Quyết định Ngày Nội dung thông qua

20 20/2017/NQ - HĐQT 10/07/2017

Thông qua việc điều chỉnh Giấy Chứng Nhận đầu tư:
 » Địa điểm thực hiện dự án
 » Mục tiêu và quy mô dự án
 » Tổng vốn đầu tư
 » Thời hạn hoạt động của dự án
 » Tiến độ thực hiện dự án

21 21/2017/NQ - HĐQT 11/07/2017

Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty để phù hợp với Điều lệ 
tổ chức và hoạt động của Công ty
Thống nhất thay đổi tầm nhìn, sứ mệnh của Công ty
Thống nhất giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược của Công ty

22 22/2017/NQ - HĐQT 11/07/2017 Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh 
Phương án phát hành cổ phiếu ESoP

23 23/2017/NQ - HĐQT 02/08/2017
Thông qua việc tăng Vốn điều lệ của Công ty do phát hành cổ phiếu tăng 
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, sửa đổi điều lệ Công ty về 
nội dung Vốn điều lệ

24 24/2017/NQ - HĐQT 19/09/2017 Thông qua việc triển khai và thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến 
phương án phát hành cổ phiếu ESoP

25 25/2017/NQ - HĐQT 19/09/2017 Thông qua tiêu chuẩn đánh giá, lựa chọn, nguyên tắc xác định giá, 
danh sách nguời lao động tham gia chương trình ESoP

26 26/2017/NQ - HĐQT 19/09/2017 Thông qua Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo 
chương trình ESoP

27 27/2017/NQ - HĐQT 04/10/2017 Bổ nhiệm Giám đốc Công nghệ

28 28/2017/NQ - HĐQT 04/10/2017 Bổ nhiệm Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm

29 29/2017/NQ - HĐQT 04/10/2017 Bổ nhiệm Giám đốc Sản xuất

30 30/2017/NQ - HĐQT 15/11/2017 Thông qua việc tăng Vốn điều lệ của Công ty do phát hành cổ phiếu 
ESoP, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung Vốn điều lệ

31 31/2017/NQ - HĐQT 05/12/2017 Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng quản trị, song song với việc ban hành Quy chế Quản trị 
vào tháng 01/2017, Công ty đã và sẽ tiếp tục cử các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ, Thư ký Công ty tham 
dự các khóa đào tạo về quản trị công ty.

GIÁm SÁt hOẠt ĐộnG CỦA BAn tỔnG GIÁm ĐỐC

hOẠt ĐộnG CỦA hĐQt tROnG năm 2017 (tiếp theo)

bÁo cÁo của hđqt về hoẠt độNg 
của thiêN LoNg troNg Năm 2017 (tiếp theo)

hđqT đã Tập Trung quyếT định các vấn đề mang Tính định hướng chiến Lược, 
đồng Thời giám sáT, hỗ Trợ Ban TỔng giám đốc Trong các hoạT động điều 
hành Theo quy chế quản Trị của Thiên Long.

HĐQT đã tham gia các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, lắng nghe các báo cáo, có ý kiến chỉ đạo 
kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành.

Thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã chỉ 
đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả 
trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hiệu quả, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, 
quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017 mà 
ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

Năm 2017, kinh tế thế giới đã có một năm 
hồi phục mạnh với tăng trưởng GDP đạt 
3%, theo số liệu ước tính của Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế (IMF), cao hơn hẳn so với mức 

tăng trưởng 2,4% của năm 2016. 

Việt Nam cũng đạt được kết quả ấn tượng nhất 
trong nhiều năm qua, với tăng trưởng GDP năm 
2017 đạt 6,81%. Chỉ số CPI được kiểm soát tốt ở 
mức 3,53%, thấp hơn mục tiêu đề ra là 4%. Cán 
cân thương mại thặng dư 2,92 tỷ USD và dự trữ 
ngoại hối tăng lên mức kỷ lục 51,5 tỷ USD, tăng 12,5 
tỷ USD so với cuối năm 2016, tỷ giá USD/VND duy 
trì ổn định trong suốt năm.

Cùng với đà hồi phục của triển vọng kinh tế, giá dầu 
cũng đã tăng mạnh lên mức trung bình hơn 60 USD/
thùng trong năm 2017. Giá dầu hồi phục mạnh đẩy 
giá hạt nhựa tăng cao hơn, đặc biệt là những quý 
cuối năm và cùng với một số yếu tố khác đã khiến chi 
phí sản xuất kinh doanh của Thiên Long tăng mạnh. 

Bất chấp nhiều trở ngại, HĐQT đã luôn sát cánh 
cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV triển 
khai có hiệu quả nhiều giải pháp như tối ưu hóa 

sản xuất, chủ động nguyên liệu đầu vào, khuôn mẫu, 
tự động hóa trong sản xuất, kiểm soát chi phí… Kết 
quả là Tập đoàn đã xuất sắc hoàn thành và vượt các 
chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao phó, cụ thể:

 » Doanh thu hợp nhất năm 2017 tăng 15,5% so 
với năm 2016, lên mức 2.497,4 tỷ đồng, vượt 2% 
so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. 

 » LNST đạt 268,1 tỷ đồng, tăng trưởng 11,7% so 
với năm trước và hoàn thành 101% kế hoạch.

LợI NHUậN SaU THUế 
 11,7% So VớI 2016 

HoàN THàNH 101% Kế HoạCH

268,1
tỷ vnĐ

ĐÁnh GIÁ tình hình hOẠt ĐộnG CỦA tẬp ĐOàn năm 2017
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năm 2018, hđqT dự kiến Trình đhđcđ phê duyệT các chỉ Tiêu kế hoạch 
kinh doanh với: doanh Thu Thuần ở mức 2.850 Tỷ đồng, Tăng 14,1% 
so với năm 2017; Lợi nhuận sau Thuế 290 Tỷ đồng, Tăng 8,2%; cỔ phiếu 
Thưởng Tỷ Lệ 30% và cỔ Tức Tiền mặT khoảng 40% LnsT, Tương đương 
2.000 đồng/ cỔ phiếu.

nhằm Thực hiện Thành công các mục Tiêu chiến Lược cho giai đoạn 
2016 - 2020, hđqT Ban hành quy chế quản Trị công Ty, Thành Lập các 
Tiểu Ban, cùng Ban điều hành Tập Trung vào các Trọng Tâm pháT Triển:

bÁo cÁo của hđqt về hoẠt độNg 
của thiêN LoNg troNg Năm 2017 (tiếp theo)

ĐÁnh GIÁ CỦA thành vIÊn hĐQt ĐộC LẬp

Các thành viên độc lập tham gia đầy đủ các cuộc 
họp của HĐQT và đã trao đổi, đóng góp ý kiến, tư 
vấn các định hướng chiến lược cũng như các vấn 
đề trở ngại trong công tác giám sát, điều hành...

Năm 2017, nền kinh tế trong nước khởi sắc khi 
các chỉ tiêu vĩ mô đều hoàn thành vượt mức kế 
hoạch, hoạt động kinh doanh của Thiên Long tiếp 
tục duy trì đà tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, 
việc giá dầu tăng trở lại đã tác động mạnh đến 
giá hạt nhựa – nguyên liệu quan trọng của Tập 
đoàn. Một vài yếu tố bất lợi khác đã khiến công 
tác dự báo và điều hành hoạt động kinh doanh 
của Tập đoàn gặp nhiều thách thức. 

Bất chấp rất nhiều khó khăn, thách thức, tập thể 
HĐQT và Ban điều hành đã đoàn kết, cùng nhau 
nỗ lực thực hiện các định hướng đã đề ra, góp 
phần đạt được kết quả vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ 
phê duyệt. Cơ cấu quản trị của Thiên Long không 
ngừng được hoàn thiện trong năm qua, các nghĩa 
vụ với cổ đông được tuân thủ đầy đủ theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ.

QUAn hỆ nhà ĐầU tƯ và nGhĩA vỤ vỚI CỔ ĐônG

HĐQT ý thức được trách nhiệm của một công ty niêm 
yết quy mô lớn đối với cộng đồng nhà đầu tư. Thiên 
Long cũng ý thức được tầm quan trọng của hoạt 
động quan hệ nhà đầu tư, đảm bảo môi trường quản 
trị minh bạch. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư tích 

cực góp phần tạo hình ảnh tốt trong cộng đồng đầu 
tư, giúp nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, Hội đồng Quản trị và Ban 
Tổng Giám đốc đã thường xuyên tiếp xúc nhà đầu 
tư, tham dự và trình bày tại hội thảo các nhà đầu 
tư; chủ động cung cấp thông tin cho cộng đồng 
nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Bên cạnh tiếp tục cam kết công bố thông tin kịp 
thời, chính xác và tuân thủ theo các quy định 
hiện hành của pháp luật, trong thời gian tới, Thiên 
Long sẽ tổ chức xây dựng và phát triển các kênh liên 
lạc thường xuyên đón nhận và thỏa mãn nhu cầu 
thông tin ngày càng cao của nhà đầu tư.

Trong năm 2017, Thiên Long chi trả cổ tức bằng 
tiền mặt tổng cộng 2.000 đồng/cp (tỷ lệ 20% trên 
mệnh giá), tương ứng với 37,7% LNST trong năm, 
và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30% vốn điều lệ.

LƯƠnG, thù LAO CỦA hĐQt, BKS và BAn tGĐ

Thiên Long áp dụng chế độ lương cho Ban lãnh 
đạo theo quy định của pháp luật, hài hòa với chính 
sách lương và quỹ lương hàng năm của Thiên Long, 
tương xứng với năng lực và kết quả công việc của 
từng thành viên. Chế độ thưởng và phúc lợi chung 
khác theo chính sách nhân sự và Thỏa ước lao động 
tập thể. Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ 
quản lý khác; thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban 
kiểm soát được nhận trong năm 2017 là 31,6 tỷ đồng 
và được trình bày tại Thuyết minh số 34 của Báo cáo 
Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

tRọnG tâm phÁt tRIển

ThựC hiệN ChiếN LượC mở rộNG Chuỗi Giá Trị01

NâNG CaO NăNG LựC sảN xuấT02

NGhiêN Cứu vÀ PháT TriểN sảN Phẩm mới03

PháT TriểN hệ ThốNG PhâN Phối04

Đẩy mạNh sự hiệN diệN TrêN Thị TrườNG Thế Giới05
PháT TriểN NGuồN NhâN LựC, Đảm bảO Phù hợP 
với hOạT ĐộNG kiNh dOaNh TrONG Giai ĐOạN mới06
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Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ 
trọng đáng kể trong cơ cấu giá 
thành sản phẩm, như nhựa (đặc 
biệt là nhựa PP, PS, aS, aBS), 
đầu bút, mực, giấy, hóa chất... 
Do đó, tỷ suất lợi nhuận của 
Thiên Long chịu tác động không 
nhỏ từ các biến động trên thị 
trường nguyên vật liệu, đặc biệt 
là thị trường dầu mỏ.

giải	pháp	hạn	chế	rủi	ro

 » Chủ động dự báo, xây dựng các 
kịch bản để có kế hoạch lưu 
trữ nguyên vật liệu phù hợp với 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 » Tăng cường chủ động nguồn 
cung nguyên vật liệu (như mực, 
đầu bút), để giảm thiểu rủi ro 
biến động từ thị trường thế giới.

 » Tiếp tục tăng cường mối quan hệ 
truyền thống với các nhà cung 
cấp lớn toàn cầu để nắm bắt 
diễn biến thị trường và có được 
chính sách ưu đãi tốt nhất, hạn 
chế ảnh hưởng từ biến động của 
giá nguyên vật liệu. 

Môi trường kinh doanh không ngừng 
thay đổi, cường độ cạnh tranh ngày 
càng gay gắt với sự gia nhập của 
nhiều công ty trong và ngoài nước. 

giải	pháp	hạn	chế	rủi	ro

 » Thường xuyên nghiên cứu, 
khảo sát thị trường nhằm 
nắm bắt đúng thị hiếu và các 
thay đổi trong xu hướng tiêu 
dùng của khách hàng để có kế 
hoạch phản ứng phù hợp.

 » Không ngừng cải thiện thế mạnh 
của Công ty, xây dựng chiến lược 
dài hạn và kế hoạch kinh doanh 
cụ thể cho từng lĩnh vực. 

 » Áp dụng các công cụ quản 
lý hiện đại, toàn diện để cải 
thiện hiệu quả hoạt động.

Thiên Long  
Luôn quan Tâm đến việc 

quản Trị rủi ro Toàn Bộ các 
hoạT động sản xuấT 

kinh doanh, nhằm Bảo đảm  
hiệu quả hoạT động cũng như 

sự pháT Triển Bền vững 
của công Ty Trong 

Tương Lai.

quảN trị 
rủi ro

1. GIÁ nGUyÊn vẬt LIỆU 3. CẠnh tRAnh 

2. tỶ GIÁ  

Do đặc thù của Thiên Long còn 
phải nhập khẩu nhiều nguyên 
vật liệu từ nước ngoài như hạt 
nhựa nên gặp nhiều rủi ro về 
biến động tỷ giá trong năm.  

giải	pháp	hạn	chế	rủi	ro

 » Thường xuyên theo dõi các 
biến động vĩ mô trong và 
ngoài nước để chủ động dự 
báo thị trường ngoại hối và 
đưa ra kế hoạch hành động 
phù hợp. 

 » Chủ động lập kế hoạch tài 
chính, bao gồm kế hoạch đầu 
tư, kế hoạch dòng tiền ngắn 
hạn và dài hạn.

 » Tăng dự trữ ngoại tệ thông 
qua phát triển xuất khẩu, đồng 
thời giảm dần tỷ lệ nhập khẩu 
bằng cách tập trung nghiên 
cứu, nắm bắt, chuyển giao 
công nghệ để tự sản xuất máy 
móc thiết bị, từng bước chủ 
động nguyên vật liệu đầu vào.

Khách hàng ngày càng có nhu cầu 
đa dạng và khắt khe về mẫu mã, 
chất lượng sản phẩm. Để đáp ứng 
được điều đó, việc ứng dụng công 
nghệ vào sản xuất trở thành một 
yêu cầu thiết yếu, tác động mạnh 
mẽ đến năng lực cạnh tranh của 
Thiên Long.

giải	pháp	hạn	chế	rủi	ro

 » Đầu tư mạnh cho bộ phận nghiên 
cứu và phát triển (r&D) và công 
nghệ sản xuất tiên tiến nhằm 
đảm bảo chất lượng sản phẩm 
và đa dạng hóa mẫu mã, đáp ứng 
yêu cầu của các đối tượng người 
tiêu dùng. 

 » Tất cả các công đoạn để cho 
ra đời sản phẩm từ quá trình 
nghiên cứu, kỹ thuật đến thử 
nghiệm, kiểm định chất lượng… 
đều được đầu tư các dây 
chuyền kỹ thuật và áp dụng 
công nghệ hiện đại.

4. CônG nGhỆ

5. hOẠt ĐộnG SẢn XUẤt và  
ChẤt LƯỢnG SẢn phẩm

Hoạt động sản xuất an toàn, hiệu 
quả, đảm bảo chất lượng sản phẩm 
đóng vai trò trọng yếu trong việc gia 
tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
giúp Thiên Long không ngừng cải 
thiện uy tín, tăng cường năng lực 
cạnh tranh. 

giải	pháp	hạn	chế	rủi	ro

 » Toàn bộ CBCNV từ cấp lãnh đạo 
cao nhất đến từng công nhân 
của nhà máy luôn quán triệt 
và nêu cao ý thức trách nhiệm 
trong việc quản lý và vận hành 
nhà máy. 

 » Luôn có kế hoạch sửa chữa, 
bảo dưỡng định kỳ nhằm duy 
trì hoạt động sản xuất an toàn, 
hiệu quả.

 » Xây dựng quy trình kiểm tra chất 
lượng sản phẩm chặt chẽ ở tất 
cả các khâu từ mua hàng, sản 
xuất, đóng gói đến lưu thông. 

 » Áp dụng hiệu quả và không 
ngừng cải thiện hệ thống quản 
lý tích hợp (an toàn – Chất lượng 
– Môi trường) theo tiêu chuẩn 
quốc tế.

6. hOẠt ĐộnG ĐầU tƯ 

Đầu tư luôn song hành cùng với 
việc phát triển sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp. rủi ro phát sinh 
từ các hoạt động đầu tư thiếu hiệu 
quả sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về vốn 
và kết quả kinh doanh. 

giải	pháp	hạn	chế	rủi	ro

 » Quản trị chặt chẽ các hoạt động 
đầu tư ngay từ giai đoạn xây 
dựng phương án, đánh giá tính 
khả thi nhằm tránh các rủi ro 
không lường trước có thể gây 
ảnh hưởng đến kết quả kinh 
doanh cũng như tài sản của 
doanh nghiệp. 

 » Các dự án lớn đều phải thông 
qua Hội đồng Đầu tư cấp Tập 
đoàn, được phân tích toàn 
diện dựa trên nhu cầu thị 
trường, khả năng cạnh tranh, 
hiệu quả kinh doanh… nhằm 
nhận biết các rủi ro liên quan 
cũng như mức độ tác động 
của từng yếu tố.
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hOẠt ĐộnG CỦA BAn KIểm SOÁt tROnG năm 2017

 � Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 
trong việc quản lý và điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Thiên Long;

 � Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện 
các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, việc 
chấp hành và tổ chức hoạt động theo đúng 
Điều lệ của Thiên Long và các quy định của 
Pháp luật hiện hành;

Stt Thành viên BKS Chức vụ

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là thành 
viên BKS

Số buổi họp 
BKS tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

cuộc họp

Lý do không 
tham dự

1 Bà Nguyễn Thị Bích Ngà Trưởng BKS
Ngày bắt đầu 
nhiệm kỳ mới 

16/05/2017
08/08 100%

2 Ông Tạ Hoàng Sơn Thành viên BKS

Ngày không 
còn là 

thành viên 
16/05/2017

03/08 37,5%
Không còn là 

thành viên 
BKS

3 Ông Lý Văn Dũ Thành viên BKS

Ngày không 
còn là 

thành viên 
16/05/2017

03/08 37,5%
Không còn là 

thành viên 
BKS

4 Ông Đinh Đức Hậu Thành viên BKS
Ngày bắt đầu 
nhiệm kỳ mới 

16/05/2017
05/08 62,5%

5 Bà Tạ Hồng Diệp Thành viên BKS
Ngày bắt đầu 
nhiệm kỳ mới 

16/05/2017
05/08 62,5%

 � Kiểm tra tình hình tài chính và hoạt động tại 
các công ty thành viên trong Thiên Long;

 � Thẩm định Báo cáo Tài chính hàng quý và 
Báo cáo Tài chính năm;

 � Giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2017 của Thiên Long.

Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và 
Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động của Thiên Long. Trong đó, tập trung 
vào các vấn đề sau:

Để triển khai các nhiệm vụ nêu trên, trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức 08 cuộc họp định kỳ và 
đột xuất với tinh thần làm việc độc lập, công tâm.

giới thiệu 
baN kiỂm soÁt

hoẠt độNg vÀ bÁo cÁo 
của baN kiỂm soÁt 

Ông ĐInh ĐỨC hẬU 
Thành viên Ban Kiểm soát

 
Ông Đinh Đức Hậu được bầu làm 
thành viên Ban Kiểm soát từ tháng 
5/2017 đến nay.

Trước đó, ông Hậu là Trợ lý Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH aCI Việt 
Nam, Tổng Thư ký CLB Doanh 
nhân Vàng YBa TP.HCM và hiện là 
Giám đốc Nhân sự CTCP olympia 
Education.

Bà tẠ hỒnG DIỆp  
Thành viên Ban Kiểm soát

 
Bà Tạ Hồng Diệp hiện đang công 
tác tại CTCP Đầu tư Thiên Long 
an Thịnh. Trước đó, Bà Diệp từng 
làm việc tại phòng Ngân hàng 
Đầu tư thuộc Ngân hàng HSBC 
Việt Nam, và phòng Khách hàng 
Tổ chức thuộc CTCP Chứng khoán 
VN-Direct.

Bà Diệp được bầu làm thành viên 
Ban Kiểm soát từ tháng 5/2017 
đến nay. 

Bà nGUyễn thỊ BíCh nGà  
Trưởng Ban Kiểm soát

 
Bà Nguyễn Thị Bích Ngà đã có 25 
năm công tác tại Thiên Long với 
15 năm phụ trách Kế toán Thanh 
toán. Từ năm 2010 tới nay, Bà Ngà 
là Trưởng Ban Kiểm soát của Thiên 
Long. Trước đó, Bà là một thành 
viên của Ban Kiểm soát. 

Bà Ngà hiện còn giữ vị trí Kế 
toán trưởng CTCP Đầu tư Thiên 
Long an Thịnh.
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Về	kết	quả	tài	chính	kế	toán

Ban Kiểm soát ghi nhận các số 
liệu trong báo cáo tài chính năm 
2017 được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Deloitte Việt Nam đã phản 
ánh trung thực, hợp lý tình hình 
tài chính của Thiên Long và tuân 
thủ theo quy định hiện hành. 

Năm 2017, tình hình kinh tế, xã 
hội Việt Nam đã có nhiều chuyển 
biến khởi sắc. GDP năm 2017 đạt 
mức tăng trưởng ấn tượng 6,81%, 
đây là mức cao nhất trong vòng 
6 năm gần đây, và lần đầu Chính 
phủ đạt và vượt cả 13/13 chỉ tiêu 
kế hoạch kinh tế, xã hội.

Với định hướng đúng đắn và các 
giải pháp điều hành kịp thời, 

KẾt QUẢ GIÁm SÁt hOẠt ĐộnG và tàI Chính tROnG năm 2017

Thiên Long đã tiếp tục có một 
năm đạt được nhiều kết quả kinh 
doanh đáng khích lệ:

 � Doanh thu hợp nhất của Tập 
đoàn trong năm 2017 tăng 
15,5% so với năm 2016 lên 
mức 2.497,4 tỷ đồng, hoàn 
thành 102% so với kế hoạch 
của ĐHĐCĐ. 

 � LNST năm 2017 vẫn duy trì 
được đà tăng trưởng ở mức 
cao đạt 11,7% so với năm 
trước lên 268,1 tỷ đồng, và 
hoàn thành 101% kế hoạch 
của ĐHĐCĐ.

Về	tình	hình	đầu	tư,	nghiên	cứu	
phát	triển	sản	phẩm	và	mở	rộng	
hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh

Trong năm 2017, Thiên Long 
tiếp tục thực hiện các dự án 
đã khởi động cuối năm 2016. 
Cụ thể, Thiên Long đã hoàn 
thành việc xây mới và mở 
rộng nhà xưởng sản xuất, 
văn phòng và kho chứa hàng 
tại KCN Tân Tạo, Quận Bình 
Tân, TP.HCM, giúp công suất 
sản xuất đáp ứng nhu cầu 
tăng trưởng thị trường, đáp 
ứng các đơn đặt hàng nhanh 
chóng hơn với chất lượng sản 
phẩm đảm bảo. 

Trong công tác quản lý hệ 
thống phân phối, Thiên Long 
đã triển khai Hệ thống Quản 
lý Nhà phân phối (DMS) trên 
toàn quốc, và dự kiến trong 
Quý 2/2018, toàn bộ nhân 

KẾt QUẢ GIÁm SÁt ĐỐI vỚI 
thành vIÊn hĐQt, BAn tGĐ 
và Sự phỐI hỢp GIỮA hĐQt 
và BAn tGĐ

HĐQT Công ty đã tuân thủ 
đúng theo các quy định của 
Điều lệ Công ty và của pháp 
luật. Trong năm vừa qua, 
HĐQT đã chủ động chỉ đạo, 
giám sát và hỗ trợ tốt cho Ban 
TGĐ trong việc định hướng 
chiến lược, điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh 
của Thiên Long.

Trong quá trình điều hành 
các hoạt động sản xuất kinh 
doanh, Ban TGĐ đã thực hiện 
nhiệm vụ theo chức năng và 
quyền hạn, luôn chủ động đưa 
ra các giải pháp và đề xuất ý 
kiến với HĐQT về các vấn đề 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của HĐQT. Với sự nỗ lực và 
chuyên môn cao, Ban TGĐ đã 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề 
ra trong năm.

Ban kiểm soáT đã TỔ 

chức Thực hiện các 

nhiệm vụ Theo đúng 

các quy định của 

pháp LuậT, điều Lệ 

công Ty và kế hoạch 

kiểm Tra, giám sáT 

công Tác quản Lý 

và điều hành hoạT 

động của công Ty.

viên kinh doanh sẽ bán 
hàng qua Hệ thống này. Việc 
đưa công nghệ hiện đại vào 
khâu phân phối giúp Thiên 
Long giám sát, thống kê và 
kiểm soát tốt hơn việc bán 
hàng, hàng tồn kho, chạy 
chương trình khuyến mại 
ở các tỉnh thành…Đối với 
nhân viên kinh doanh, hệ 
thống hỗ trợ họ chủ động 
quản lý doanh số, tiến độ 
hoàn thành KPIs, hàng tồn 
kho… mọi lúc mọi nơi.

Về thương mại điện tử, Thiên 
Long đang ở giai đoạn chuẩn 
bị cuối cùng trước khi chạy 
chính thức website thương 
mại điện tử, dự kiến sẽ diễn 
ra vào nửa đầu năm 2018.

Sự phỐI hỢp hOẠt ĐộnG GIỮA 
BKS vỚI hĐQt và BAn tGĐ

HĐQT, Ban TGĐ và BKS thường 
xuyên trao đổi, chia sẻ thông 
tin, cập nhật tình hình hoạt 
động của Thiên Long. Các quan 
hệ chức năng giữa HĐQT, Ban 
TGĐ và BKS được thực hiện theo 
đúng quy định tại Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ của Công ty.

HĐQT, Ban TGĐ Công ty đã luôn 
hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS 
hoàn thành nhiệm vụ của mình.

hoẠt độNg vÀ bÁo cÁo 
của baN kiỂm soÁt (tiếp theo)
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thôNg tiN cổ phầN 
vÀ quÁ trÌNh tăNg vốN điều Lệ 

giao Dịch cổ phiẾu của NgưỜi Nội bộ 
vÀ NgưỜi cÓ LiêN quaN

 Tổ chức trong nước : 26.167.083 
 Cá nhân trong nước : 10.328.608 
 Tổ chức, cá nhân nước ngoài : 14.060.565

 CTCP Đầu tư 
 Thiên Long an Thịnh   : 26.119.548 

 Ông Cô Gia Thọ  : 3.213.012

STT Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ

1 CTCP Đầu tư Thiên Long an Thịnh 
(Đại diện sở hữu: ông Cô Gia Thọ)

26.119.548 51,66%

2 Ông Cô Gia Thọ 3.213.012 6,36%

Tổng cộng 29.332.560 58,02%

DAnh SÁCh CỔ ĐônG nẮm GIỮ tRÊn 5% vỐn ĐIềU LỆ 
(Tính đến ngày 31/12/2017)

Cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ

Cổ đông trong nước 697 36.495.691 72,19%

Tổ chức 28 26.167.083 51,76%

Cá nhân 669 10.328.608 20,43%

Cổ đông nước ngoài 70 14.060.565 27,81%

Tổ chức 32 13.961.925 27,61%

Cá nhân 38 98.640 0,20%

Tổng	cộng 767 50.556.256 100,00%

CƠ CẤU CỔ ĐônG  
(Tính đến ngày 31/12/2017)

QUÁ tRình tănG vỐn ĐIềU LỆ 
 

Năm
Vốn điều lệ 

ban đầu 
(Tỷ đồng)

Vốn điều lệ 
tăng thêm 
(Tỷ đồng)

Vốn điều lệ 
lũy kế 

(Tỷ đồng)
Hình thức tăng vốn

2017 383,1 122,5 505,6 Phát hành cp tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 
và phát hành cp ESoP cho CBCNV

2016 294,7 88,4 383,1 Phát hành cp tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2015 268,0 26,8 294,7 Phát hành cp tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2014 233,0 35,0 268,0 Phát hành cp trả cổ tức
2013 211,8 21,2 233,0 Phát hành cp trả cổ tức

2012 176,5 35,3 211,8 Phát hành cp trả cổ tức và phát hành cp tăng vốn cổ 
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2011 155,0 21,5 176,5 Phát hành chào bán ra công chúng

2008 120,0 35,0 155,0 Phát hành chào bán đấu giá ra công chúng để trở thành 
Công ty đại chúng 

2006 100,0 20,0 120,0 Cổ đông hiện hữu góp vốn thêm, tỷ lệ góp vốn 20% 

STT Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ 
với cổ đông  
nội bộ

Số cổ phiếu 
sở hữu đầu năm 2017

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối năm 2017

Lý do 
tăng, giảm 
(mua, bán, 

chuyển đổi, thưởng...)
Số 

cổ phiếu Tỷ lệ Số 
cổ phiếu Tỷ lệ

1 Cô Gia Thọ Chủ tịch HĐQT 2.471.548 6,45% 3.213.012 6,36% CP thưởng

2 Trần Thái Như Thành viên HĐQT 507.747 1,33% 695.071 1,37% CP thưởng + mua cp ESoP
3 Cô Ngân Bình Thành viên HĐQT 434.148 1,13% 599.392 1,19% CP thưởng + mua cp ESoP
4 Cô Cẩm Nguyệt Thành viên HĐQT 271.342 0,71% 387.744 0,77% CP thưởng + mua cp ESoP
5 Trần Kim Thành Phó Chủ tịch HĐQT 0 0 30.000 0,06% Mua cp ESoP
6 Trần Lệ Nguyên Thành viên HĐQT 0 0 30.000 0,06% Mua cp ESoP
7 Huỳnh Văn Thiện Thành viên HĐQT 1.088.081 2,84% 30.000 0,06% Bán, Mua cp ESoP

8 Trần Văn Hùng Thành viên HĐQT 162.804 0,42% 236.644 0,47% CP thưởng + mua cp ESoP

9 Nguyễn Đình Tâm TGĐ 227.547 0,59% 325.810 0,64% CP thưởng + mua cp ESoP

10 Phan Nhựt Phương P.TGĐ 275.683 0,72% 382.387 0,76% CP thưởng + mua cp ESoP

11 Bùi Văn Huống P.TGĐ 57.233 0,15% 98.402 0,19% CP thưởng + mua cp ESoP

12 Nguyễn Thượng Việt P.TGĐ 122.113 0,32% 52.746 0,10%
Bán + CP thưởng + mua 

cp ESoP

13 Trần Trung Hiệp P.TGĐ 29.666 0,08% 62.565 0,12% CP thưởng + mua cp ESoP

14 Trần Phương Nga P.TGĐ 20.963 0,05% 51.251 0,10% CP thưởng + mua cp ESoP

15 Trịnh Văn Hào Giám đốc 7 0,00002% 4.509 0,009% CP thưởng + mua cp ESoP

16 Nguyễn Đức Hạnh Giám đốc 0 0 4.500 0,009% Mua cp Esop

17 Phạm Hữu Chí Giám đốc 0 0 3.700 0,007% Mua cp Esop

18 Diệp Bảo Tịnh Giám đốc 8.247 0,02% 14.421 0,03% CP thưởng + mua cp ESoP

19 Đinh Quang Hùng Giám đốc 0 0 3.700 0,007% Mua cp Esop

20 Nguyễn Ngọc Nhơn Kế toán trưởng 35 0,0001% 2.145 0,004% CP thưởng + mua cp ESoP

21 Nguyễn Thị Bích Ngà Trưởng BKS 27.784 0,07% 46.119 0,09% CP thưởng + mua cp ESoP

22 Đinh Đức Hậu Thành viên BKS 0 0 2.500 0,005% Mua cp Esop

23 Tạ Hồng Diệp Thành viên BKS 0 0 2.500 0,005% Mua cp Esop

24 Cô Cẩm Châu Cô Gia Thọ 26.048 0,07% 33.862 0,07% CP thưởng
25 Cô Cẩm Ngọc Cô Gia Thọ 186.682 0,49% 242.686 0,48% CP thưởng
26 Cô Gia Đức Cô Gia Thọ 108.537 0,28% 141.098 0,28% CP thưởng
27 Trần Mỹ Ken Trần Thái Như 26.048 0,07% 7.862 0,016% Bán, CP thưởng

28 Trần Xú Tài Trần Thái Như 26.048 0,07% 33.862 0,07% CP thưởng

29 Trần Quốc Nguyên Trần Kim Thành 7 0,00002% 9 0,00001% CP thưởng
30 Trần Đình Long Nguyễn Đình Tâm 15 0,00004% 1.219 0,002% CP thưởng + mua cp ESoP
31 Phan Nhựt Toàn Phan Nhựt Phương 2.169 0,006% 2.819 0,006% CP thưởng
32 Võ Bửu Chiêu Nguyễn Thượng Việt 3.338 0,008% 4.338 0,009% CP thưởng
33 Trần anh Dũng Trần Phương Nga 1.301 0,003% 1.691 0,003% CP thưởng
34 Nguyễn Dương Phụng Diệp Bảo Tịnh 650 0,002% 845 0,002% CP thưởng
35 Nguyễn Hồ Hồng Yến Đinh Quang Hùng 0 0 3.100 0,006% Mua cp ESoP
36 Bùi Quang Minh Nguyễn Thị Bích Ngà 3.529 0,009% 4.587 0,009% CP thưởng

37
Cty Cp Đầu Tư Thiên 
Long an Thịnh

Cô Gia Thọ 20.091.960 52,44% 26.119.548 51,66% CP thưởng

51,76%; 
26.167.083

20,43%; 

27,81%; 

10.328.608

14.060.565

51,66%, 
26.119.548

6,36%; 
3.213.012
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Báo Cáo 
Của baN TổNG Giám ĐốC

03

 Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc
 Hoạt động điều hành và các dự án quan trọng 

 Phân tích tài chính

Nỗ LựC khôNG mệT mỏi vÀ Đầy 
Tâm huyếT TrONG mọi hOạT 
ĐộNG Để Đưa dOaNh NGhiệP 

NGÀy CÀNG PháT TriểN.

tâm huyết
Hành động



giới thiệu 
baN tổNg giÁm đốc

Ông nGUyễn Đình tâm 
Tổng Giám đốc Điều hành  
kiêm Phó TGĐ Sản xuất

 
Ông Nguyễn Đình Tâm có kinh nghiệm 
sâu rộng trong ngành và đặc biệt am 
hiểu sâu sắc các lĩnh vực kỹ thuật sản 
xuất then chốt của Công ty. 

Gia nhập Thiên Long từ năm 1993, Ông 
Nguyễn Đình Tâm đã từng đảm nhiệm 
các vị trí quan trọng như Phó GĐ Kỹ 
thuật, GĐ Nghiên cứu và Phát triển 
(r&D), Phó TGĐ Sản xuất, và Phó TGĐ 
Thường trực kiêm nhiệm vị trí Phó 
TGĐ Sản xuất kể từ tháng 02/2013.

Từ tháng 05/2017, Ông được chính 
thức bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám 
đốc Điều hành của Tập đoàn.

Ông BùI văn hUỐnG  
Phó TGĐ Hành chánh Nhân sự 
Phó TGĐ Quản trị Chất lượng Toàn diện 

 
Ông Bùi Văn Huống từng có nhiều 
năm đảm nhiệm vị trí quản lý tại các 
Tập đoàn đa Quốc gia ở Việt Nam như 
Quản đốc Sản xuất tại Công ty Điện tử 
Escatec Việt Nam, Giám đốc Chất lượng 
tại Công ty Nitto Denko Việt Nam… 

Ông gia nhập Thiên Long từ năm 
2007 với vị trí Phó TGĐ Quản trị Chất 
lượng Toàn diện. Từ tháng 09/2008 
đến nay, Ông đảm nhiệm vị trí Phó 
TGĐ Hành chánh – Nhân sự kiêm 
Phó TGĐ Quản trị Chất lượng Toàn 
diện của Thiên Long.

Bà tRần phƯƠnG nGA  
Phó TGĐ Tài chính Kế toán 
kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT 

 
Bà Trần Phương Nga từng đảm nhiệm 
nhiều vị trí quản lý cấp cao trong các 
lĩnh vực kế toán, ngân hàng, tư vấn 
tài chính, quản lý quỹ đầu tư... ở các 
công ty đa quốc gia tại Việt Nam và 
anh Quốc.

Bà Nga gia nhập Thiên Long từ năm 
2012, và được bổ nhiệm vào vị trí Phó 
Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán từ 
tháng 02/2017.

Thay đổi trong Cơ cấu Quản lý và Ban Điều hành trong năm 2017

 � Thành lập 04 Tiểu ban trực thuộc HĐQT, gồm: Tiểu ban Tái cấu trúc, Nhân sự và Lương thưởng, Tiểu ban 
Kiểm toán, Tiểu ban Quan hệ Cổ đông và Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển. 

 � Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tâm vào trị trí Tổng Giám đốc Điều hành kể từ ngày 03/05/2017 đến 02/05/2020.

 � Bổ nhiệm Bà Trần Phương Nga vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán từ ngày 27/02/2017 
và Ông Nguyễn Ngọc Nhơn vào vị trí Kế toán trưởng kể từ ngày 03/05/2017.

Ông phAn nhựt phƯƠnG 
Phó TGĐ Mua hàng 

 
 
Ông Phan Nhựt Phương đã công tác 
tại Thiên Long được hơn 20 năm 
và đặc biệt có bề dày kinh nghiệm 
trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung 
ứng. Ông giữ vị trí Phó phòng Kinh 
doanh từ năm 1998 đến năm 2001. 
Sau đó, Ông được đề bạt vào vị trí 
GĐ Cung ứng của Thiên Long từ 
năm 2002 đến năm 2006. 

Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó 
TGĐ Cung ứng vào năm 2006 và từ 
năm 2008, Ông đảm nhiệm vị trí Phó 
TGĐ Mua hàng của Thiên Long.

Ông nGUyễn thƯỢnG vIỆt 
Phó TGĐ PTKD Nội địa  

 
Ông Nguyễn Thượng Việt có 20 năm 
làm việc tại Thiên Long và đã trải qua 
nhiều vị trí quan trọng ở nhiều lĩnh 
vực SXKD của Thiên Long như GĐ Sản 
xuất, GĐ Chuỗi cung ứng Thiên Long 
Hoàn Cầu, Tổng Giám đốc Thiên Long 
Long Thành, Tổng Giám đốc Tân Lực 
Miền Nam. 

Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó 
TGĐ Phát triển Kinh doanh Nội địa từ 
tháng 04/2012.
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giới thiệu 
baN tổNg giÁm đốc (tiếp theo)

Ông tRƯƠnG Anh hàO  
TGĐ Cty TNHH MTV TM-DV  
Thiên Long Hoàn Cầu 

 
Ông Trương anh Hào gia nhập Thiên 
Long vào năm 1997, và từ năm 2008 
được bổ nhiệm làm TGĐ Thiên Long 
Hoàn Cầu, là công ty thành viên có 
mạng lưới phân phối chủ chốt của 
Thiên Long. Ông có bề dày kinh 
nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh 
doanh tại Việt Nam.

Ông hUỳnh ĐỨC nGhĩA 
TGĐ Cty TNHH MTV TM-DV 
Tân Lực Miền Nam  

 
Ông Huỳnh Đức Nghĩa tham gia 
Thiên Long từ năm 1999. Ông đã 
từng phụ trách chính hoạt động 
kinh doanh của Thiên Long tại Chi 
nhánh Đà Nẵng, Nha Trang và Hải 
Phòng. Tiếp đó, Ông Nghĩa trải qua 
các vị trí như Tổng Giám đốc Tân 
Lực Miền Tây, Phó TGĐ Tân Lực Miền 
Nam và trở thành Tổng Giám đốc 
Tân Lực Miền Nam từ năm 2016.

Ông ĐặnG thAnh CẢnh  
TGĐ Cty TNHH MTV TM-DV 
Tân Lực Miền Bắc 

 
Ông Đặng Thanh Cảnh gia nhập Thiên 
Long từ năm 1999. Ông giữ cương vị 
Tổng Giám đốc Tân Lực Miền Bắc từ 
tháng 11/2010 cho đến nay. 

Trước đó, Ông Đặng Thanh Cảnh đảm 
nhiệm vị trí Giám đốc Chi nhánh Nha 
Trang, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và 
Giám đốc Bán hàng Miền Bắc 1 của 
Thiên Long Hoàn Cầu.

Ông tẠ QUAnG thIÊn  
TGĐ Cty TNHH SX-TM 
Thiên Long Long Thành 

 
Ông Tạ Quang Thiên là Tổng Giám 
đốc Công ty TNHH SX-TM Thiên Long 
Long Thành từ năm 2012 đến nay. 
Trước đó, Ông Thiên có 16 năm công 
tác tại Thiên Long với các vị trí chủ 
chốt như Giám đốc Tài chính – Kế 
toán kiêm Kế toán trưởng của Công 
ty CP Tập đoàn Thiên Long, Kế toán 
trưởng của TNHH MTV TMDV Thiên 
Long Hoàn Cầu, Phó Tổng Giám đốc 
Tài chính – Kế toán của Công ty TNHH 
SXTM Thiên Long Long Thành.

Ông nGUyễn DƯƠnG tRUnG hẬU 
TGĐ Cty TNHH MTV TM-DV 
Tân Lực Miền Trung 

 
Ông Nguyễn Dương Trung Hậu đã có 
quá trình hơn 10 năm làm việc tại 
Thiên Long. Ông Hậu khởi đầu với vị 
trí Trưởng phòng Bán hàng của Thiên 
Long, sau đó đảm nhiệm chức vụ 
Giám đốc Miền của Thiên Long Hoàn 
Cầu và Giám đốc chi nhánh Công ty 
Tân Lực Miền Nam tại Đà Nẵng. Ông 
là Tổng Giám đốc của Tân Lực Miền 
Trung từ đầu năm 2016 tới nay.

Ông nGUyễn nGọC nhƠn 
Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Ngọc Nhơn gia nhập Tập 
đoàn Thiên Long từ tháng 4/2017. Ông 
Nhơn đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng với 
hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
tài chính - kế toán.

Ông ĐInh QUAnG hùnG 
Giám đốc Sản xuất

Ông Đinh Quang Hùng làm việc tại Thiên 
Long từ tháng 03/2008 và đảm nhiệm vai 
trò Giám đốc Sản xuất từ tháng 10/2017. 
Ông Hùng có nhiều năm làm việc trong 
lĩnh vực sản xuất cho Biti’s và Bita’s.

Ông phẠm hỮU Chí 
Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm

Ông Phạm Hữu Chí được bổ nhiệm làm Giám 
đốc Nghiên cứu & Phát triển Sản phẩm từ 
tháng 10/2017. Ông Chí đã gắn bó với với 
Thiên Long hơn 17 năm ở các vị trí quản lý: 
Trưởng phòng Thiết kế, Trưởng phòng Nghiên 
cứu & Phát triển Sản phẩm bút viết. 

Ông nGUyễn ĐỨC hẠnh 
Giám đốc Công nghệ Thông tin

Ông Nguyễn Đức Hạnh gia nhập Thiên 
Long từ năm 2011 và hiện đang đảm 
nhiệm vai trò Giám đốc Công nghệ 
Thông tin. Trước đó, ông đã từng giữ các 
vị trí quản lý công nghệ thông tin tại 
KPMG Việt Nam, Đồng Tâm Group, Biti ’s.

Ông DIỆp BẢO tỊnh 
Giám đốc Công nghệ

Ông Diệp Bảo Tịnh đã gắn bó với Thiên 
Long hơn 19 năm, trong đó hơn 15 năm ở 
các vị trí quản lý của bộ phận sản phẩm 
tự động hóa và bảo trì, Xưởng Chế tạo máy 
và Trợ lý cho P. TGĐ Sản xuất. 

Ông tRỊnh văn hàO 
Giám đốc Tiếp thị

Ông Trịnh Văn Hào công tác tại Thiên Long từ 
năm 2000. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực Marketing, Ông Hào đã trải qua 
các vị trí như Quản lý Thương hiệu, Quản lý 
Vận hành Tiếp thị, Trưởng phòng Tiếp thị, và 
được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tiếp thị 
của Thiên Long từ tháng 01/2017.

Ông tRần tRUnG hIỆp  
Phó TGĐ PTKD Quốc tế 

 
 
Ông Trần Trung Hiệp có nhiều năm 
hoạt động trong lĩnh vực mở rộng 
phát triển kinh doanh. Ông gia nhập 
Thiên Long năm 2005 với vai trò GĐ 
Chi nhánh Thiên Long tại Hà Nội. 

Ông được bổ nhiệm vào các vị trí GĐ 
Kinh doanh Nội địa, Trưởng VPĐD 
Thiên Long tại Trung Quốc và đảm 
nhiệm vị trí Phó TGĐ Phát triển Kinh 
doanh Quốc tế từ năm 2012.
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HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH 
VÀ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG 

Mở rộng, nâng cao công suất nhà Máy

Năm 2017, tổng diện tích nhà xưởng mở rộng thêm vào năm 2017 
tại Nam Thiên Long (KCN Tân Tạo, TP.HCM) là 8.542,08 m2. Dự kiến, 
sau mở rộng, công suất của nhà máy sẽ đáp ứng nhu cầu tăng 
trưởng thị trường và phục vụ kịp thời các đơn hàng với sản phẩm 
chất lượng cao.

Ứng dụng sâu rộng và toàn diện quá trình tự động hóa

Năm 2017, Bộ phận Tự động hóa của Thiên Long tiếp tục nghiên 
cứu, ứng dụng sâu rộng và toàn diện quá trình tự động hóa trong 
toàn bộ các công đoạn của quy trình sản xuất: từ khâu ép, chiết 
rót, pha trộn đến khâu in ấn, lắp ráp, kiểm tra, đóng gói… Với 
nhiều bước tiến đột phá, tỷ lệ tự động hóa trong các nhà máy của 
Thiên Long đã được nâng cao rõ rệt từ mức 70,3% năm 2016 đến 
73,5% vào cuối năm 2017. Nhờ vậy, năng suất lao động chung của 
Tập đoàn đang ngày càng được cải thiện mạnh mẽ.

chủ động nguồn nguyên liệu

Với chiến lược từng bước chủ động nguồn nguyên liệu, từ năm 
2008, Thiên Long đã bắt đầu nhận chuyển giao công nghệ sản 
xuất mực từ chuyên gia Đức với các mực: mực bút lông màu, mực 
bút lông dầu, mực bút dạ quang và tự phát triển các mực như 
mực viết máy, mực bút lông kim, mực bút lông bi…. Năm 2012, 
Thiên Long tiếp tục nhận chuyển giao công nghệ sản xuất mực 
bút bi, mực bút gel và mực bút lông màu rửa được. Đến năm 2017, 
tổng sản lượng mực sản xuất tại Thiên Long đã đạt 260 tấn mực 
các loại, với tỷ lệ tăng trưởng trung bình từ 20-25% sau mỗi năm. 

Hiện nay, THiên Long đã Tự đáp ứng 100% nHu cầu 
mực các nHóm mực viếT máy, mực búT Lông kim, 
mực búT Lông màu, mực búT Lông bi, mực búT Lông 
dầu, mực dạ quang; và đáp ứng 25% Tổng nHu cầu 
mực cHo các nHóm mực búT bi, mực búT geL.

nâng cao năng lực sản Xuất và 
chủ động nguyên vật liệu đầu vào

Tình hình Thực hiện năm 2017

TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG 
MỞ RỘNG THÊM VÀO NĂM 2017 

TẠI NAM THIÊN LONG

8.542,08
m2

Tỷ LỆ Tự ĐỘNG HóA TRONG 
CáC NHÀ Máy NĂM 2017

73,5%

TỔNG sảN LƯợNG 
MựC sảN XuấT TẠI 

THIÊN LONG NĂM 2017

260
tấn mực

Định hướng năm 2018

Cùng với việc tăng trưởng quy mô kinh doanh, Thiên Long sẽ tiếp tục chuẩn hóa, tối ưu 
hóa các quy trình, chính sách quản trị nội bộ và hệ thống ERP nhất quán cho tất cả các 
mảng vận hành, áp dụng cho tất cả các công ty thành viên.01

Tiếp tục đầu tư hệ thống khuôn mẫu, trang thiết bị máy móc theo tiến độ, đáp ứng vừa đủ 
và vừa đúng công suất cần thiết hàng năm, tối ưu hóa hiệu quả vốn và tài sản, đồng thời 
đáp ứng được tốc độ tăng trưởng trong những năm tới.02

Tiếp tục cải tiến chất lượng, giảm giá thành sản xuất và từng bước áp dụng tự động hóa 
công nghệ sản xuất.03

Triển khai các dự án cần thiết nhằm mục tiêu mở rộng chuỗi giá trị, chủ động nguồn 
nguyên vật liệu và gia tăng lợi thế cạnh tranh.04
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hoẠt độNg điều hÀNh 
vÀ cÁc DỰ ÁN quaN trỌNg (tiếp theo)

Năm	2017,	bên	cạnh	việc	liên	tục	nâng	cao	chất	lượng	các	sản	phẩm	hiện	tại	và	đa	dạng	hóa	mẫu	
mã,	hoạt	động	r&D	còn	tập	trung	vào:

 » Phát triển các sản phẩm có tính năng nổi trội, khác biệt so với đối thủ.

 » Phát triển các sản phẩm hình ảnh bản quyền từ Walt Disney: các nhân vật quen thuộc trong các 
bộ phim hoạt hình nổi tiếng như: chuột Mickey, nữ hoàng băng giá Elsa và anna, Bạch Tuyết, Lọ 
Lem, Người đẹp và quái vật, Vương quốc xe hơi Cars.

 » Nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm bút máy với hệ thống xuống mực Free Ink System.

 » Phát triển thêm nhiều màu cho dòng sản phẩm bút sáp màu, giúp các bé thỏa sức tô màu nhiều 
bức tranh khác nhau.

nGhIÊn CỨU 
và phÁt tRIển (R&D)

Tình hình Thực hiện năm 2017

Một	số	sản	phẩm	mới	tiêu	biểu	đã	được	nghiên	cứu	thành	công	trong	năm	2017	gồm	có:

Bút máy chuyên dùng ống mực, sử dụng dễ dàng, tiện lợi. Hệ 
thống dẫn mực “FrEE INK SYSTEM” giúp mực ra đều, không lem 
và mau khô. 

FtC-08 

Bút ký cao cấp dành cho quản lý và doanh nhân, có thiết kế 
đẳng cấp với các chi tiết được mạ vàng 18K tinh xảo.

BIZ-04  

Đầu bút sử dụng công nghệ hai bi tiên tiến trên thế giới cho bút 
viết êm trơn, ra đều và liên tục, tạo ưu thế cạnh tranh vượt trội 
các dòng bút gel thông thường khác.

GEL-031

Keo dán chất lượng cao, không độc hại và dán dính rất chắc trên 
nhiều vật liệu khác nhau như: giấy, gỗ, nhựa các loại, gốm sứ, 
thủy tinh, đá,...

KEO hAnDmADE G-016

Màu vẽ sử dụng được trong hội họa chuyên nghiệp và trên 
nhiều vật liệu như thủy tinh, nhựa, gỗ, vải canvas,...

màU ACRyLIC ACR-C01

Thiên Long hiện là đối tác duy nhất trong ngành văn phòng phẩm 
Việt Nam được phép khai thác các hình ảnh nhân vật hoạt hình 
nổi tiếng của Disney như: Chuột Mickey, Vịt Donald, Nữ hoàng 
băng giá Elsa, Công chúa Bạch Tuyết,…

Bộ SẢn phẩm Sử DỤnG hình Ảnh BẢn QUyền DISnEy
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hoẠt độNg điều hÀNh 
vÀ cÁc DỰ ÁN quaN trỌNg (tiếp theo)

Định hướng năm 2018

 � Hoạt động r&D vẫn được tiếp tục định hướng 
tạo ra nhiều sản phẩm mới có giá trị, tạo sự 
khác biệt, mang tính cạnh tranh cao. 

 � Đặc biệt, đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm 
cao cấp BIZNEr, phát triển đa dạng các dòng 
sản phẩm mang đến tính an toàn và bảo vệ 
môi trường. Đối với các sản phẩm mỹ thuật, 
phát triển thêm nhiều màu mới và các màu 
đặc biệt, tạo sự khác biệt của sản phẩm.

 � Đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm phục 
vụ cho giới văn phòng, tạo sự thoải mái 
trong làm việc.

 � Nguồn lực r&D sẽ được chú trọng đầu tư bao 
gồm: nhân lực, cơ sở vật chất, máy móc thiết 
bị chuyên dụng và phần mềm chuyên dụng 

Tình hình Thực hiện năm 2017

Sắp xếp lại cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty, 
bổ nhiệm thêm các vị trí mới để phù hợp với 
định hướng mở rộng, phát triển trong tương lai. 

Định hướng năm 2018

Thực hiện nhất quán chính sách đãi ngộ nhân tài, tăng 
cường công tác đào tạo, huấn luyện để không ngừng 
nâng cao trình độ cho CBCNV trong bối cảnh mới. 

tRIển KhAI phần mềm QUẢn Lý nhân Sự

Với mong muốn áp dụng các giải pháp công nghệ 
thông tin trong công tác quản trị nhân sự, giảm thiểu 
thời gian thực hiện bằng phương pháp thủ công, Ban 
lãnh đạo đã quyết định triển khai dự án “Xây dựng 
phần mềm Quản lý nhân sự”.

nGhIÊn CỨU 
và phÁt tRIển (R&D) (tiếp theo)

CƠ CẤU tỔ ChỨC 
và nGUỒn nhân LựC

Dự án được chia làm 2 giai đoạn:

 » Giai đoạn 1 dự kiến hoàn tất vào tháng 07/2018 
với các phân hệ: quản lý nhân sự, chấm công 
tính lương, quản lý nhà ăn, cổng thông tin 
nhân viên.

 » Giai đoạn 2 dự kiến hoàn tất vào tháng 01/2019 
với các phân hệ: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá 
nhân viên và lộ trình phát triển nhân viên. 

trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm, 
nhằm có nguồn lực tốt và mạnh cho việc 
nghiên cứu & phát triển các sản phẩm mới.

 � Hợp tác với các chuyên gia nghiên cứu thiết 
kế đầu ngành từ nước ngoài, giúp rút ngắn 
quá trình nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới 
và tạo ra sản phẩm khác biệt.

 � Tập trung phát triển sản phẩm công nghệ, 
phù hợp với xu hướng phát triển chung 
của thế giới.

 � Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “Đổi mới, sáng 
tạo” để duy trì tinh thần sáng tạo của đội 
ngũ nhân viên r&D và tạo ra nguồn ý tưởng 
dồi dào, khác biệt để làm cơ sở cho việc phát 
triển sản phẩm mới của Thiên Long.

Thiên	long	tiếp	tục	phát	triển	hệ	thống	phân	phối	theo	hướng:

Tình hình Thực hiện năm 2017

phÁt tRIển hỆ thỐnG 
phân phỐI nộI ĐỊA

Đầu tư phát triển hệ thống kho bãi, đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng tiêu thụ, 
cung cấp sản phẩm kịp thời cho các kênh phân phối và đến tận tay người tiêu 
dùng với hơn 60.000 điểm bán lẻ (PoS), phủ khắp 63 tỉnh thành trong cả nước. 03

Tăng cường hệ thống phân phối hiện đại (MT) thông qua việc đầu tư hệ thống 
quầy kệ, cơ cấu sản phẩm phù hợp, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh của 
kênh hiện đại trên toàn quốc. 02

Tái sắp xếp, tối ưu hóa hiệu quả kênh phân phối truyền thống (GT), đặc biệt phát 
triển và nâng cấp hệ thống nhà phân phối theo hướng chuyên nghiệp để đảm bảo 
sự tăng trưởng về sản lượng, cơ cấu cũng như doanh số. 01

dự án đi vào vận hành sẽ giúp giảm Thiểu 
Thời gian Thực hiện các công việc giấy 
Tờ, hỗ Trợ công Tác đánh giá, đào Tạo 
và pháT Triển nguồn nhân Lực, nâng 
cao Tính chuyên nghiệp Trong công 
Tác quản Trị nhân sự.
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hoẠt độNg điều hÀNh 
vÀ cÁc DỰ ÁN quaN trỌNg (tiếp theo)

hỆ thỐnG QUẢn Lý nhà phân phỐI (DmS)

Trong năm 2017, Thiên Long đã Tiến 
hành xây dựng hệ Thống quản Lý 
nhà phân phối (dms), vận hành Thử 
nghiệm Tại mộT số nhà phân phối 
Từ quý 3 và Triển khai đến TấT cả 
các nhà phân phối Trên Toàn hệ 
Thống Từ quý 4. 

Hệ thống DMS đi vào hoạt động đã giúp gia 
tăng hiệu suất bán hàng của đội ngũ kinh 
doanh và cải thiện lợi nhuận rõ rệt, thể hiện 
qua các khía cạnh:

Quản	 trị	 hiệu	 quả	 và	 tiết	 kiệm	 chi	 phí: Hệ 
thống DMS giúp quản lý thông tin xuyên suốt 
từ Tập đoàn đến nhà phân phối, nhân viên 
và giám sát bán hàng ngoài thị trường; đến 
các chính sách bán hàng, các chương trình 
khuyến mãi, xúc tiến thương mại, hàng tồn 
kho. Hệ thống DMS cũng giúp phân tích các 
dữ liệu được chính xác, từ đó hỗ trợ Ban điều 
hành giám sát, dự báo để ra quyết định nhanh 
chóng, kịp thời. Việc tự động hóa quy trình bán 
hàng cũng giảm thiểu lỗi phát sinh từ đó giúp 
tiết kiệm chi phí và thời gian của đối tác và cả 
Công ty khi vận hành quy trình bán hàng này.

Đo	lường	hiệu	quả	bán	hàng: Nhờ sự hỗ trợ của 
hệ thống DMS, Công ty nắm rõ tình hình tiếp cận 
bán hàng trên từng điểm bán khắp cả nước, cũng 
như cơ cấu từng sản phẩm được triển khai trên 
hệ thống điểm bán đang quản lý, đo lường được 
năng suất và thời gian tác nghiệp của đội ngũ, 
định biên nhân sự phù hợp từng địa bàn từ đó 
đánh giá được nhân viên nào làm việc hiệu quả, 
kênh bán hàng nào đang mang lại doanh số cao 
và điểm bán nào tiêu thụ hàng tốt.

Nâng	cao	hiệu	quả	bán	hàng	và	phát	hiện	cơ	hội	
bán	hàng	mới: Đặc thù của Thiên Long là danh mục 
sản phẩm đa dạng, mã sản phẩm nhiều và không 
ngừng mở rộng. Một hệ thống quản trị minh bạch và 
khoa học như DMS giúp cho nhân viên giảm thiểu 
thời gian xử lý đơn hàng, cải thiện chất lượng phục 
vụ khách hàng. Quản lý bán hàng sẽ xác định được 
chính xác mục tiêu đặt ra cho từng nhân viên, cho 
từng cửa hàng và từng mã sản phẩm, từ đó đặt ra 
các tiêu chí đánh giá (KPIs) phù hợp phục vụ mục 
tiêu tăng trưởng. Bên cạnh đó, Hệ thống DMS giúp 
Bộ phận Kinh doanh phát hiện cơ hội bán hàng cho 
từng sản phẩm mà điểm bán còn thiếu và cả những 
điểm bán mới mà sản phẩm chưa bao phủ. Hệ thống 
cũng tạo được vết triển khai sản phẩm mới trên hệ 
thống khách hàng, từ đó giúp việc đánh giá và triển 
khai sản phẩm mới có hiệu quả hơn.

phÁt tRIển hỆ thỐnG 
phân phỐI nộI ĐỊA (tiếp theo)

hệ Thống Quản lý nhà phân phối (DmS)

Định hướng năm 2018

Chiến lược tập trung phát triển sản phẩm mới sẽ đi song hành và hỗ trợ tích cực 
chiến lược phát triển các kênh phân phối mới.

Tiếp tục đi sâu vào việc phân phối cho hệ thống bán lẻ thông qua việc phát triển 
điểm bán và tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ nhân viên bán hàng của 
Thiên Long tại nhà phân phối.  

Áp dụng có hiệu quả Hệ thống DMS để hỗ trợ công tác bán hàng và nâng cao 
chất lượng công tác hoạch định chiến lược.

01

02

03

 » Định kỳ tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện cho nhân viên kinh doanh, nhà phân phối để gia tăng 
hiệu quả sử dụng Hệ thống, đẩy mạnh ứng dụng trong công tác quản trị bán hàng và phục vụ hoạch 
định chiến lược.

 » Định kỳ đánh giá lại hoạt động của Hệ thống để có những cải tiến, chỉnh sửa phù hợp.

 » Đánh giá các nhu cầu mới để nâng cấp, đáp ứng kịp thời các xu hướng phát triển của thị trường. 
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hoẠt độNg điều hÀNh 
vÀ cÁc DỰ ÁN quaN trỌNg (tiếp theo)

phÁt tRIển hỆ thỐnG 
phân phỐI nộI ĐỊA (tiếp theo)

Xây Dựng Kênh Thương mại Điện Tử 
(www. flexoffice.com)

với cuộc cách mạng 4.0, việc xây dựng và pháT Triển kênh Thương mại điện 
Tử Là xu hướng TấT yếu để gia Tăng hiệu quả kinh doanh và quảng Bá 
Thương hiệu, sản phẩm. 

Thiên Long tiến hành xây dựng trang thương 
mại điện tử flexoffice.com nhằm cung cấp các 
mặt hàng cho nhiều đối tượng khách hàng khác 
nhau, từ học sinh, sinh viên, giới văn phòng, giới 
phổ thông; từ sản phẩm cao cấp cho đến các sản 
phẩm thông dụng. Kênh thương mại điện tử hứa 
hẹn tiếp tục mang đến hiệu quả kinh doanh cho 
Thiên Long trong thời gian tới dựa trên các yếu tố:

Định	 hướng	 hoạt	 động	 phù	 hợp	 xu	 hướng: 
flexoffice.com ra đời với mong muốn mang sự tiện 
lợi cho khách hàng có nhu cầu văn phòng phẩm, học 
cụ, sản phẩm mỹ thuật có thể dễ dàng tiếp cận và 
chọn mua sản phẩm một cách nhanh chóng. Ngoài 
ra, flexoffice.com còn mong muốn thay đổi thói quen 
tiêu dùng chọn mua văn phòng phẩm truyền thống, 
đem đến cho khách hàng một hệ thống cung cấp các 
sản phẩm văn phòng, giáo dục trực tuyến uy tín và 
đáng tin cậy. Bên cạnh đó, flexoffice.com đặt mục tiêu 
trở thành sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam 
chuyên về sản phẩm văn phòng, học cụ, dụng cụ mỹ 
thuật và tất cả các sản phẩm liên quan đến giáo dục.

Mang	đến	cho	khách	hàng	những	giá	trị	thiết	thực: 
flexoffice.com xác định luôn trung thành với 
những giá trị cốt lõi của mình để luôn là sự lựa 
chọn hàng đầu của người tiêu dùng: (1) Hệ thống 
sản phẩm phong phú và đa dạng, (2) Thanh toán 
bảo mật, an toàn, (3) Giao hàng nhanh chóng 
trong 48 giờ, (4) Nền tảng công nghệ hiện đại, 
giao dịch thuận tiện nhanh chóng.

Nền	 tảng	 vững	 chắc	 để	 phát	 triển: Dựa vào hệ 
thống phân phối trên khắp cả nước với hơn 
120 Nhà phân phối, 2 tổng kho tại Miền Bắc 
và Miền Nam được vận hành bởi các công ty 
thương mại có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, Đà 
Nẵng, Hà Nội, Thiên Long sở hữu một nền tảng 
vững chắc trong việc xây dựng và phát triển 
hoạt động thương mại điện tử. Bên cạnh đó, Hệ 
thống Quản lý Phân phối DMS đã được chính 
thức được vận hành càng giúp Thiên Long có 
nhiều lợi thế để nâng cao chất lượng bán hàng 
trực tuyến phục vụ nhu cầu của khách hàng 
trên cả nước.

Năm 2017, hoạt động xuất khẩu tiếp tục được Công 
ty chú trọng đầu tư. Doanh thu xuất khẩu duy trì 
ở mức hơn 327,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13% tổng 
doanh thu hợp nhất Tập đoàn.  

Thị trường Thái Lan đạt doanh thu hơn 5,5 tỷ 
đồng, tăng trưởng đến 241% so với năm 2016. Mặc 
dù khiêm tốn về mặt con số nhưng đã cho thấy sự 
hiệu quả trong đầu tư và là cơ sở để Công ty tiếp 
tục mở rộng và khai phá thành công thị trường 
này trong thời gian tới. Tại Indonesia, doanh thu 
trong năm 2017 (năm đầu tiên thâm nhập) đạt 3,6 
tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh lên 14 tỷ 
đồng trong năm 2018, với lực lượng nhân sự được 
tăng cường mạnh. Các thị trường khác tại Đông 

DoaNH  THU  XUấT KHẩU 
CHIếM Tỷ TrọNG 13%  

TổNG DoaNH THU

327,7
tỷ vnĐ

Tình hình Thực hiện năm 2017

Đẩy mẠnh hOẠt ĐộnG tẠI 
CÁC thỊ tRƯỜnG XUẤt KhẩU

 � Tiếp tục tập trung đẩy mạnh tăng trưởng 
doanh thu của các sản phẩm xuất khẩu mang 
thương hiệu Flexoffice và Colokit tại những 
thị trường hiện có. 

 � Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng xuất khẩu sang 
nhiều thị trường mới. 

 � Củng cố vị thế và gia tăng doanh số tại những 
thị trường tiềm năng như Philippines, Thái 
Lan, Indonesia... 

 � Theo đuổi mục tiêu trở thành tập đoàn văn 
phòng phẩm hàng đầu thông qua tăng cường 
hiện diện ở những thị trường lớn và khó như 
Nhật Bản, Hàn Quốc; đẩy mạnh xuất khẩu đến 
châu Âu (Đức, Pháp, Séc, romania, Na Uy…) và 
các quốc gia ở các châu lục khác trên thế giới 
như châu Phi (Kenya, Nam Phi…) hay châu Úc.

 � Nghiên cứu và từng bước thâm nhập vào thị 
trường Mỹ.

 � Tiếp tục triển khai các hoạt động bán hàng và 
tri ân khách hàng như Hội nghị khách hàng, 
Hội nghị nhà phân phối, các chương trình 
khuyến mãi, các chương trình tham quan du 
lịch cho khách hàng thân thiết…

Định hướng năm 2018

Nam Á cũng tiếp tục tăng trưởng khá tốt, điển 
hình như Myanmar (tăng gần 65%), Philippines 
(gần 150%), Campuchia (hơn 60%)…

Tại châu Âu, các mặt hàng nhãn hiệu Flexoffice và 
Colokit hiện diện ngày càng nhiều, đặc biệt là ở 
khu vực Đông Âu như CH Séc, Bulgaria, Hungary…
và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

 � Tiếp tục triển khai các hoạt động Marketing 
và các chương trình thiện nguyện tại các thị 
trường hiện có để gia tăng độ nhận dạng 
thương hiệu và hình ảnh của Flexoffice và 
Colokit tại từng thị trường.
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hoẠt độNg điều hÀNh 
vÀ cÁc DỰ ÁN quaN trỌNg (tiếp theo)

Đẩy mẠnh hOẠt ĐộnG tẠI 
CÁC thỊ tRƯỜnG XUẤt KhẩU (tiếp theo)

mARKEtInG 
và QUẢnG BÁ

Tình hình Thực hiện năm 2017

Một số hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm nổi bật của Thiên Long trong năm 2017 gồm có:

Định hướng năm 2018

Năm 2018, hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm và thương hiệu sẽ tiếp tục được 
Thiên Long đẩy mạnh, góp phần tích cực cho việc mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh 
số. Nhiều chương trình sẽ được triển khai đa dạng và sáng tạo, đổi mới trong thiết kế phục 
vụ quảng bá sản phẩm, hỗ trợ quầy kệ trưng bày hiệu quả tại các điểm kênh MT và GT…

Hoạt động quảng bá sản phẩm trong mùa tựu trường 2016-2017 với nhiều đổi mới.03

Triển khai hệ thống bảng hiệu ở các điểm bán toàn quốc, xây dựng billboard ở các 
thành phố lớn.04

Hội nghị bán hàng.05

Chuỗi 14 chương trình Workshop “Sử dụng nguyên vật liệu tạo hình sáng tạo” 
dành cho các giáo viên mầm non.02

Chuỗi 267 chương trình hỗ trợ bán hàng “Hành trình Tri thức” tại 27 tỉnh/thành.01
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hoẠt độNg điều hÀNh 
vÀ cÁc DỰ ÁN quaN trỌNg (tiếp theo)

“sử dụNG NGuyêN vẬT 
Liệu TạO hìNh sáNG TạO” 
DàNH CHo CÁC GIÁo VIêN 

MầM NoN.

 14
Chuỗi Chương 

trình Workshop 

Chuỗi Chương trình 
hỗ trợ bán hàng 

“hành trình tri thứC” 
tại 27 tỉnh/thành.

267

66
www.thienlonggroup.com 

67
Tập đoàn Thiên Long - Báo cáo Thường niên 2017 



TriểN khai  
hệ ThốNG bảNG hiệu 

ở các điểm Bán 
Toàn quốc, 

xây dựNG biLLbOard
ở các Thành phố Lớn.

hoạt động 
quảng bá 

sản phẩm trong 
mùa tựu trường  

2016 - 2017 với 
nhiều đổi mới.

NHãN HàNG CoLoKIT 
Đã Tổ CHứC CHươNG TrìNH 

“COLOkiT CùNG bé ĐếN 
TrườNG”  

VớI NHIềU HoạT ĐộNG THÚ 
Vị NHằM TĂNG THêM HứNG 

KHỞI CHo CÁC 
HọC SINH MầM NoN 

NHÂN NGàY KHaI GIảNG NĂM 
HọC 2017 - 2018 Vừa QUa.

hoẠt độNg điều hÀNh 
vÀ cÁc DỰ ÁN quaN trỌNg (tiếp theo)

mARKEtInG 
và QUẢnG BÁ (tiếp theo)
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hoẠt độNg điều hÀNh 
vÀ cÁc DỰ ÁN quaN trỌNg (tiếp theo)

Thực hiện chiến Lược chuyên nghiệp hóa và Tự động hóa hoạT động sản xuấT 
sâu rộng và Toàn diện với các định hướng chính:

 � Hạn chế tối đa các công đoạn sản xuất thủ 
công, nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, 
tăng năng suất lao động, tăng năng lực sản 
xuất của nhà máy. 

 � Loại bỏ dần các công nghệ cũ và thay thế các 
công nghệ mới, tập trung nhiều nguyên công 
trong một thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất 
để tiết kiệm nhân công vận hành, mặt bằng 
và năng lượng tiêu thụ.

hội nghị bán hàng

 � Tập trung nghiên cứu, thiết kế chế tạo Khuôn 
mẫu, Máy móc, Thiết bị nhằm tự động trong 
nhiều khâu sản xuất, dần dần tiến tới tự 
động hóa hoàn toàn cho một chu trình sản 
xuất của sản phẩm. 

 � Cải tiến liên tục, phát triển công nghệ tiên 
tiến; từng bước chuẩn hóa các cơ cấu máy, 
cụm máy theo tiêu chuẩn một số nước phát 
triển ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản... 

Từng Bước chủ động nguyên vậT Liệu đầu vào, Tiếp Tục pháT Triển hơn nữa 
công nghệ sản xuấT các Loại mực. 

Tận dụng hệ Thống phân phối vững mạnh để phân phối hàng Tiêu dùng khác 
ngoài các nhóm sản phẩm Truyền Thống. các Thử nghiệm Thực Tế của Thiên Long 
Trong Thời gian qua cho Thấy Lĩnh vực này đem Lại nhiều kếT quả Tích cực. vì vậy, 
Thiên Long sẽ Tự Tin đẩy mạnh Lĩnh vực phân phối này Trong Thời gian Tới.

mARKEtInG 
và QUẢnG BÁ (tiếp theo)

mở RộnG 
ChUỖI GIÁ tRỊ
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phÂN tÍch tÀi chÍNh 

Tỷ VNĐ

 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2017 so 
với 2016

Doanh thu   1.216,3     1.406,2       1.613,6      1.883,7       2.162,3      2.497,4 15,5%

Giá vốn hàng bán        758,0       888,8     1.017,8      1.157,5     1.316,0      1.563,9 18,8%

Lợi nhuận gộp 458,3          517,4         595,8          726,2        846,3         933,5 10,3%

Doanh thu hoạt động  
tài chính 8,4     9,7 11,2  17,6 20,4   18,7 -8,5%

Chi phí tài chính 40,4 25,3  17,4     19,1 16,3  12,1 -25,5%

   Trong đó: Chi phí lãi vay 39,8 22,6   14,9 11,1 10,7    9,5 -11,2%

Chi phí bán hàng 156,3 191,6 242,0 285,6 309,8     371,4 19,9%

Chi phí quản lý 
doanh nghiệp 137,9 146,9 162,5 188,5 238,9 248,4 4,0%

Lợi nhuận thuần từ  
hoạt động kinh doanh 132,1   163,3   185,1 250,6  301,7         320,3 6,2%

Thu nhập khác        7,5     12,5 10,3         3,4         6,5     15,0 131,8%

Chi phí khác   3,9      10,3     3,9        4,7        1,8     0,7 -63,4%

Lợi nhuận khác       3,6        2,2        6,4      (1,4)         4,6           14,3 208,5%

Tổng lợi nhuận kế toán  
trước thuế        135,7         165,5  191,5  249,2        306,4         334,6 9,2%

Chi phí thuế TNDN 
hiện hành 44,7  43,6  48,7  58,1 65,9       68,2 3,6%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại       (9,1)         5,3     (4,7)         3,2  0,4  (1,7) -317,4%

Lợi nhuận sau thuế  100,2 116,6    147,4 187,9 240,1         268,1 11,7%

Lợi nhuận sau thuế của 
cổ đông của Công ty mẹ       100,2       116,6        147,4    187,9       240,1  268,1 11,7%

doanh thu hợp nhất của 
Tập đoàn trong năm 2017 
tăng 15,5% so với năm 

2016 lên mức 2.497,4 tỷ đồng, 
vượt 2% so với kế hoạch đề ra.

Doanh thu nhóm Dụng cụ Văn 
phòng tăng trưởng mạnh 23,2% 
so với năm trước, Dụng cụ Học 
sinh tăng 13,3%, Bút viết tăng 
11,3%. Nhóm Dụng cụ Mỹ thuật 
giảm 17,2% so với năm 2016 do 
ảnh hưởng từ việc sụt giảm đơn 
hàng gia công cho đối tác ở Mỹ.

Xét theo cơ cấu mặt hàng, doanh 
thu nhóm Bút viết vẫn đang 
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 
các nhóm sản phẩm với 1.032 
tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 41,3% tổng 
doanh thu, giảm nhẹ so với tỷ lệ 
42,9% của năm 2016), kế đến là 
nhóm Dụng cụ Văn phòng chiếm 
29,3% (tăng khá mạnh so với 
năm 2016 là 27,4%), nhóm Dụng 
cụ Học sinh và Dụng cụ Mỹ thuật 
mỗi nhóm chiếm khoảng 9%. 

DoaNH  THU HợP NHấT NĂM 2017 
 15,5% So VớI 2016 

 2% So VớI Kế HoạCH

2.497,4
tỷ vnĐ

 Doanh thu 
 Tăng trưởng

16,7%

14,8%

15,5%

DoANH	THu	(Tỷ đồng)

2014 2015 2016 2017

Xét	theo	cơ	cấu	thị	trường,	năm	2017,	doanh	thu	từ	thị	trường	nội	địa	đạt	2.169,7	tỷ	đồng,	chiếm	87%	
tổng	doanh	thu	và	doanh	thu	xuất	khẩu	đạt	327,7	tỷ	đồng,	chiếm	13%	tổng	doanh	thu	của	Thiên	long.

 Nhóm Bút viết (TL, Bizner) 
 Nhóm Dụng cụ Văn phòng (Flexoffice) 
 Nhóm dụng cụ Học sinh (Điểm 10) 
 Nhóm Dụng cụ Mỹ thuật (Colokit) 
 Doanh thu khác

 Nhóm Bút viết (TL, Bizner) 
 Nhóm Dụng cụ Văn phòng (Flexoffice) 
 Nhóm dụng cụ Học sinh (Điểm 10) 
 Nhóm Dụng cụ Mỹ thuật (Colokit) 
 Doanh thu khác

Cơ	Cấu	DoANH	THu	NăM	2016	(Tỷ đồng; %)Cơ	Cấu	DoANH	THu	NăM	2017	(Tỷ đồng; %)

1.032; 41,3%

295; 11,8%

226; 9,1%

213; 8,5%

731; 29,3%

927,3; 42,9%

181; 8,4%

273; 12,6%

188; 8,7%

593; 27,4%

14,7%
14,7%

2012

1.2
16

,3

15,6%

2013

1.4
06

,2

1.6
13

,6

1.8
83

,7

2.1
62

,3

2.4
97

,4
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phÂN tÍch 
tÌNh hÌNh tÀi chÍNh (tiếp theo)

Lợi nhuận gộp toàn Thiên Long năm 2017 đạt 
933,5 tỷ đồng, tăng trưởng 10,3% so với năm 2016, 
thấp hơn mức tăng trưởng 15,5% của doanh thu. 
Tỷ lệ lợi nhuận gộp cũng giảm tương ứng từ 39,1% 
trong năm 2016 xuống còn 37,4%. Trong năm 2017 
đã xuất hiện một số yếu tố khiến giá vốn hàng 
bán gia tăng khá mạnh, cụ thể:

Giá dầu hồi phục mạnh trong năm 2017 đã đẩy 
giá hạt nhựa tăng cao hơn, đặc biệt là những quý 
cuối năm. 

Giá giấy, giá bao bì và nhiều nguyên vật liệu 
đầu vào khác cũng tăng lên đáng kể.

Đồng thời, do chiến lược phát triển dài hạn 
của Tập đoàn, các dự án đầu tư thiết bị, xây dựng, 
mở rộng nhà xưởng cũng khiến chi phí khấu hao 
gia tăng nhẹ trong năm 2017 lên 49,8 tỷ đồng, so 
với mức 44,3 tỷ đồng năm 2016.

Dù giá chi phí nguyên vật liệu tăng nhanh và 
mạnh, nhưng nhờ tối ưu hóa sản xuất, chủ động 
nguyên liệu đầu vào ở một số khâu (Mực tự sản 
xuất đạt 260 tấn, tăng trưởng bình quân 20-25% 
sau mỗi năm; Sản xuất khuôn mẫu đã đáp ứng 
95% nhu cầu…), trang thiết bị máy móc hiện đại 
(Tỷ lệ tự động hóa trong sản xuất được nâng lên 
từ 70,3% năm 2016 lên 73,5%), kiểm soát chi phí 
tốt… đã giúp tỷ lệ lợi nhuận gộp đạt 37,4%, chỉ 
giảm so với mức 39,1% của năm 2016.

giá	nguyên	vật	liệu	tăng	mạnh,	nhưng	quản	trị	
tích	cực	giúp	tỷ	lệ	lợi	nhuận	gộp	chỉ	giảm	nhẹ	từ	
39,1%	xuống	37,4%

lNsT	đạt	268,1	tỷ	đồng,	tăng	trưởng	11,7%	so	với	
năm	2016

LNST của Thiên Long  trong năm 2017 vẫn duy trì được 
đà tăng trưởng ở mức cao đạt 11,7% so với năm trước 
lên 268,1 tỷ đồng và hoàn thành 101% kế hoạch LNST do 
ĐHĐCĐ đề ra. Tỷ lệ lợi nhuận biên dù giảm nhẹ nhưng 
vẫn đứng ở mức cao 10,7% trong năm 2017.

Đây là kết quả từ những nỗ lực của Ban điều hành 
trong kiểm soát chi phí, tối ưu hóa hoạt động, tối ưu 
hóa nguồn vốn hoạt động. 

LợI NHUậN SaU THUế NĂM 2017 
 11,7% So VớI 2016 & 

HoàN THàNH 101% So VớI Kế HoạCH

268,1
tỷ vnĐ

LợI NHUậN GộP NĂM 2017 
 10,3% So VớI 2016

933,5
tỷ vnĐ

tổng chi phí năm 2017 tăng 11,8% so với năm 
trước, thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu 
ở mức 15,5%. Hai khoản chi phí hoạt động 
chiếm tỷ trọng lớn nhất là Chi phí bán hàng 

tăng 19,9% và Chi phí quản lý chỉ tăng 4%. 

Chi phí bán hàng tăng chủ yếu do Thiên Long đã 
tiếp tục tăng cường đầu tư cho hệ thống phân 
phối trong và ngoài nước. Trong khi đó, các hoạt 
động sắp xếp lại nhân sự, tổ chức, tối ưu hóa 
quản lý thông qua triển khai hệ thống quản trị 
tích hợp ErP SaP đã giúp Chi phí quản lý chỉ 
tăng nhẹ dù quy mô Công ty đã mở rộng trong 
năm qua. 

Đáng chú ý, nếu nhìn từ góc độ tương quan so 
sánh, có thể thấy tổng chi phí năm 2017 chiếm 
25,3% doanh thu thuần, giảm khá mạnh từ mức 
26,1% so với 2016. Chi phí quản lý được kéo giảm 
mạnh xuống chỉ còn chiếm 9,9% doanh thu, 
trong khi đó Chi phí bán hàng được giữ ở mức 
14,9% trong bối cảnh doanh thu tăng và nhiều 
hoạt động Marketing, hỗ trợ bán hàng được 
đẩy mạnh. 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 12,8% 13,6% 15,0% 15,2% 14,3% 14,9%

Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 11,3% 10,4% 10,1% 10,0% 11,0% 9,9%

Chi phí tài chính/Doanh thu thuần 3,3% 1,8% 1,1% 1,0% 0,8% 0,5%

Tổng chi phí/Doanh thu thuần 27,5% 25,9% 26,1% 26,2% 26,1% 25,3%

 Lợi nhuận sau thuế 
 Tỷ lệ lợi nhuận biên

8,3%8,2%

11,1%

10,0%
9,1%

10,7%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

lợI	NHuậN	sAu	THuẾ	(Tỷ đồng)

Chỉ tiêu (Tỷ VNĐ) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tăng/
Giảm

Chi phí tài chính     40,4       25,3       17,4        19,1      16,3     12,1 -25,5%

Chi phí bán hàng    156,3    191,6    242,0     285,6    309,8  371,4 19,9%

Chi phí quản lý doanh nghiệp      137,9     146,9     162,5    188,5   238,9  248,4 4,0%

Tổng	chi	phí 				334,6	 				363,8	 				421,9	 				493,2	 				565,0	 		631,9	 11,8%

24
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 Lợi nhuận gộp 
 Tỷ lệ lợi nhuận gộp

36,8%

38,6%

39,1%

lợI	NHuậN	gộp	(Tỷ đồng)

2013 2014 2015 2016 2017

37,4%

36,9%
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Chỉ tiêu (Tỷ VNĐ) 2012 2013 2014 2015 2016

2017

 Giá trị Tăng/
Giảm % TTS

Tổng tài sản      962,6    1.009,2    1.108,2    1.293,0    1.384,3    1.568,5 13,3% 100,0%

Tài sản dài hạn      312,3     274,8     269,8     334,7     359,2      476,5 32,7% 30,4%

Tài sản ngắn hạn    650,3      734,4     838,4     958,2    1.025,1  1.092,0 6,5% 69,6%

Nợ phải trả     410,8     379,6     376,0     471,4     460,1     508,6 10,5% 32,4%

Nợ ngắn hạn     384,6     349,2     339,6     404,6     413,1     474,6 14,9% 30,3%

Nợ dài hạn       26,2       30,4       36,4        66,7       47,0       34,0 -27,7% 2,2%

Vốn CSH     551,8      629,6     732,2      821,6     924,2   1.060,0 14,7% 67,6%

Tổng nguồn vốn      962,6    1.009,2   1.108,2    1.293,0    1.384,3    1.568,5 13,3% 100,0%

tàI SẢn và nGUỒn vỐn

tàI SẢn

Tính đến cuối năm 2017, TỔng Tài sản 
của Thiên Long đạT 1.568,5 Tỷ đồng, 
Tăng 13,3% so với năm 2016. cơ cấu 
Tài sản cũng có sự dịch chuyển khi 
Tài sản dài hạn đạT 476,5 Tỷ đồng, 
chiếm 30,4% TỔng Tài sản, Trong khi 
Tài sản ngắn hạn giảm nhẹ Từ 74,1% 
Trong năm 2016 xuống còn gần 
69,6% Tương ứng 1.092 Tỷ đồng.

Tài	sản	dài	hạn đạt 476,5 tỷ đồng, tăng mạnh 
32,7% so với năm 2016, gia tăng chủ yếu tập 
trung vào khoản mục Tài sản cố định.

Thiên Long đã xây dựng thêm hơn 8.542,08 m2 
diện tích tại Nhà máy Nam Thiên Long (KCN 

TổNG TàI SảN NĂM 2017 
 13,3% So VớI 2016

1.568,5
tỷ vnĐ

phÂN tÍch 
tÌNh hÌNh tÀi chÍNh (tiếp theo)

 Tài sản ngắn hạn 
 Tài sản dài hạn 

1.009,2
1.108,2

1.293,0

1.384,3

1.568,5

2013 2014 2015 2016 2017

2013

Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM), tăng mạnh công 
suất để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bên 
cạnh đó, Thiên Long còn đầu tư các dự án 
cần thiết khác nhằm mở rộng năng lực sản 
xuất, tăng cường chủ động nguyên vật liệu 
đầu vào.

Tài	sản	ngắn	hạn	 tăng 6,5% so với năm 2016 lên mức 1.092 tỷ 
đồng, tập trung chủ yếu ở khoản mục: Hàng tồn kho (517,2 tỷ 
đồng), Tiền và tương đương tiền (353,9 tỷ đồng) và Phải thu 
ngắn hạn (204,9 tỷ đồng).

Lượng hàng tồn kho tăng 12,3 % đến từ việc mở rộng sản xuất , cùng 
việc tích trữ nguyên vật liệu do giá nguyên vật liệu tăng nhanh 
trong năm 2017. Phải thu ngắn hạn tăng 67,2% so với năm 2016, chủ 
yếu do Thiên Long tiếp tục mở rộng danh sách khách hàng và tăng 
trưởng doanh số trong năm qua. Dù phải thu tăng nhanh nhưng 
vẫn được quản trị chặt chẽ khi Dự phòng nợ thu khó đòi vẫn tiếp 
tục giảm chỉ còn 0,8 tỷ đồng.

TàI SảN NGắN HạN 
 6,5% So VớI 2016

1.092
tỷ vnĐ

VốN CHủ SỞ HữU 
 14,7% So VớI 2016

1.060
tỷ vnĐ

nGUỒn vỐn

Cơ	cấu	nguồn	vốn về cơ bản không có sự thay đổi trong năm 2017. 
Nợ phải trả chiếm 32,4% Tổng nguồn vốn với gần 508,6 tỷ đồng, 
trong khi Vốn chủ sở hữu đang ở mức 67,6% đạt gần 1.060 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Vốn chủ sở hữu tăng 14,7% đến từ việc phát hành 
thêm 750.000 cổ phiếu ESoP và hoạt động kinh doanh tích cực giúp 
gia tăng từ nguồn lợi nhuận giữ lại hơn 113 tỷ đồng. Tính đến cuối 
năm 2017, lợi nhuận giữ lại của Thiên Long đạt hơn 400 tỷ đồng.

1.200

2.000

1.500

1.000

500

0

18%

1.000
16%

800
14%

600

12%

400

10%

200

8%
6%
4%
2%
0%

0

14,1%

1.009,2 1.108,2
1.293,0 1.384,3

1.568,6

16,3%

12,5%
12,2%

14,7%

 Vốn chủ sở hữu 
 Tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu 

2013

62
9,

6

2014

73
2,

2

2015

82
1,6

2016

92
4,

2

2017

1.0
60

,0

VốN	CHủ	sở	HỮu	(Tỷ đồng)

Cơ	Cấu	NguồN	VốN	(Tỷ đồng)

2014 2015 2016 2017

 Vốn chủ sở hữu 
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Nợ VaY PHảI Trả LãI 
 13,7% So VớI 2016

166
tỷ vnĐ

Nợ	phải	trả đang ở mức 508,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 10,5% so với năm 
2016. Dù tăng cường đầu tư tài sản cố định nhưng nhờ hoạt động 
kinh doanh tích cực, cùng nguồn vốn dồi dào từ việc phát hành 
thêm cổ phiếu, Nợ vay giảm 13,7% so với năm 2016 xuống còn 166 tỷ 
đồng, tập trung chủ yếu vay vốn lưu động với 149,8 tỷ đồng.

phÂN tÍch 
tÌNh hÌNh tÀi chÍNh (tiếp theo)

Chỉ tiêu Đvt 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Chỉ tiêu về Khả năng thanh toán  

Hệ số thanh toán ngắn hạn (hiện hành) lần 1,7 2,1 2,5 2,4 2,5 2,3

Hệ số thanh toán nhanh lần 0,6 0,8 1,2 1,3 1,4 1,2

Hệ số thanh toán tiền mặt lần 0,4 0,5 0,9 1,1 1,0 0,7

2. Chỉ tiêu về Hiệu quả hoạt động 

Kỳ thu tiền bình quân ngày 18,6 19,8 19,8 17,9 18,8 20,1

Kỳ lưu kho bình quân ngày 216,9 180,5 157,9 133,2 122,2 114,1

Kỳ trả tiền bình quân ngày 25,6 20,2 22,1 25,5 30,5 32,6

Vòng quay tổng tài sản lần 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7

3. Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời 

Hệ số lợi nhuận gộp % 37,7% 36,8% 36,9% 38,6% 39,1% 37,4%

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 
Doanh thu % 10,9% 11,6% 11,5% 13,3% 14,0% 12,8%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu % 8,2% 8,3% 9,1% 10,0% 11,1% 10,7%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ 
Vốn chủ sở hữu (roEa) % 19,5% 19,7% 21,6% 24,2% 27,5% 27,0%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (roaa) % 10,5% 11,8% 13,9% 15,6% 17,9% 18,2%

4. Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 42,7% 37,6% 33,9% 36,5% 33,2% 32,4%

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 74,5% 60,3% 51,4% 57,4% 49,8% 48,0%

Chỉ tiêu (Tỷ VNĐ) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 195,8 79,4 219,1 151,0 292,9 120,4

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư (37,8) (9,4) (15,5) (32,9) (118,4) (129,6)

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính (87,5) (44,8) (62,8) (8,9) (176,4) (61,4)

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 151,3 176,4 317,2 426,4 424,4 353,9

trong 2017, các chỉ tiêu về khả năng thanh 
toán giảm nhẹ so với 2016. Mặc dù hàng 
tồn kho tăng 12,3% nhưng kỳ lưu kho bình 
quân đã giảm 8 ngày so với năm trước cho 

thấy khả năng luân chuyển hàng hóa/kinh doanh 
diễn ra tốt hơn trong năm. Trong khi đó, vòng 
quay tổng tài sản đã tăng nhẹ so với năm trước 
đạt gần 1,7 lần.

Chi phí nguyên vật liệu gia tăng đã khiến các chỉ 
số về tỷ lệ lợi nhuận gộp, tỷ lệ lợi nhuận hoạt 
động kinh doanh và lợi nhuận biên đều giảm nhẹ 

so với năm 2016. Dù phát hành thêm cổ phiếu 
trong năm nhưng chỉ số roE của Thiên Long vẫn 
đang được duy trì ở mức cao quanh 27%, trong 
khi roa đã tăng lên hơn 18,2%, cho thấy hiệu quả 
hoạt động đang tiếp tục được cải thiện. 

Dòng tiền hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì 
tích cực đạt hơn 120,4 tỷ đồng. Số dư tiền cuối kỳ 
giảm chủ yếu do: giải ngân 146 tỷ cho dự án mở 
rộng Nhà máy Nam Thiên Long và thay thế máy 
móc thiết bị, trả nợ vay 26,3 tỷ đồng và chi trả cổ 
tức 57,5 tỷ đồng.
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Báo Cáo 
PháT TriểN bềN vữNG

04

 An toàn trong sản xuất   Sức khỏe và an toàn sản phẩm
 Trách nhiệm với môi trường    Lao động và việc làm

 Đóng góp cho xã hội và cộng đồng   Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước

xem CON NGười LÀ yếu Tố TheN 
ChốT, ĐồNG sứC ĐồNG LòNG xây 
dựNG CộNG ĐồNG ThiêN LONG 
PháT TriểN vữNG mạNh, ĐóNG 

GóP vÀO sự TiếN bộ Của xã 
hội với TiNh ThầN NhâN ái, 

NhâN văN.

nhân văn
Chia sẻ



“NHâN VăN” 
Sức khỏe và an toàn 

của sản phẩm

Sáng tạo cải tiến

Đóng góp cho ngân 
sách nhà nướcĐóng góp cho xã hội 

và cộng đồng 

Lao động và 
việc làm

Trách nhiệm với 
môi trường 

phÁt triỂN bềN vữNg

Thiên Long đang vận hành hiệu quả hệ Thống quản Lý Tích hợp Theo 
các Tiêu chuẩn quốc Tế, Bao gồm: hệ Thống quản Lý chấT Lượng 
- iso 9001:2008, hệ Thống quản Lý môi Trường - iso 14001:2004, hệ 
Thống quản Lý Trách nhiệm xã hội - sa 8000:2014, hệ Thống quản Lý 
an Toàn và sức khỏe nghề nghiệp - ohsas 18001:2007, hệ Thống quản 
Lý phòng Thí nghiệm - iso/iec 17025 và chứng nhận icTi về Tiêu chuẩn 
Trách nhiệm xã hội Trong ngành đồ chơi Trẻ em.

Là mộT Trong 
những giá Trị cốT 
Lõi của văn hóa 

Tập đoàn Thiên Long

HỆ THỐNg QUẢN Lý TÍCH HỢP

 
ISO 14001

Kiểm soát và giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, đáp ứng 

yêu cầu luật pháp

 
SA 8000

Kiểm soát lao động trẻ em, lao 
động cưỡng bức, tiền lương, 
giờ làm việc, chính sách chế 

độ, an toàn lao động

 
OHSAS 18001

Xác định và kiểm soát các 
mối nguy về an toàn sức 

khỏe nghề nghiệp, đáp ứng 
các yêu cầu luật pháp

 
ISO/IEC 17025:2005

Kiểm soát năng lực của Phòng thí 
nghiệm để đảm bảo độ chính 

xác về kết quả thử nghiệm

 
ISO 9001

Nhằm thỏa mãn yêu cầu 
khách hàng, đảm bảo chất 
lượng nguyên vật liệu, quá 

trình sản xuất và thành phẩm

Đảm bảo sự hài 
lòng khách hàng, 

các yêu cầu của thị 
trường (bao gồm thị 
trường trong nước 

và quốc tế)

Các tiêu chuẩn khác 
sẽ được tích hợp như 

ICTI, Reach…

Phát triển nhà cung 
ứng,  kiểm soát nhà 

gia công và  kiểm 
soát hàng mua ngoài 

(OEM) 

Tất cả các quy trình, 
nhân viên, mỗi công 

đoạn đều hướng 
đến hiệu quả của 

quá trình
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ngay Từ khi mới Thành Lập, Thiên Long 
đã đặT yếu Tố xanh Lên hàng đầu khi 
áp dụng hệ Thống xử Lý nước Thải 

đúng quy chuẩn, không gây ô nhiễm môi 
Trường, và hệ Thống ThiếT Bị máy móc 
TiếT kiệm năng Lượng, nguyên Liệu. 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
sản xuất, Thiên Long ý thức rằng luôn tồn tại 
nhiều yếu tố rủi ro hoạt động cao và do đó, an 
toàn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu 
trong công tác quản trị của Công ty.

Trong năm qua, Thiên Long tiếp tục duy trì nhiều 
biện pháp để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh, cụ thể:

Nhờ các biện pháp bài bản và hệ thống, hiệu quả, trong năm 2017 đã không xảy ra tai nạn hay sự 
cố đáng kể nào. Thiên Long luôn đảm bảo an toàn cho Người lao động, tài sản cũng như cộng đồng 
và qua đó giúp gia tăng hiệu quả hoạt động, uy tín cho Công ty.

thiên Long áp dụng 
hệ thống kiểm định 

Chất Lượng nghiêm ngặt 
ở tất Cả CáC Công đoạn 
từ kiểm tra nguyên Liệu  

đến kiểm định 
Chất Lượng

Không ngừng đẩy mạnh xây dựng, cải tiến các quy trình, tăng 
cường giám sát, kiểm tra hoạt động tại các nhà máy, kho bãi. Qua 
đó kịp thời phát hiện những sai sót và có hướng khắc phục hợp lý, 
đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất kinh doanh.

Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về an toàn, giúp nâng cao 
nhận thức và kiến thức, kỹ năng cho toàn bộ CBCNV.

Thực hiện nghiêm ngặt các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm an toàn 
trong sản xuất, vận hành.

Duy trì công tác đăng kiểm, kiểm định và bảo hiểm rủi ro theo quy định.

Thực hiện công tác ứng cứu khẩn cấp và triển khai hiệu quả chương trình SToP.

Tăng cường mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong toàn bộ Công ty.

aN toÀN troNg sảN xuất

Nhiều sản phẩm của Thiên Long đã đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tiên tiến 
trên thế giới, như tiêu chuẩn Mỹ (aSTM D4236, aSTM F963, CPSIa, TPCH), tiêu 
chuẩn châu Âu (EN71/3 và EN71/9, ISo 11540) hay tiêu chuẩn an toàn của Việt 
Nam như QCVN03-2009/BKHCN. Cụ thể, theo các tiêu chuẩn này, sản phẩm 
phải đáp ứng đủ các điều kiện: 

 � Không chứa kim loại nặng độc hại 

 � Không chứa các hóa chất hữu cơ nguy hại 

 � Công thức pha chế phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng

để đảm Bảo chấT Lượng và Tính an Toàn sản phẩm Trước 
khi ra Thị Trường, Thiên Long áp dụng hệ Thống kiểm 
định chấT Lượng nghiêm ngặT ở TấT cả các công đoạn, 

Từ kiểm Tra nguyên Liệu đến kiểm định chấT Lượng Trên Từng 
giai đoạn Thi công kĩ ThuậT và kiểm soáT chấT Lượng Trước 
khi ra Thị Trường.

sức khỏe vÀ aN toÀN sảN phẩm
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3.121.703 kg

LượNG NHựa ZIN

kg

tái sử dụng nguyên vật Liệu

kg kg

LượNG NHựa 
TÁI Sử DụNG

LượNG NHựa 
NGUYêN SINH

LượNG NHựa 
TÁI Sử DụNG CHIếM

LượNG NHựa 
Sử DụNG

công Ty đã áp dụng các Biện pháp giảm Thiểu ô nhiễm, sử 
dụng Tài nguyên, nguyên vậT Liệu và năng Lượng mộT cách 
hiệu quả nhấT và cắT giảm những chi phí không cần ThiếT do 
sử dụng không đúng cách gây Lãng phí.

Thiên Long quản lý công tác trách nhiệm với môi trường thông qua 04 nhóm trọng yếu sau:

 � Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISo 14001:2004

 � Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

 � Sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, nước

 � Kiểm soát và xử lý nước thải – chất thải, giám sát môi trường định kỳ để có giải pháp xử lý hợp lý

Bên cạnh các giải pháp đã được triển khai đồng bộ trong suốt lịch sử hoạt động, vào tháng 
02/2017, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án mở rộng công suất của Nhà máy Nam 
Thiên Long đã được phê duyệt. Đầu năm 2018, Thiên Long có kế hoạch nâng cấp Hệ thống quản 
lý môi trường theo tiêu chuẩn ISo lên phiên bản mới 14001:2015.

Với hoạt động cải tiến được đẩy mạnh từ năm 2014, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và sử 
dụng hiệu quả năng lượng, nguyên vật liệu đã được áp dụng rộng rãi, đem lại lợi ích thiết thực 
cho Thiên Long, đồng thời góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 

Ngoài ra, Thiên Long đã đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời đưa vào sử dụng từ 
tháng 02/2018.

QUẢn Lý 
nGhIÊm nGặt

nGUỒn nGUyÊn 
vẬt LIỆU

trÁch Nhiệm với môi trưỜNg

THốNg	Kê	ĐIệN,	NướC	sử	DỤNg	NăM	2017

Năm 2017 Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Tổng

Điện (KWh) 1.399.761 1.749.006 1.846.077 1.675.782 6.670.626

Nước (m3) 10.227 11.022 12.413 13.740 47.402
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V ới tầm quan trọng của nguồn nhân 
lực, chính sách nhân sự của Thiên 
Long được xây dựng với mục đích biến 
nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc 

biệt, giữ vai trò quyết định để thực hiện thành 
công những kế hoạch đã đề ra. Các chính sách 
nhân sự được xây dựng dựa trên các yêu cầu 
của pháp luật, đảm bảo sự minh bạch và tạo 
động lực cho CBCNV.

Tại Thiên Long, hệ thống tiền lương được xây 
dựng căn cứ vào giá trị đóng góp của công việc, 
yêu cầu về trình độ, kỹ năng để đảm nhiệm 
công việc đó đảm bảo mức thu nhập tương 
xứng với năng lực và cạnh tranh được với 
thị trường. Bên cạnh tiền lương hàng tháng, 
CBCNV còn được hưởng lương hiệu quả căn cứ 
vào kết quả thực hiện công việc.

Ngoài chính sách tiền lương, Thiên Long còn áp 
dụng chính sách khen thưởng với 02 tháng lương 
13 và 14 vào dịp cuối năm, các khoản tiền thưởng 
vào các dịp Lễ, Tết, thưởng khi Công ty vượt kế 
hoạch lợi nhuận và khi có sáng kiến cải tiến.

Bên cạnh chính sách về tiền lương, thưởng, chính 
sách về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng 
được Thiên Long đặc biệt chú trọng. Hàng năm, 
Thiên Long dành một khoản ngân sách khá lớn 

để thực hiện nhiều khóa đào tạo phù hợp với 
nhiều đối tượng khác nhau, qua đó, Thiên Long 
xây dựng được đội ngũ kế thừa để kịp thời 
đáp ứng nhu cầu nhân sự cho sự phát triển 
của Công ty. Cụ thể, trong năm 2017, Thiên 
Long đã tổ chức hơn 100 khóa đào tạo (nội 
bộ và thuê ngoài) với chi phí hơn 2 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Thiên Long còn quan tâm đến việc 
chăm lo sức khỏe và đời sống tinh thần của 
CBCNV với việc tổ chức khám sức khỏe định 
kỳ, đi du lịch hàng năm, cung cấp suất ăn giữa 
ca, cung cấp đồng phục và các phương tiện 
bảo hộ lao động, tổ chức các hội thi văn nghệ, 
thể thao, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu, Tết 
Nguyên đán, ngày Quốc tế Phụ nữ... để tạo 
động lực, tăng cường giao lưu đoàn kết nội bộ.

Định kỳ hằng năm, Thiên Long tiến hành đánh 
giá năng lực và mức độ hoàn thành công việc 
của CBCNV thông qua hệ thống các chỉ tiêu 
định tính và định lượng, một cách khoa học và 
công bằng, minh bạch. Đây là cơ sở cho việc 
tăng lương, thăng chức, bổ nhiệm nhân sự. 
Đồng thời thông qua các kỳ đánh giá này, Ban 
lãnh đạo Thiên Long cũng có cơ hội để tiếp 
nhận phản hồi từ CBCNV các cấp, từ đó có thể 
đưa ra các chính sách quản trị phù hợp.

Tại Thiên Long, con người  được xem Là Tài sản quý giá, Là yếu Tố Then 
chốT để quyếT định sự pháT Triển Bền vững của doanh nghiệp. Trong 
suốT hành Trình hơn 35 năm qua, Thiên Long đã xây dựng được mộT đội 

ngũ cBcnv có chuyên môn kỹ ThuậT, Tay nghề cao và giàu nhiệT huyếT, gắn 
Bó Lâu dài với công Ty.

17,1%
Lao ĐộNG Có 

TrìNH Độ ĐạI HọC, 
TrêN ĐạI HọC

tỔnG SỐ LAO ĐộnG 
CỦA thIÊn LOnG 

TÍNH ĐếN NGàY 31/12/2017

3.445

Trình độ lao động
Số lượng 

(Người)

Phổ thông 2.239 

Trung cấp 285

Cao đẳng 331

Đại học 572

Cao học 18

Tổng 3.445

  Phổ thông : 2.239 
  Trung cấp : 285
  Cao đẳng : 331
  Đại học : 572
  Cao học : 18

Lao độNg 
vÀ việc LÀm

2.239 

572

331

18

285

Cơ	Cấu	TrìNH	Độ	lAo	ĐộNg	(Người)
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ĐónG Góp ChO 
XÃ hộI và CộnG ĐỒnG 

N ăm 2017, các hoạt động xã hội của Thiên Long tiếp tục ghi dấu 
ấn nổi bật, góp phần khẳng định tôn chỉ “Thiên Long – Sức 
mạnh Tri thức”. Thông qua ba chương trình lớn là Tiếp sức mùa 
thi, Chia sẻ cùng thầy cô và Tri thức trẻ vì giáo dục, Thiên Long 

trực tiếp đi sâu hỗ trợ các đối tượng trong ngành giáo dục như học 
sinh, sinh viên, giáo viên và trí thức trẻ. 

Thiên Long không chỉ khẳng 
định khát khao đóng góp cho 
giáo dục mà còn biến khát khao 
đó thành hành động cụ thể với 

dấu ấn tích cực trong xã hội.

đÓNg gÓp cho xÃ hội 
vÀ cộNg đồNg 

91
Tập đoàn Thiên Long - Báo cáo Thường niên 2017 

90
www.thienlonggroup.com 



tIẾp SỨC mùA thI 2017  

năm 2017 Là năm đánh 
dấu cộT mốc 16 năm Thiên 
Long đồng hành cùng 
“Tiếp sức mùa Thi”. 16 năm 
qua, “Tiếp sức mùa Thi” Là 
chỗ dựa vững chắc cho 
nhiều Thế hệ Thí sinh, phụ 
huynh việT nam và ghi dấu 
ấn mạnh mẽ Trong xã hội.

Năm nay, chương trình tiếp tục hỗ trợ công tác giữ gìn trật tự khu vực thi, tư vấn mùa thi, 
hướng dẫn thủ tục dự thi… Đáng chú ý, năm 2017, chương trình đã lập danh sách các thí sinh 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và kịp thời có phương án hỗ trợ các sĩ tử này trong suốt 

những ngày thi cam go. Với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, “Tiếp sức mùa thi 2017” tiếp tục 
tạo dấu ấn tốt đẹp với xã hội và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn sâu sắc.  

ChIA Sẻ CùnG thầy Cô

t rong năm thứ 3 tổ chức, “Chia sẻ cùng thầy cô” đã truyền đi những câu chuyện cảm động 
về những nỗ lực thầm lặng của các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm công tác dạy học, 
xóa mù chữ… ở vùng biên. 

Hình ảnh các “thầy giáo” quân hàm xanh nhường cơm cho học trò, vác đá xây trường học, tự lập học 
bổng… đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ của xã hội. “Chia sẻ cùng thầy cô 2017” đã thổi bùng truyền 
thống tôn sự trọng đạo tốt đẹp của người Việt.

“chia sẻ cùng Thầy cô” Là chương Trình do 
Thiên Long đồng TỔ chức hàng năm nhằm Tuyên 
dương các Thầy cô giáo Tận Tâm với nghề, giàu 
nghị Lực vượT khó và có nhiều cống hiến cho 
ngành giáo dục. 

đÓNg gÓp cho 
xÃ hội  vÀ cộNg đồNg (tiếp theo)
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thiên Long luôn ý thức được trách nhiệm nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước, thể hiện bằng việc 
luôn tuân thủ các quy định kê khai, nộp thuế theo các quy định pháp luật; qua đó, tái phân bổ 
một phần lợi ích lại cho cộng đồng xã hội. 

Tổng số thuế Thiên Long đã nộp vào Ngân sách Nhà nước trong năm 2017 đạt 217,2 tỷ đồng, tăng 5,8% 
so với năm trước.

tRI thỨC tRẻ vì GIÁO DỤC 

Hỗ Trợ GIÁo DụC, KHUYếN 
HọC, CHươNG TrìNH Từ 
THIệN NHÂN Đạo ủNG 

Hộ CÁC HoàN CảNH KHó 
KHĂN Ở NHữNG VùNG GặP 

THIêN TaI

tỷ vnĐ

Năm 2017, “Tri thức trẻ vì giáo dục” đã nhận được 329 sáng kiến cho ngành giáo dục. Từ các công 
trình này, ban giám khảo uy tín đã chọn ra 03 công trình tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao để 
trao giải thưởng 100 triệu đồng mỗi giải. Đánh giá về chất lượng công trình, ban giám khảo cho 

rằng điểm nổi bật của năm nay là đa số các công trình đều ứng dụng công nghệ mới vào giảng dạy, 
góp phần giải quyết nhiều “bài toán” khó của ngành giáo dục. 

Song song với hoạt động tìm kiếm ý tưởng hay, “Tri thức trẻ vì giáo dục 2017” còn hỗ trợ tích cực để 
các công trình được ứng dụng vào thực tế. 

năm 2017 Là năm Thứ hai Tập đoàn Thiên Long đồng TỔ chức chương 
Trình “Tri Thức Trẻ vì giáo dục”. chương Trình Là cơ hội để các Trí Thức 
Trẻ dưới 35 TuỔi đóng góp các công Trình, sáng kiến hay cho ngành giáo dục.

đÓNg gÓp cho 
xÃ hội  vÀ cộNg đồNg (tiếp theo)

đÓNg gÓp cho  
NgÂN sÁch NhÀ Nước 

Loại thuế (Tỷ đồng) Năm 2016 Năm 2017 Tăng/Giảm

Thuế giá trị gia tăng             100,2 101,6 1,4%

Thuế nhập khẩu               20,5 19 -7,3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp               63,8 69,2 8,5%

Thuế thu nhập cá nhân               20,9 27,4 31,1%

Các loại thuế khác                 0,0 0,0 -

Tổng cộng             205,4 217,2 5,8%
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trung thực
Tinh thần

Báo Cáo TÀi ChíNh 
hợP NhấT

05

hÀNh xử TruNG ThựC, miNh 
bạCh TrONG mọi hOạT ĐộNG vÀ 
GiaO dịCh.

 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 Báo cáo kiểm toán độc lập

 Bảng cân đối kế toán hợp nhất
 Báo cáo kết quả hoạt động  kinh doanh hợp nhất

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
 Thuyết minh  báo cáo tài chính hợp nhất 
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CôNg	Ty	Cổ	pHầN	Tập	ĐoàN	THIêN	loNg	 
Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo 
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (gọi tắt là “Công ty”) và các công ty con (sau đây gọi 
chung là “Tập đoàn”) trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài 
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

HộI	ĐồNg	QuảN	Trị,	bAN	KIỂM	soáT	Và	bAN	TổNg	gIáM	ĐốC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Tập đoàn trong năm 
và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội	đồng	Quản	trị
Ông Cô Gia Thọ Chủ tịch
Ông Trần Kim Thành Phó Chủ tịch
Ông Trần Lệ Nguyên Thành viên
Ông Huỳnh Văn Thiện Thành viên
Bà Trần Thái Như Thành viên
Bà Cô Ngân Bình Thành viên
Bà Cô Cẩm Nguyệt Thành viên
Ông Trần Văn Hùng Thành viên
Ông Võ Văn Thành Nghĩa Thành viên (miễn nhiệm ngày 21 tháng 02 năm 2017)

ban	Kiểm	soát
Bà Nguyễn Thị Bích Ngà Trưởng ban
Ông Đinh Đức Hậu Thành viên (bổ nhiệm ngày 16 tháng 5 năm 2017)
Bà Tạ Hồng Diệp Thành viên (bổ nhiệm ngày 16 tháng 5 năm 2017)
Ông Lý Văn Dũ Thành viên (miễn nhiệm ngày 16 tháng 5 năm 2017)
Ông Tạ Hoàng Sơn Thành viên (miễn nhiệm ngày 16 tháng 5 năm 2017)

ban	Tổng	giám	đốc
Ông Nguyễn Đình Tâm Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 03 tháng 5 năm 2017)
Ông Võ Văn Thành Nghĩa Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 20 tháng 02 năm 2017)
Ông Bùi Văn Huống Phó Tổng Giám đốc
Ông Phan Nhựt Phương Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thượng Việt Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Trung Hiệp Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Phương Nga Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 24 tháng 02 năm 2017)
Ông Hồ Ngọc Cảnh Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 24 tháng 02 năm 2017)

Cán	bộ	quản	lý	khác
Ông Nguyễn Ngọc Nhơn Kế toán trưởng
Ông Đinh Quang Hùng Giám đốc Sản xuất
Ông Phạm Hữu Chí Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm
Ông Nguyễn Đức Hạnh Giám đốc Công nghệ Thông tin
Ông Diệp Bảo Tịnh Giám đốc Công nghệ
Ông Trịnh Văn Hào Giám đốc Tiếp thị

NgườI	ĐạI	DIệN	THeo	pHáp	luậT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo hợp nhất này là Ông Cô Gia Thọ. 
Ông Nguyễn Đình Tâm được Ông Cô Gia Thọ ủy quyền ký báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31 tháng 12 năm 2017.

TráCH	NHIệM	CủA	bAN	gIáM	ĐốC

Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình 
hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn 
mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình 
bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

 » Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;

 » Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

 » Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu 
cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không; 

 » Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tập đoàn 
sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và

 » Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo 
tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản 
ánh một cách hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo 
cáo tài chính hợp nhất tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm 
đảm bảo an toàn cho tài sản của Tập đoàn và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện 
các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Tập đoàn đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo 
tài chính hợp nhất.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,

 

NGuyễN ĐìNh Tâm
Tổng	giám	đốc	
Ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

báo	Cáo	CủA	bAN	TổNg	gIáM	ĐốC
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VấN	Đề	KHáC

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 đã được kiểm 
toán bởi một doanh nghiệp kiểm toán khác, với báo cáo kiểm toán độc lập phát hành ngày 29 tháng 3 năm 
2017 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

NGuyễN miNh ThaO vòNG mỹ ThaNh
phó	Tổng	giám	đốc	 Kiểm	toán	viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 
số 1902-2018-001-1

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 
số 3460-2015-001-1

CHI	NHáNH	CôNg	Ty	TNHH	DeloITTe	VIệT	NAM	
Ngày 30 tháng 3 năm 2018
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

báo	Cáo	KIỂM	ToáN	ĐộC	lập	 

kính gửi:       Các Cổ đông, 
   hội đồng Quản trị, ban kiểm soát và ban Tổng Giám đốc
   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (gọi tắt 
là “Công ty”) và các công ty con (sau đây gọi chung là “Tập đoàn”), được lập ngày 30 tháng 3 năm 2018, từ trang 
102 đến trang 125, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản 
thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.  

TráCH	NHIệM	CủA	bAN	TổNg	gIáM	ĐốC	TroNg	VIệC	lập	Và	TrìNH	bày	báo	Cáo	TàI	CHíNH	Hợp	NHấT	

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

TráCH	NHIệM	CủA	KIỂM	ToáN	VIêN

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng 
tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán 
để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu 
hay không.

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

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

Ý	KIẾN	CủA	KIỂM	ToáN	VIêN

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng 
yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn 
mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính.

Số: 644/VN1a-HC-BC
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MẪu	số	b	01-DN/HN																																																																																																																																															
 Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Đơn vị: VND

TàI	sảN Mã 
số	

Thuyết	
minh số	cuối	năm số	đầu	năm

A. TàI	sảN	NgẮN	HạN 100 		1.091.968.239.964	 1.025.111.080.529
I. Tiền	và	các	khoản	tương	đương	tiền 110 4 					353.869.383.127	 424.423.331.022

1. Tiền 111          82.869.383.127 123.423.331.022
2. Các khoản tương đương tiền 112        271.000.000.000 301.000.000.000

III. Các	khoản	phải	thu	ngắn	hạn 130 					204.875.546.879 122.515.004.880
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 5  176.481.251.100 99.079.216.936
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 6  22.626.965.303 18.774.948.627
3. Phải thu ngắn hạn khác 136 7  6.594.563.494 5.550.973.630
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (827.233.018)  (890.134.313)

IV.	 Hàng	tồn	kho		 140 					517.175.529.421 460.697.931.983
1. Hàng tồn kho 141 8  534.007.886.465 478.811.442.319
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 8 (16.832.357.044) (18.113.510.336)

V Tài	sản	ngắn	hạn	khác 150 							16.047.780.537 17.474.812.644
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 9          10.153.542.137 8.251.259.433
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152            4.141.178.180 7.470.492.991
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 16            1.753.060.220 1.753.060.220

b. TàI	sảN	DàI	HạN 200 					476.548.476.472 359.201.386.196
I.	 Các	khoản	phải	thu	dài	hạn	 210 									2.002.464.375	 2.053.755.852

1. Phải thu dài hạn khác 216 7            2.002.464.375 2.053.755.852
II. Tài	sản	cố	định 220 					359.509.747.304 289.918.854.187

1. Tài sản cố định hữu hình  221 10  273.323.647.755 200.871.576.769
 ࣼ Nguyên giá 222  645.023.141.721 532.701.823.372
 ࣼ Giá trị hao mòn lũy kế 223 (371.699.493.966) (331.830.246.603)

2. Tài sản cố định vô hình  227 11  86.186.099.549 89.047.277.418
 ࣼ Nguyên giá 228  115.656.610.948 112.648.407.893
 ࣼ Giá trị hao mòn lũy kế 229 (29.470.511.399) (23.601.130.475)

III.	 Tài	sản	dở	dang	dài	hạn 240 							48.211.169.387 8.309.739.078
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 12          48.211.169.387 8.309.739.078

IV.	 Đầu	tư	tài	chính	dài	hạn 250 13 							19.694.488.391 19.835.883.107
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 	30.685.000.000	 30.685.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254 (10.990.511.609) (10.849.116.893)

V. Tài	sản	dài	hạn	khác 260 47.130.607.015 39.083.153.972
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 9          21.207.669.563 14.861.839.365

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 14          25.922.937.452 24.221.314.607

TổNg	CộNg	TàI	sảN	(270=100+200) 270 		1.568.516.716.436 1.384.312.466.725
      

Đơn vị: VND

NguồN	VốN				 Mã 
số	

Thuyết	
minh số	cuối	năm số	đầu	năm

C. Nợ	pHảI	Trả	 300 					508.561.941.187 460.086.007.616
I. Nợ	ngắn	hạn		 310 					474.574.740.460	 413.093.993.826

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 15        147.749.949.303 131.879.671.529
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312            1.295.677.775 7.660.650.263
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 16          13.573.962.561 11.734.745.719
4. Phải trả người lao động 314          14.759.439.048 14.449.860.321
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 17          66.837.241.960 53.220.112.617
6. Phải trả ngắn hạn khác 319 18          56.465.313.682 4.386.022.605
7. Vay ngắn hạn 320 20        160.974.445.870 171.584.405.449
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 23          12.918.710.261 18.178.525.323

II. Nợ	dài	hạn 330 							33.987.200.727 46.992.013.790
1. Phải trả dài hạn khác 337                54.500.000  141.717.970 
2. Vay dài hạn 338 21            5.059.232.137  20.808.564.711 
3. Dự phòng phải trả dài hạn 342 19          28.873.468.590  26.041.731.109 

D. VốN	CHủ	sở	HỮu	 400 		1.059.954.775.249 	924.226.459.109
I. Vốn	chủ	sở	hữu 410 22 		1.059.954.775.249 	924.226.459.109	

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411        505.562.560.000 383.126.720.000
 ࣼ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 

quyết 411a        505.562.560.000 383.126.720.000

2. Thặng dư vốn cổ phần 412          28.281.183.000 128.217.023.000
3. Quỹ đầu tư phát triển 418        125.884.643.498 97.075.895.498
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421        400.226.388.751 315.806.820.611

 ࣼ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
đến cuối năm trước 421a        204.635.269.491  153.617.482.353

 ࣼ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  
năm nay 421b        195.591.119.260  162.189.338.258

TổNg	CộNg	NguồN	VốN	(440=300+400) 	1.568.516.716.436 1.384.312.466.725

CôNg	Ty	Cổ	pHầN	Tập	ĐoàN	THIêN	loNg	 
Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo 
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

bảNg	CâN	ĐốI	KẾ	ToáN	Hợp	NHấT 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Phạm Thị GiaNG NGuyễN NGọC NhơN NGuyễN ĐìNh Tâm
Người	lập	biểu Kế	toán	trưởng Tổng	giám	đốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2018

Các thuyết minh đi kèm là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này.
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Đơn vị: VND

CHỈ	TIêu Mã 
số

Thuyết	
minh Năm	nay Năm	trước

1.	Doanh	thu	bán	hàng	 01 26 2.520.900.957.811	 2.180.202.835.116
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 26 23.500.239.936 17.886.928.878
3.	Doanh	thu	thuần	về	bán	hàng	(10=01-02) 10 26 2.497.400.717.875	 2.162.315.906.238
4. Giá vốn hàng bán 11  1.563.850.760.815 1.315.991.880.972
5.	lợi	nhuận	gộp	về	bán	hàng	(20=10-11) 20 933.549.957.060	 846.324.025.266
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 28 18.669.699.664 20.405.977.867
7. Chi phí tài chính 22 29 12.149.140.252 16.302.234.359

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 29  9.500.290.007 10.697.412.010
8. Chi phí bán hàng 25 30 371.405.879.821 309.782.396.478
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 30 248.369.871.852 238.920.077.749
10.	lợi	nhuận	thuần	từ	hoạt	động	kinh	doanh	
(30=20+(21-22)-(25+26)) 30 320.294.764.799	 301.725.294.547

11. Thu nhập khác 31 31 14.976.961.586 6.460.309.364
12. Chi phí khác 32 31 666.120.533 1.821.984.864
13.	lợi	nhuận	khác	(40=31-32) 40 31 14.310.841.053	 4.638.324.500
14.	Tổng	lợi	nhuận	kế	toán	trước	thuế 
	(50=30+40) 50 334.605.605.852	 306.363.619.047

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành 51 32 68.249.146.618 65.883.045.149

16. Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoãn lại 52 14 (1.701.622.845) 407.674.877

17.	lợi	nhuận	sau	thuế	thu	nhập	doanh	
nghiệp	(60=50-51-52)	 60 			268.058.082.079 240.072.899.021

Phân bổ cho: 
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 61    268.058.082.079 240.072.899.021

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 33 4.833 4.242

Đơn vị: VND

CHỈ	TIêu Mã	số Năm	nay Năm	trước

I.	lưu	CHuyỂN	TIềN	TỪ	HoạT	ĐộNg	KINH	DoANH			
1.	lợi	nhuận	trước	thuế 01 	334.605.605.852 306.363.619.047
2.	Điều	chỉnh	cho	các	khoản:

Khấu hao tài sản cố định 02  49.798.331.415 44.323.662.660
Các khoản dự phòng 03  1.629.077.611 (9.242.721.037)
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá 
lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ     04 32.228.235 547.778.398

Lãi từ hoạt động đầu tư 05 (16.289.299.176) (16.154.393.112)
Chi phí lãi vay 06  9.500.290.007 10.697.412.010

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước
    thay đổi vốn lưu động 08  379.276.233.944 336.535.357.966

Thay đổi các khoản phải thu 09 (78.789.029.547) (23.364.463.090)
Thay đổi hàng tồn kho 10 (55.196.444.146) (31.581.065.498)
Thay đổi các khoản phải trả 11  12.954.485.568 52.953.921.709
Thay đổi chi phí trả trước 12 (8.001.816.747) 63.471.294.940
Tiền lãi vay đã trả 14 (9.502.315.767) (10.858.150.706)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (69.215.627.013) (63.781.053.222)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 (51.118.157.000) (30.468.272.965)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20  120.407.329.292 292.907.569.134
II.	lưu	CHuyỂN	TIềN	TỪ	HoạT	ĐộNg	Đầu	Tư

1. Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định 21 (146.128.176.279) (135.038.349.499)
2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 22  1.852.033.119 1.272.116.663
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27  14.676.870.688 15.328.330.255

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (129.599.272.472) (118.437.902.581)
III.	lưu	CHuyỂN	TIềN	TỪ	HoạT	ĐộNg	TàI	CHíNH

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 31  22.500.000.000 - 
2. Tiền thu từ đi vay 33  550.564.264.097  602.933.842.572 
3. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (576.920.673.014)  (654.127.263.813)
4. Cổ tức đã trả cho cổ đông 36 (57.508.258.525)  (125.206.631.250)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (61.364.667.442) (176.400.052.491)
lưu	chuyển	tiền	thuần	trong	năm	(50=20+30+40) 50 	(70.556.610.622) (1.930.385.938)
Tiền	và	tương	đương	tiền	đầu	năm 60 	424.423.331.022 426.351.225.090
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái 61  2.662.727 	2.491.870
Tiền	và	tương	đương	tiền	cuối	năm	(70=50+60+61) 70 				353.869.383.127 424.423.331.022

báo	Cáo	KẾT	Quả	HoạT	ĐộNg	KINH	DoANH	Hợp	NHấT		 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

báo	Cáo	lưu	CHuyỂN	TIềN	Tệ	Hợp	NHấT	 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

MẪu	số	b	02-DN/HN																																																																																																																																															
 Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

MẪu	số	b	03-DN/HN																																																																																																																																															
 Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

CôNg	Ty	Cổ	pHầN	Tập	ĐoàN	THIêN	loNg	 
Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo 
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CôNg	Ty	Cổ	pHầN	Tập	ĐoàN	THIêN	loNg	 
Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo 
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Thị GiaNG NGuyễN NGọC NhơN NGuyễN ĐìNh Tâm
Người	lập	biểu Kế	toán	trưởng Tổng	giám	đốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2018

Phạm Thị GiaNG NGuyễN NGọC NhơN NGuyễN ĐìNh Tâm
Người	lập	biểu Kế	toán	trưởng Tổng	giám	đốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2018

Các thuyết minh đi kèm là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này. Các thuyết minh đi kèm là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này.
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1. ThôNG TiN khái QuáT

Hình	thức	sở	hữu	vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập tại Việt Nam dưới hình thức công 
ty cổ phần theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103003187 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 14 tháng 3 năm 2005 và các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. 
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 14 cấp ngày 08 tháng 12 năm 2017, vốn điều lệ của 
Công ty là 505.562.560.000 đồng.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDCK HCM”) với 
mã “TLG” theo Quyết định số 20/QĐ-SGDHCM do SGDCK HCM cấp ngày 02 tháng 02 năm 2010.

Cổ đông lớn của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long an Thịnh sở hữu 51,66% và ông Cô Gia Thọ sở 
hữu 6,36% vốn cổ phần của Công ty.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo a, 
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tổng số nhân viên của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 3.445 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2016: 
3.210 người).

Ngành	nghề	kinh	doanh	và	hoạt	động	chính

Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn là sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh.

Hoạt động chính của Tập đoàn là sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy 
học bằng nhựa, hàng nhựa gia dụng, in ấn nhãn hiệu, in lụa và in ấn các loại bao bì và các sản phẩm.

Chu	kỳ	sản	xuất,	kinh	doanh	thông	thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Tập đoàn được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

Cấu	trúc	doanh	nghiệp

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, các Công ty con của Công ty bao gồm:
 

Tên công ty Nơi đăng  ký và
hoạt động

Tỷ lệ
 sở hữu 

(%)

Tỷ lệ 
quyền 

biểu quyết 
nắm giữ 

(%)

Hoạt động 
chính

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 
Thiên Long Long Thành Tỉnh Đồng Nai 100% 100%

Sản xuất và 
kinh doanh văn 

phòng phẩm

Công ty TNHH Một Thành viên Thương 
mại Dịch vụ Thiên Long Hoàn Cầu

Thành phố 
Hồ Chí Minh 100% 100% Kinh doanh văn 

phòng phẩm

Công ty TNHH Một Thành viên Thương 
mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam

Thành phố 
Hồ Chí Minh 100% 100% Kinh doanh văn 

phòng phẩm

Công ty TNHH Một Thành viên Thương 
mại Dịch vụ Tân Lực Miền Bắc

Thành phố 
Hà Nội 100% 100% Kinh doanh văn 

phòng phẩm

Công ty TNHH Một Thành viên Thương 
mại Dịch vụ Tân Lực Miền Trung

Thành phố 
Đà Nẵng 100% 100% Kinh doanh văn 

phòng phẩm

Thuyết	minh	về	thông	tin	so	sánh	trên	báo	cáo	tài	chính	hợp	nhất

Số liệu so sánh là số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 
31 tháng 12 năm 2016.

2. Cơ sở LẬP báO CáO TÀi ChíNh hợP NhấT vÀ Năm TÀi ChíNh

Cơ	sở	lập	báo	cáo	tài	chính	hợp	nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và 
phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh 
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các 
nước khác ngoài Việt Nam.

Năm	tài	chính

Năm tài chính của Tập đoàn bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12

3. Tóm TẮT CáC ChíNh sáCh kế TOáN Chủ yếu

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Tập đoàn áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất:

ước	tính	kế	toán

Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính yêu cầu Ban Tổng Giám đốc 
phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các 
khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc niên độ kế toán cũng như các số liệu báo cáo về doanh 
thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Mặc dù các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Ban 
Tổng Giám đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

Cơ	sở	hợp	nhất	báo	cáo	tài	chính

Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính của các công ty do Công 
ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất. Việc kiểm soát này đạt được 
khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu 
được lợi ích từ hoạt động của các công ty này. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm được trình bày trong Báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở công ty con đó.

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán 
được áp dụng tại Công ty và các công ty con là giống nhau.

Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Hợp	nhất	kinh	doanh

Tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con được xác định theo giá trị hợp lý tại ngày mua công ty 
con. Bất kỳ khoản phụ trội nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản được mua được ghi nhận là lợi 
thế thương mại. Bất kỳ khoản thiếu hụt nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản được mua được ghi 
nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán phát sinh hoạt động mua công ty con

Tiền	và	các	khoản	tương	đương	tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư 
ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị

THuyẾT	MINH	báo	Cáo	TàI	CHíNH	Hợp	NHấT 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

MẪu	số	b	09-DN/HN																																																																																																																																															
 Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

CôNg	Ty	Cổ	pHầN	Tập	ĐoàN	THIêN	loNg	 
Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo 
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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MẪU SỐ B 09-DN/HN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG  
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)

3. Tóm TẮT CáC ChíNh sáCh kế TOáN Chủ yếu ( tiếp theo)

Các	khoản	đầu	tư	tài	chính

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản đầu tư mà Tập đoàn có ý định và khả năng 
giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng có 
kỳ hạn và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban 
đầu theo giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Thu nhập lãi từ các khoản 
đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Tập đoàn nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời 
điểm mua.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng. 

Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác phản ánh các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng Tập đoàn không có quyền 
kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư.

Khoản đầu tư vào công cụ vốn các đơn vị khác được phản ánh theo giá gốc trừ các khoản dự phòng giảm giá đầu tư.

Dự phòng giảm giá đầu tư

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và đầu tư vào đơn vị khác được trích lập theo 
quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn chế độ 
trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải 
thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp”, Thông tư số 89/2013/TT-
BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC và các 
quy định kế toán hiện hành

Nợ	phải	thu

Các khoản phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác, bao gồm phải thu của 
khách hàng, trả trước cho người bán và phải thu khác. Các khoản phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ 
đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. 

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị 
thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự

Hàng	tồn	kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá 
gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. 
Trong trường hợp các sản phẩm được sản xuất, giá gốc bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao 
động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 
Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện 
được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp 
thị, bán hàng và phân phối phát sinh. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho được trích lập cho hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc 
của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc niên độ kế toán

Tài	sản	cố	định	hữu	hình	và	khấu	hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến 
việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước 
tính, cụ thể như sau: 

số	năm
Nhà xưởng và vật kiến trúc 3 - 25
Máy móc và thiết bị 3 - 7
Phương tiện vận tải 6 - 8
Thiết bị văn phòng 2 - 7
Tài sản khác 3 - 4 

Các khoản lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý và giá trị còn lại 
của tài sản được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Tài	sản	cố	định	vô	hình	và	khấu	hao

Tài sản cố định vô hình bao gồm quyền sử dụng đất, phần mềm máy tính, bản quyền, bằng sáng chế và tài sản 
cố định vô hình khác được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 

Quyền sử dụng đất có thời hạn được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời hạn hiệu lực của Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất vô thời hạn được ghi nhận theo giá gốc và không khấu hao.

Các tài sản cố định vô hình còn lại được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng 
ước tính, cụ thể như sau:

số	năm
Phần mềm máy tính 3 - 10
Bản quyền, bằng sáng chế 3 
Tài sản khác 3

Thuê	hoạt	động

Một khoản thuê được xem là thuê hoạt động khi bên cho thuê vẫn được hưởng phần lớn các quyền lợi và phải chịu 
rủi ro về quyền sở hữu tài sản.

Tập đoàn là bên cho thuê

Doanh thu cho thuê hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê. Chi 
phí trực tiếp ban đầu phát sinh trong quá trình đàm phán ký hợp đồng thuê hoạt động được ghi nhận vào giá trị 
sổ sách của tài sản cho thuê và kế toán theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê

Tập đoàn là bên đi thuê

Chi phí thuê hoạt động được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương pháp 
đường thẳng trong suốt thời gian thuê.

Chi	phí	xây	dựng	cơ	bản	dở	dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào 
khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí cần thiết để hình thành tài sản phù hợp với 
chính sách kế toán của Tập đoàn. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài 
sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Các	khoản	trả	trước	

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước bao gồm khoản trả trước tiền thuê đất, và giá trị công cụ, 
dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng, các chi phí quảng cáo, tiếp thị và chi phí bảo hiểm. Các chi phí này 
được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước và được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất, sử dụng phương pháp đường thẳng theo các quy định kế toán hiện hành.

Tiền thuê đất trả trước bao gồm số dư chưa phân bổ hết của khoản tiền thuê đất đã trả theo hợp đồng thuê đất 
ký với Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành vào ngày 06 tháng 02 năm 2007 trong thời hạn 46 năm. Theo Thông tư 
45/2013/TT-BTC, khoản tiền thuê đất trả trước nói trên được ghi nhận như chi phí trả trước dài hạn và được phân 
bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong thời gian còn lại của hợp đồng thuê.
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3. Tóm TẮT CáC ChíNh sáCh kế TOáN Chủ yếu ( tiếp theo)

Các	khoản	dự	phòng	phải	trả	

Các khoản dự phòng phải trả được ghi nhận khi Tập đoàn có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện 
đã xảy ra, và Tập đoàn có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ 
sở ước tính của Ban Tổng Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết 
thúc niên độ kế toán.

Trợ cấp thôi việc cho nhân viên được trích trước vào cuối mỗi kỳ báo cáo cho toàn bộ người lao động đã làm 
việc tại Tập đoàn được hơn 12 tháng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 theo tỷ lệ bằng một nửa mức lương 
bình quân tháng cho mỗi năm làm việc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 theo Luật Lao động và các văn bản 
hướng dẫn có liên quan. Mức lương bình quân tháng để tính trợ cấp thôi việc sẽ được điều chỉnh vào cuối mỗi 
kỳ hoạt động theo mức lương bình quân của sáu tháng gần nhất tính đến thời điểm lập báo cáo. Phần tăng lên 
trong khoản trích trước này sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Khoản trợ cấp thôi việc trích trước này được sử dụng để trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt 
hợp đồng lao động theo Điều 48 của Luật Lao động.

ghi	nhận	doanh	thu

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển sang 
người mua, thường là trùng với thời điểm chuyển giao hàng hóa. Cụ thể, doanh thu bán hàng được ghi nhận khi 
đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau: 

(a)  Tập đoàn đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa  
    cho người mua;
(b)  Tập đoàn không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c)  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d)  Tập đoàn sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
(e)  Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu sau khi trừ đi các khoản chiết khấu 
thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Tập đoàn có quyền nhận khoản lãi.

Chi	phí	đi	vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ khi được vốn hoá 
theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 - “Chi phí đi vay”. 

Ngoại	tệ		

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 

Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập tính thuế trong năm. Thu nhập tính thuế khác với lợi 
nhuận trước thuế được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vì thu nhập tính thuế 
không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm 
cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập 
của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính hợp nhất và được ghi nhận theo phương pháp 
Bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch 
tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong 
tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ 
phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp 
nhất và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn 
chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Tập đoàn có quyền hợp 
pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được 
quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Tập đoàn có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế thu nhập của Tập đoàn căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định 
này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả 
kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

phân	phối	lợi	nhuận,	trích	lập	các	quỹ

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được chia cho các cổ đông sau khi được phê duyệt tại đại hội 
cổ đông thường niên và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp 
luật Việt Nam.

Tập đoàn trích lập các quỹ sau từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo đề nghị của Hội đồng Quản trị 
và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 » Quỹ đầu tư phát triển được trích lập nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư chiều sâu.
 » Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích lập để khen thưởng, khuyến khích vật chất, đem lại lợi ích chung và nâng 

cao phúc lợi cho nhân viên, và được trình bày như một khoản phải trả trên bảng cân đối kê toán hợp nhất.

4. TiềN vÀ CáC khOảN TươNG ĐươNG TiềN 

VND
số	cuối	năm số	đầu	năm

Tiền mặt  2.264.992.175 2.998.295.642
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn  80.604.390.952 120.425.035.380
Các khoản tương đương tiền (*)  271.000.000.000 301.000.000.000

	353.869.383.127	 424.423.331.022

(*) Các khoản tương đương tiền thể hiện khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại với kỳ hạn 
không quá 3 tháng và hưởng lãi suất tiền gửi theo mức lãi suất áp dụng.

5. Phải Thu NGẮN hạN Của kháCh hÀNG
VND

số	cuối	năm số	đầu	năm
Crayola LLC 294.534.082  7.283.298.565 
Các khách hàng khác  176.186.717.018  91.795.918.371 

		176.481.251.100 99.079.216.936

6. Trả TrướC ChO NGười báN NGẮN hạN
VND

số	cuối	năm số	đầu	năm
Dokumental GmbH & Co. KG Schreibfarben  4.148.582.583  1.644.113.615 
Công ty TNHH DKSH Việt Nam  2.443.759.668  2.958.689.401 
Fuya Company Limited  1.508.240.598  1.885.441.813 
SIS International Co., Ltd. 45.354.000  3.745.626.323 
Các bên khác  14.481.028.454  8.541.077.475 

	22.626.965.303	 18.774.948.627
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7. Phải Thu kháC
VND

số	cuối	năm số	đầu	năm
a.	Ngắn	hạn
Tạm ứng cho nhân viên 795.220.373 1.972.280.459
Dự thu lãi tiền gửi  1.273.455.556 1.305.569.445
Ký quỹ, ký cược 393.885.840 623.580.752
Phải thu khác  4.132.001.725 1.649.542.974

							6.594.563.494 5.550.973.630
b.	Dài	hạn
Ký cược, ký quỹ  2.002.464.375 2.053.755.852

	2.002.464.375	 2.053.755.852

8. hÀNG TồN khO
VND

số	cuối	năm số	đầu	năm
giá	gốc Dự	phòng giá	gốc Dự	phòng

Hàng mua đang đi đường 33.955.675.164  - 26.857.480.690 -
Nguyên vật liệu 194.408.807.454 (8.284.057.100) 170.671.063.119 (11.928.923.001)
Công cụ, dụng cụ  1.958.549.959  - 2.314.278.398 -
Chi phí sản xuất kinh doanh dở 
dang 48.154.856.058  (523.256.271) 43.650.355.281 (757.984.595)

Thành phẩm 179.002.061.354 (5.682.723.970) 167.631.102.808 (1.497.573.992)
Hàng hóa 76.527.936.476 (2.342.319.703) 67.687.162.023 (3.929.028.748)

534.007.886.465	 (16.832.357.044) 478.811.442.319 (18.113.510.336)

Như được trình bày trong Thuyết minh số 20, Tập đoàn đã thế chấp một phần hàng tồn kho để đảm bảo các 
khoản vay ngân hàng.
Biến động về dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm nay và năm trước như sau:

VND
Năm	nay Năm	trước

Số dư đầu năm     (18.113.510.336)     (26.935.996.433)
Trích lập trong năm       (8.246.148.776)     (11.605.880.607)
Hoàn nhập dự phòng        9.527.302.068       20.428.366.704 
số	dư	cuối	năm 	(16.832.357.044) 	(18.113.510.336)

9. Chi Phí Trả TrướC
VND

số	cuối	năm số	đầu	năm
a.	Ngắn	hạn

Chi phí quảng cáo và tiếp thị  6.442.210.771  5.272.184.485 
Công cụ, dụng cụ 954.371.928 929.303.561 
Bảo hiểm sức khỏe và tài sản 743.223.247 570.414.438 
Chi phí thuê 376.062.264 166.537.445 
Khác  1.637.673.927  1.312.819.504 

	10.153.542.137	 	8.251.259.433	
b.	Dài	hạn

Tiền thuê đất (*)  11.556.740.491 11.886.148.771
Công cụ, dụng cụ  6.788.913.017 2.438.863.647
Khác  2.862.016.055 536.826.947

21.207.669.563 14.861.839.365
(*) Tiền thuê đất trả trước thể hiện số dư chưa phân bổ hết của khoản tiền thuê đất đã trả theo hợp đồng thuê 
đất như được trình bày trong Thuyết minh số 3.
Như được trình bày trong Thuyết minh số 20, Tập đoàn đã thế chấp quyền sử dụng đất thuê để đảm bảo các 
khoản vay ngân hàng.

10. 
TăNG, Giảm

 TÀi sảN Cố ĐịNh hữ
u hìNh 

VND

Nhà	xưởng 
và	vật	kiến	trúc

M
áy	m

óc 
và	thiết	bị

phương	tiện 
	vận	tải

Thiết	bị	 
văn	phòng

Tài	sản	khác
Tổng	cộng

NguyêN	gIá:

Số dư đầu năm
136.880.932.299

227.548.245.761
36.205.541.859

13.617.151.832
118.449.951.621

532.701.823.372

Tăng trong năm
198.385.000 

36.743.738.951 
7.227.845.184

1.213.737.324
5.617.402.337

51.001.108.796

Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang
 53.646.821.702 

 4.470.121.707
 - 

 - 
6.797.667.069

64.914.610.478

Đ
iều chỉnh khác

 - 
 1.660.634.515

 - 
 - 

- 
1.660.634.515

Thanh lý trong năm
 

 - 
 (2.124.680.839)

(2.929.830.309)
 (42.581.818)

(157.942.474)
(5.255.035.440)

số	dư	cuối	năm
	190.726.139.001	

268.298.060.095	
40.503.556.734	

14.788.307.338	
130.707.078.553	

	645.023.141.721	

gIá	Trị	KHấu	HAo
	lũy	KẾ:

Số dư đầu năm
47.099.299.408

153.888.596.040
18.057.860.783

10.823.523.522 
101.960.966.850

331.830.246.603

Khấu hao trong năm
 6.091.605.658 

24.227.498.001 
4.719.853.602 

2.325.544.277 
9.815.107.026 

47.179.608.564 

Phân loại lại
 - 

 (26.635.167)
 (51.666.667)

78.301.834 
- 

 - 

Đ
iều chỉnh khác

 - 
(2.262.816.503) 

 - 
 - 

- 
(2.262.816.503)

Thanh lý trong năm
 - 

(1.917.190.097) 
(2.929.830.309)

 (42.581.818)
(157.942.474)

(5.047.544.698)

số	dư	cuối	năm
	53.190.905.066	

173.909.452.274
19.796.217.409	

13.184.787.815	
111.618.131.402	

	371.699.493.966	

gIá	Trị	CÒN	lạI

số	dư	đầu	năm
89.781.632.891

73.659.649.721
18.147.681.076

2.793.628.310
16.488.984.771

200.871.576.769

số	dư	cuối	năm
	137.535.233.935	

	94.388.607.821	
20.707.339.325	

1.603.519.523	
19.088.947.151	

	273.323.647.755	

Trong đó:

Tài sản sử dụng để thế chấp 
(Thuyết m

inh số 20 và 21)
45.744.206.164 

37.357.577.442 
-   

-   
2.711.287.278 

85.813.070.884

Nguyên giá tài sản cố định tại ngày 31 tháng 12 năm
 2017 bao gồm

 m
ột số tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng với 

nguyên giá là 192.590.520.654 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm
 2016: 183.658.667.703 đồng).
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ấu

 h
ao

 tr
on

g 
nă

m
   

   
   

   
   

   
   

   
-   

   
   

5.
86

9.
38

0.
92

4 
   

   
   

   
   

   
-   

   
   

   
   

   
   

-   
   

   
  5

.8
69

.3
80

.9
24

 
số
	d
ư	
cu
ối
	n
ăm

			
	1
.17
5.
86
4.
49
6

		2
7.
81
1.6

68
.5
03
	

		3
67
.0
00
.0
00
	

		1
15
.9
78
.4
00
	

			
	2
9.
47
0.
51
1.3

99
	

gI
á	
Tr
ị	C
ÒN

	l
ạI

số
	d
ư	
đầ
u	
nă
m

68
.5
60
.11
0.
57
1

20
.4
87
.16

6.
84
7

-
-

89
.0
47
.2
77
.4
18

số
	d
ư	
cu
ối
	n
ăm

		6
8.
56
0.
11
0.
57
1

		1
7.
62
5.
98
8.
97
8

-
-

			
	8
6.
18
6.
09
9.
54
9

Tr
on

g 
đó

:

Tà
i s

ản
 s

ử 
dụ

ng
 đ

ể 
th

ế 
ch

ấp
 

(T
hu

yế
t m

in
h 

số
 2

0 
và

 2
1)

   
   

8.
67

1.7
60

.5
04

-
-

-
   

   
  8

.6
71

.76
0.

50
4

Ng
uy

ên
 g

iá
 tà
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ã 
kh

ấu
 h

ao
 h

ết
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12. Chi Phí xây dựNG Cơ bảN dở daNG 
VND

	số	cuối	năm 	số	đầu	năm
Khuôn đang chế tạo  7.748.113.019 5.287.403.431
Thiết bị đang lắp đặt  26.423.848.596 2.889.281.102
Khác  14.039.207.772 133.054.545

	48.211.169.387 8.309.739.078

13. Đầu Tư TÀi ChíNh dÀi hạN
Đầu	tư	dài	hạn	khác

VND
số	cuối	năm số	đầu	năm

Công ty Cổ phần Địa ốc Kinh Đô 25.000.000.000 25.000.000.000
Quỹ đầu tư Chứng khoán Sài Gòn a2 3.565.000.000 3.565.000.000
Công ty Cổ phần Chip Sáng 1.520.000.000 1.520.000.000
Công ty Cổ phần In số 7 600.000.000 600.000.000

30.685.000.000 30.685.000.000

Dự	phòng	giảm	giá	đầu	tư	tài	chính	dài	hạn
VND

số	cuối	năm số	đầu	năm
Công ty Cổ phần Địa ốc Kinh Đô (6.855.154.406)  (6.759.200.000)
Quỹ đầu tư Chứng khoán Sài Gòn a2 (3.565.000.000)  (3.565.000.000)
Công ty Cổ phần Chip Sáng (570.357.203)  (524.916.893)

	(10.990.511.609) 	(10.849.116.893)

Đầu	tư	dài	hạn	thuần 				19.694.488.391 19.835.883.107

Thay đổi trong khoản dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn trong năm nay và năm trước như sau:
VND

Năm	nay Năm	trước
Số dư đầu năm (10.849.116.893) (10.515.189.376)
Trích lập trong năm (141.394.716) (333.927.517)
số	dư	cuối	năm 	(10.990.511.609) 	(10.849.116.893)

14 TÀi sảN Thuế Thu NhẬP hOãN Lại

Dưới đây là thuế thu nhập hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại do Tập đoàn ghi nhận và sự thay 
đổi của các khoản mục này trong năm nay và năm trước:

VND

lợi	nhuận
	chưa	thực	hiện

Chi	phí
	phải	trả

Các	khoản
	dự	phòng

Chi	phí
	phân	bổ

Chênh	lệch	
tỷ	giá	hối	

đoái
Tổng

Số dư  đầu năm trước 11.922.929.343 2.777.488.419 9.047.890.011 862.876.000 17.805.711 24.628.989.484
Ghi nhận vào lợi nhuận 
trong năm 881.481.628 (1.278.324.707) (71.673.621) 108.154.994 (47.313.171) (407.674.877)

Số dư  đầu năm nay 12.804.410.971 1.499.163.712 8.976.216.390 971.030.994 (29.507.460) 24.221.314.607

Ghi nhận vào lợi nhuận 
trong năm 1.475.240.405 348.585.712 498.319.696 (617.367.751)  (3.155.217) 1.701.622.845 

số	dư		cuối	năm	nay 14.279.651.376	 1.847.749.424	 9.474.536.086	 353.663.243	 (32.662.677) 25.922.937.452	
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15. Phải Trả NGười báN NGẮN hạN
VND

	số	cuối	năm 	số	đầu	năm
Teibow Co., Ltd.  19.859.449.400  4.993.857.800 
Các nhà cung cấp khác      127.890.499.903       126.885.813.729 

	147.749.949.303	 	131.879.671.529	

16. Thuế vÀ CáC khOảN Phải Thu/Phải NộP NhÀ NướC

 VND

số	đầu	năm số	phải	nộp
trong	năm

	số	thực	nộp
	trong	năm số	cuối	năm

a.	Các	khoản	phải	thu 	1.753.060.220	 	-	 	-	 	1.753.060.220	
Thuế thu nhập doanh nghiệp  1.753.060.220  -  -  1.753.060.220 

b.	Các	khoản	phải	trả

Thuế giá trị gia tăng 612.608.052 105.570.969.778 (101.640.664.823)  4.542.913.007 
Thuế nhập khẩu 23.048.266 19.049.395.866  (19.057.163.482) 15.280.650 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.820.469.004 68.249.146.618  (69.215.627.013)  7.853.988.609 
Thuế thu nhập cá nhân 2.255.911.811 26.381.030.120  (27.475.161.636)  1.161.780.295 
Các loại thuế khác 22.708.586  -  (22.708.586)  - 

11.734.745.719 	219.250.542.382	 (217.411.325.540) 	13.573.962.561	

17. Chi Phí Phải Trả NGẮN hạN

VND
số	cuối	năm số	đầu	năm

Lương tháng 13 & 14 và lương hiệu quả  55.950.575.334  48.910.534.813 
Chi phí quảng cáo và tiếp thị  2.072.216.669 438.169.291 
Chi phí lãi vay 314.641.946 316.667.706 
Chí phí bảo trì phần mềm SaP  -  1.377.071.993 
Khác  8.499.808.011  2.177.668.814 

	66.837.241.960	 53.220.112.617

18. Phải Trả NGẮN hạN kháC

VND
số	cuối	năm số	đầu	năm

Cổ tức  50.597.703.450  80.697.975 
Kinh phí công đoàn  2.239.897.902  1.983.639.420 
Khác  3.627.712.330 2.321.685.210

	56.465.313.682	 4.386.022.605

19. dự PhòNG Phải Trả dÀi dạN

Dự phòng phải trả dài hạn thể hiện khoản trợ cấp thôi việc phải trả như chính sách kế toán được trình bày 
trong Thuyết minh số 3.

20. 
vay NGẮN hạN

VND

	số	đầu	năm
Trong	năm

	số	cuối	năm
	

giá	trị
số	có	khả	năng	

trả	nợ
Tăng

giảm
giá	trị

số	có	khả	năng	
trả	nợ

a. Vay ngắn hạn

Ngân hàng TM
CP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam
 - Chi nhánh Tây Sài Gòn

40.366.722.905
40.366.722.905

   138.668.578.019 
(137.098.032.144)

   41.937.268.780 
     41.937.268.780 

Ngân hàng TM
CP Công Thương  

Việt Nam
 - Chi nhánh Tây Sài Gòn

58.462.214.794
58.462.214.794

    175.783.576.173 
  (207.973.972.013)

     26.271.818.954 
      26.271.818.954 

Ngân hàng TNHH M
TV HSBC 

Việt Nam
 - Chi nhánh Hồ Chí M

inh
52.750.855.573

52.750.855.573
    175.666.162.077 

  (162.925.892.137)
     65.491.125.513 

      65.491.125.513 

Ngân hàng United o
verseas 

Việt Nam
 - Chi nhánh Hồ Chí M

inh
6.526.193.729

6.526.193.729
       5.214.308.850 

      (8.236.111.829)
       3.504.390.750 

       3.504.390.750 

Ngân hàng TM
CP Ngoại Thương 

Việt Nam
 - Chi nhánh Biên Hòa

8.175.770.848
8.175.770.848

      54.305.823.952     (49.793.360.527)
     12.688.234.273 

      12.688.234.273 

166.281.757.849
166.281.757.849

 549.638.449.071 
(566.027.368.650)

 149.892.838.270 
 149.892.838.270 

b. Nợ dài hạn đến hạn trả

(Thuyết m
inh số 21)

5.302.647.600
5.302.647.600

11.081.607.600 
 (5.302.647.600)

11.081.607.600 
11.081.607.600 

 171.584.405.449 
 171.584.405.449 

 560.720.056.671
(571.330.016.250)

160.974.445.870
 160.974.445.870

Khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TM
CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 - Chi nhánh Tây Sài Gòn với m
ục đích bổ sung vốn lưu động. Khoản vay này chịu 

lãi suất theo từng giấy nhận nợ. Tập đoàn đã sử dụng Quyền sử dụng đất, nhà cửa và vật kiến trúc, m
áy m

óc thiết bị và thiết bị văn phòng để thế chấp 
cho khoản vay này (xem

 thuyết m
inh số 10 và 11).

Khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TM
CP Công Thương Việt Nam

 - Chi nhánh Tây Sài Gòn được cấp với m
ục đích bổ sung vốn lưu động. Khoản vay này 

chịu lãi suất theo từng giấy nhận nợ. Tập đoàn đã sử dụng quyền sử dụng đất, nhà cửa và vật kiến trúc để thế chấp cho khoản vay này (xem
 thuyết m

inh 
số 9, 10 và 11).

Khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH M
TV HSBC Việt Nam

 - Chi nhánh Hồ Chí M
inh được cấp với m

ục đích bổ sung vốn lưu động. Khoản vay này chịu 
lãi suất theo từng giấy nhận nợ. Tập đoàn đã sử dụng các khoản phải thu, hàng tồn kho, nhà cửa và vật kiến trúc để thế chấp cho khoản vay này (xem

 
thuyết m

inh số 5, 8 và 10).

Khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng United o
verseas Việt Nam

 - Chi nhánh Hồ Chí M
inh được cấp với m

ục đích bổ sung vốn lưu động. Khoản vay này 
không có tài sản bảo đảm

 và chịu lãi suất theo từng giấy nhận nợ.

Khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TM
CP Ngoại Thương Việt Nam

 - Chi nhánh Biên Hòa được cấp với m
ục đích bổ sung vốn lưu động. Khoản vay chịu lãi 

suất theo từng giấy nhận nợ. Tập đoàn đã sử dụng m
áy m

óc thiết bị để thế chấp cho khoản vay này (xem
 thuyết m

inh số 10).
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ó	
kh
ả	
nă
ng
	

tr
ả	
nợ
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yế
t m

in
h 

số
 2

0)
   

 (1
1.0

81
.6

07
.6

00
)

(5
.3

02
.6

47
.6

00
)

			
		5
.0
59
.2
32
.13

7	
20
.8
08
.5
64
.7
11

Kh
oả

n 
va

y 
dà
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à 

lắ
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22. 
vốN Chủ sở

 hữ
u

Tình hình tăng, giảm
 vốn chủ sở hữu

VND
Vốn	góp	 

của	chủ	sở	hữu
Thặng	dư	 

vốn	cổ	phần
Quỹ	đầu	tư, 
	phát	triển

lợi	nhuận	sau	thuế	
chưa	phân	phối

Tổng	

Số dư đầu năm
 trước

294.714.640.000 
128.217.023.000 

 78.290.097.498 
320.421.728.974 

821.643.489.472
Phát hành cổ phiếu

 88.412.080.000 
 - 

 - 
(88.412.080.000)

 - 
Lợi nhuận trong năm

 - 
 - 

 - 
240.072.899.021 

240.072.899.021 
Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế

 - 
 - 

 - 
(95.781.680.000)

(95.781.680.000)
Trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế

 - 
 - 

 18.785.798.000 
(18.785.798.000)

 - 
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận 
sau thuế

 - 
 - 

 - 
(35.422.850.384)

(35.422.850.384)

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm
 soát

 - 
 - 

 - 
(6.285.399.000)

(6.285.399.000)
Số dư đầu năm

 nay
383.126.720.000

128.217.023.000 
97.075.895.498

315.806.820.611
924.226.459.109

Phát hành cổ phiếu
122.435.840.000

(99.935.840.000)
 - 

 - 
 22.500.000.000 

Lợi nhuận trong năm
 - 

 - 
 - 

268.058.082.079 
268.058.082.079 

Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của năm
 2016

 - 
 - 

 - 
(57.469.008.000)

(57.469.008.000)
Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của năm

 2017
 - 

 - 
 - 

(50.556.256.000)
(50.556.256.000)

Trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau 
thuế

 - 
 - 

 28.808.748.000 
(28.808.748.000)

 - 

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận 
sau thuế của năm

 2016
 - 

 - 
 - 

(22.393.795.119)
(22.393.795.119)

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận 
sau thuế của năm

 2017
 - 

 - 
 - 

(15.933.506.820)
(15.933.506.820)

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm
 soát

 - 
 - 

 - 
(8.477.200.000)

(8.477.200.000)
số	dư	cuối	năm

	nay
505.562.560.000

28.281.183.000
125.884.643.498

400.226.388.751
1.059.954.775.249

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm
 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 5 năm

 2017, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 
23/2017/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 8 năm

 2017 về việc tăng vốn điều lệ từ ngày 28 tháng 7 năm
 2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua việc tăng vốn 

điều lệ của Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ thặng dư vốn cổ phần với số lượng 11.493.584 cổ phiếu. Tại ngày 28 tháng 
7 năm

 2017, Công ty đã hoàn thành việc phát hành 11.493.584 cổ phiếu nêu trên. Theo quyết định số 295/QĐ-SGDHCM
 ngày 11 tháng 8 năm

 2017 của Sở Giao 
dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí M

inh, số lượng chứng khoán thay đổi niêm
 yết là 11.493.584 cổ phiếu, việc thay đổi niêm

 yết này có hiệu lực từ ngày 
15 tháng 8 năm

 2017.

Theo Nghị quyết số 24/2017/NQ–HĐQT ngày 19 tháng 9 năm
 2017 của Hội đồng Quản trị căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty ngày 12 tháng 9 năm
 2017, Hội đồng Quản trị của Công ty đã thông qua việc phát hành thêm

 750.000 cổ phần với m
ục 

đích bổ sung vốn lưu động dưới hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tại ngày 08 tháng 11 năm
 2017, Công ty đã 

hoàn tất việc phát hành 750.000 cổ phần m
ệnh giá 10.000 đồng/cổ phần với giá phát hành là 30.000 đồng/cổ phần. Công ty đã nhận đủ vốn góp từ việc phát 

hành 750.000 cổ phiếu nêu trên và bổ sung vào vốn lưu động trong năm
 2017. Theo quyết định số 427/QĐ-SGDHCM

 ngày 24 tháng 11 năm
 2017 của Sở Giao 

dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí M
inh, số lượng chứng khoán thay đổi niêm

 yết là 750.000 cổ phiếu, việc thay đổi niêm
 yết này có hiệu lực từ ngày 28 

tháng 11 năm
 2017. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 14 ngày 08 tháng 12 năm

 2017, vốn điều lệ của Công ty là 505.562.560.000 đồng.
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22. vốN Chủ sở hữu ( tiếp theo)

Các	giao	dịch	về	vốn	với	các	chủ	sở	hữu	và	phân	phối	cổ	tức

Vốn cổ phần đã góp
VND

Năm	nay Năm	trước
Số đầu năm  383.126.720.000  294.714.640.000 
Tăng trong năm  122.435.840.000  88.412.080.000 
số	cuối	năm  505.562.560.000 	383.126.720.000	

Cổ tức
VND

Năm	nay Năm	trước
Số đầu năm 80.697.975  29.505.649.225 
Tăng trong năm  108.025.264.000  95.781.680.000 
Thanh toán trong năm (57.508.258.525) (125.206.631.250)
số	cuối	năm 	50.597.703.450	 80.697.975	

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 31/2017/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2017, Hội đồng Quản trị đã phê 
duyệt phương án tạm chia cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận sau thuế của năm 2017 ở mức 10%, tương ứng với 
số tiền là 50.556.256.000 đồng.

Cổ phần 

Số lượng cổ phần và mệnh giá cổ phần của Công ty như sau:

VND
31/12/2017 31/12/2016

Số lượng cổ phần được phép phát hành 50.556.256 38.312.672
Số cổ phần đã phát hành và góp vốn đầy đủ 50.556.256 38.312.672
Mệnh giá cổ phần (VND) 10.000 10.000

Cổ phần phổ thông có mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu 
quyết tại các cuộc họp cổ đông của Công ty. Các cổ đông được nhận cổ tức mà Công ty công bố vào từng thời 
điểm. Tất cả cổ phần phổ thông đều có thứ tự ưu tiên như nhau đối với tài sản còn lại của Công ty. Các quyền 
lợi của các cổ phiếu đã được Công ty mua lại đều bị tạm ngừng cho tới khi chúng được phát hành lại.

23. Quỹ kheN ThưởNG, PhÚC Lợi

Quỹ này hình thành từ việc trích lập từ lợi nhuận chưa phân phối theo quyết định của các cổ đông tại Đại hội 
đồng cổ đông thường niên của Công ty. Quỹ này được sử dụng để chi trả tiền thưởng và phúc lợi cho nhân viên 
của Tập đoàn theo chính sách khen thưởng và phúc lợi của Tập đoàn.

Biến động của quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm như sau:

VND
Quỹ	khen	thưởng	phúc	lợi

Số đầu năm  18.178.525.323 
Trích quỹ trong năm (Thuyết minh số 22)  38.327.301.939 
Sử dụng quỹ (43.587.117.001)
số	cuối	năm 	12.918.710.261	

24. CáC khOảN mụC NGOÀi bảNG CâN Đối kế TOáN
Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền đã bao gồm số ngoại tệ sau:

số	cuối	năm số	đầu	năm
Đô la Mỹ (USD) 766.090  1.128.093 
Đồng Euro (EUr) 17.865 5.386 
Đồng Nhân dân tệ (CNY) 11.208 32.596 
Đồng Bảng anh (GBP) 14.830  448 
Đô la Singapore (SGD) 1.425  325 
Đồng Yên Nhật (JPY) 333.096 28.722 
Đô la Úc (aUD)  110  110 
Won Hàn Quốc (KrW) 386.000 386.000 
Đô la Đài Loan (TWD) 12.570 12.570 

25. báO CáO bộ PhẬN

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt của Tập đoàn tham gia vào việc cung cấp các sản 
phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận được chia theo hoạt động kinh doanh) hoặc cung cấp sản phẩm hoặc 
dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận được chia theo khu vực địa lý). Mỗi bộ phận này chịu rủi 
ro và thu được lợi ích khác biệt so với các bộ phận khác.

Hoạt động chính của Tập đoàn là sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm. Ngoài ra, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tập đoàn chủ yếu được thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, rủi ro và tỷ suất sinh lời của Tập 
đoàn không bị tác động bởi những khác biệt về sản phẩm mà Tập đoàn sản xuất hoặc do Tập đoàn hoạt động 
tại nhiều khu vực địa lý khác nhau. Do đó, Ban Tổng Giám đốc nhận định là Tập đoàn chỉ có một bộ phận theo 
hoạt động kinh doanh và khu vực địa lý, và theo đó, thông tin theo bộ phận không được trình bày.

26. dOaNh Thu ThuầN
Số lượng cổ phần và mệnh giá cổ phần của Công ty như sau:

VND
Năm	nay Năm	trước

Doanh	thu
Doanh thu từ bán thành phẩm  1.836.598.268.292  1.647.194.251.047 
Doanh thu từ bán hàng hóa  684.258.128.571  532.958.338.324 
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ 44.560.948 50.245.745 

2.520.900.957.811 2.180.202.835.116

Các	khoản	giảm	trừ	doanh	thu
Thành phẩm bị trả lại (17.050.550.481) (15.660.248.067)
Hàng hóa bị trả lại (3.116.739.550) (2.226.680.811)
Chiết khấu thương mại (3.332.949.905) -

	(23.500.239.936) (17.886.928.878)

Doanh	thu	thuần
Doanh thu thuần từ bán thành phẩm  1.819.547.717.811  1.631.534.002.980 
Doanh thu thuần từ bán hàng hóa  677.808.439.116  530.731.657.513 
Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ 44.560.948 50.245.745 

2.497.400.717.875 2.162.315.906.238

27. Chi Phí sảN xuấT kiNh dOaNh TheO yếu Tố
VND

Năm	nay Năm	trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu  729.433.788.314  657.120.873.852 
Chi phí nhân viên  594.586.699.097  511.497.132.218
Chi phí khấu hao và hao mòn  53.048.989.488  44.931.358.367
Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác  296.566.313.412  274.526.764.267

1.673.635.790.311	 1.488.076.128.704
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32. Chi Phí Thuế Thu NhẬP dOaNh NGhiệP hiệN hÀNh

lợi	ích	từ	các	khoản	lỗ	tính	thuế	mang	sang	của	Tập	đoàn	sẽ	hết	hạn	theo	lịch	biểu	sau:

VND
Năm	nay Năm	trước

Chi	phí	thuế	thu	nhập	doanh	nghiệp	hiện	hành
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu 
nhập tính thuế năm nay         67.749.656.246        63.789.869.862 

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của 
các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành             499.490.372          2.093.175.287 

Tổng	chi	phí	thuế	thu	nhập	doanh	nghiệp	hiện	hành 						68.249.146.618	 65.883.045.149

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập tính thuế trong năm:
VND

Năm	nay Năm	trước
lợi	nhuận	trước	thuế 
Điều	chỉnh	cho	thu	nhập	tính	thuế	 334.605.605.852	 306.363.619.047	

Cộng: 25.976.053.876	 33.259.499.843	
Các khoản chi phí không được khấu trừ 14.086.561.033  15.668.728.300 
Thay đổi chi phí phải trả 1.435.471.460 - 
Chênh lệch dự phòng trợ cấp thôi việc theo luật lao 
động và luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2.831.737.481 3.262.358.809 

Thay đổi dự phòng đầu tư dài hạn 95.954.406 4.156.437.387 
Lỗ của công ty con 150.127.467 5.829.343.519 
Thay đổi lợi nhuận chưa thực hiên 7.376.202.029 4.342.631.828 
Trừ: 	(3.478.544.879) (13.507.395.987)
Thay đổi chi phí phải trả  -  (3.238.111.653)
Chi phí phân bổ (1.972.659.333)  (2.341.720.667)
Cổ tức nhận được  (165.000.000) (150.003.000)
Thay đổi dự phòng phải thu khó đòi  (154.103.623) (209.544.395)
Thay đổi dự phòng giảm giá hàng tồn kho (1.171.537.737)  (7.327.845.046)
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của tiền và 
các khoản phải thu  (15.244.186) (240.171.226)

Thu	nhập	tính	thuế	năm	hiện	hành 357.103.114.849	 326.115.722.903	
Lỗ tính thuế mang sang (6.597.979.361)  (2.239.071.913)
Thu	nhập	tính	thuế 350.505.135.488	 323.876.650.990	
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập 
tính thuế năm nay 68.654.797.384 64.381.146.064 

Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trừ  (905.141.138) (591.276.202)
Chi	phí	thuế	thu	nhập	doanh	nghiệp	hiện	hành 67.749.656.246	 63.789.869.862	
Tập đoàn có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 20% (2016: 20%) trên thu nhập tính thuế, ngoại 
trừ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Long Long Thành (“TLLT”) như được trình bày ở đoạn tiếp theo.

TLLT có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức thuế suất 15% thu nhập tính thuế trong mười hai (12) 
năm đầu tiên và thuế suất thông thường cho những năm tiếp theo, theo quy định hiện hành. Thiên Long Long 
Thành được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba (03) năm kể từ năm đầu tiên kinh doanh có thu nhập 
chịu thuế (2010), và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong bảy (07) năm tiếp theo.

Tập đoàn được phép chuyển các khoản lỗ tính thuế sang năm sau để bù trừ với thu nhập tính thuế thu được 
trong vòng năm năm liên tục kể từ năm phát sinh khoản lỗ đó. Vào ngày kết thúc niên độ kế toán, Tập đoàn 
có khoản lỗ lũy kế ước tính của các công ty con có giá trị 11.301.397.875 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2016: 
19.422.990.119 đồng) có thể sử dụng để bù trừ với thu nhập tính thuế phát sinh trong tương lai.

28. dOaNh Thu hOạT ĐộNG TÀi ChíNh
VND

Năm	nay Năm	trước
Lãi tiền gửi  14.479.756.799 15.237.496.132
Lãi chênh lệch tỷ giá  4.024.942.865 5.018.478.735
Cổ tức được chia 165.000.000 150.003.000

	18.669.699.664	 20.405.977.867

29. Chi Phí TÀi ChíNh
VND

Năm	nay Năm	trước
Chi phí lãi vay 9.500.290.007 10.697.412.010
Lỗ chênh lệch tỷ giá 2.126.083.900 4.882.246.689
Dự phòng các khoản đầu tư  141.394.716 333.927.517
Chi phí tài chính khác 381.371.629 388.648.143

	12.149.140.252	 16.302.234.359

30. Chi Phí báN hÀNG vÀ Chi Phí QuảN LÝ dOaNh NGhiệP
VND

Năm	nay Năm	trước
Chi	phí	bán	hàng
Chi phí nhân viên  204.000.085.129 170.655.537.197
Chi phí tiếp thị và hội chợ  83.967.032.535 64.937.312.601
Chi phí khấu hao và hao mòn 963.394.796 1.315.642.859
Chi phí bán hàng khác  82.475.367.361 72.873.903.821

	371.405.879.821	 309.782.396.478

Chi	phí	quản	lý	doanh	nghiệp
Chi phí nhân viên  170.718.432.668 153.951.390.657
Chi phí dịch vụ mua ngoài  46.693.752.025 49.449.916.136
Chi phí khấu hao và hao mòn  16.710.760.054 16.308.901.725
Chi phí quản lý doanh nghiệp khác  14.246.927.105 19.209.869.231

 248.369.871.852 238.920.077.749

31. Lợi NhuẬN kháC
VND

Năm	nay Năm	trước
Thu	nhập	khác  
Nhận bồi thường do hàng hư hỏng  1.665.799.866 1.523.452.260
Lãi từ thanh lý tài sản cố định  1.644.542.377 766.893.980
Các khoản thu nhập khác  11.666.619.343 4.169.963.124
 	14.976.961.586	 6.460.309.364
Chi	phí	khác
Các khoản chi phí khác 666.120.533 1.821.984.864
 666.120.533	 1.821.984.864
lợi	nhuận	khác 	14.310.841.053	 4.638.324.500
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG  
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)

32. Chi Phí Thuế Thu NhẬP dOaNh NGhiệP hiệN hÀNh (tiếp theo)

lợi	ích	từ	các	khoản	lỗ	tính	thuế	mang	sang	của	Tập	đoàn	sẽ	hết	hạn	theo	lịch	biểu	sau:

Năm	
phát	
sinh

Có	thể	
chuyển		lỗ	
đến	năm

lỗ	tính	thuế
Đã	chuyển	lỗ	

đến	31	tháng	12
	năm	2017

Không	được
	chuyển	lỗ	

Chưa	chuyển	lỗ	
tại	ngày	31	tháng	

12	năm	2017
2012 2017(*) 1.326.912.915 (1.326.912.915) - -
2013 2018(*) 346.827.435 (346.827.435) - -
2015 2020(*) 11.919.906.250 (6.597.979.361) - 5.321.926.889
2016 2021 5.829.343.519 - - 5.829.343.519
2017 2022 150.127.467 - - 150.127.467

19.573.117.586 (8.271.719.711) - 11.301.397.875

(*) Lỗ tính thuế theo biên bản quyết toán thuế.

Lỗ tính thuế được ước tính theo tờ khai thuế của các Công ty con chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán 
vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận cho khoản lỗ tính thuế lũy kế còn lại trị giá 11.301.397.875 đồng 
của các công ty con do chưa thể dự tính được thu nhập tính thuế trong tương lai tại ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Số tiền thuế được báo cáo trong báo cáo tài chính hợp nhất chưa phải là số cuối cùng. Việc áp dụng luật thuế 
và các quy định thuế được hiểu theo nhiều cách khác nhau và số thuế được báo cáo trên báo cáo tài chính hợp 
nhất có thể thay đổi theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

33. Lãi Cơ bảN TrêN Cổ Phiếu

a.	 lãi	cơ	bản	trên	cổ	phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng hiệu của số lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông và số trích quỹ 
khen thưởng, phúc lợi chia cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong 
năm, không bao gồm các cổ phiếu phổ thông được Tập đoàn mua lại và giữ làm cổ phiếu quỹ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính toán như sau:

VND

	Năm	nay	 	Năm	trước	
Lợi nhuận sau thuế       268.058.082.079       240.072.899.021 
Trừ: Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)       (26.805.808.208)       (28.808.747.883)
lợi	nhuận	sau	thuế	thuộc	về	cổ	đông 
sở	hữu	cổ	phiếu	phổ	thông 			241.252.273.871	 			211.264.151.138	

Số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu 
phổ thông lưu hành (cổ phiếu) (**)               49.917.215               49.806.256 

lãi	cơ	bản	trên	cổ	phiếu	(VND/cổ	phiếu) 																					4.833	 																					4.242	

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi dự kiến trích lập với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo Nghị quyết Đại 
Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 16 tháng 5 năm 2017.

(**) Số cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân cho các năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 và 
31 tháng 12 năm 2016 đã được điều chỉnh để phản ánh việc phát hành 11.493.584 cổ phiếu mới dưới hình thức 
phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần và phát hành 750.000 cổ phiếu theo chương 
trình lựa chọn người lao động. Do đó, chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 
12 năm 2016 đã được trình bày lại từ 5.514 đồng/cổ phiếu thành 4.242 đồng/cổ phiếu.

b.	 lãi	suy	giảm	trên	cổ	phiếu

Tập đoàn không có cổ phiếu tiềm năng có tác động suy giảm lãi trên cổ phiếu.

34. NGhiệP vụ vÀ số dư với CáC bêN LiêN QuaN

Danh	sách	các	bên	liên	quan:

bên	liên	quan Mối	quan	hệ
Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long an Thịnh Cổ đông lớn

Trong năm, Công ty đã có giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:

VND

Năm	nay Năm	trước
Cổ	tức	công	bố

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long an Thịnh    56.257.488.000      65.685.254.000 

Số dư chủ yếu với bên liên quan tại ngày kết thúc niên độ kế toán như sau:   

VND

Năm	nay Năm	trước
phải	trả	ngắn	hạn	khác

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long an Thịnh    26.119.548.000 -

Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác; thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được 
nhận trong năm nay là 31.589.326.211 đồng.

35. ThôNG TiN bổ suNG ChO CáC khOảN mụC TrìNh bÀy TrONG báO CáO Lưu ChuyểN TiềN Tệ hợP NhấT

Thông	tin	bổ	sung	cho	các	khoản	phi	tiền	tệ

Tiền chi mua sắm và xây dựng tài sản cố định trong năm không bao gồm số tiền 15.375.312.425 đồng (2016: 
3.419.681.481 đồng), là số tiền dùng để mua sắm và xây dựng tài sản cố định phát sinh trong năm mà chưa 
thanh toán. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần thay đổi các khoản phải trả.

Tiền chi trả cổ tức trong năm không bao gồm 50.597.703.450 đồng (2016: 80.697.975 đồng) là cổ tức đã công bố 
mà chưa thanh toán trong năm nay. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần thay đổi 
các khoản phải trả.

Phạm Thị GiaNG NGuyễN NGọC NhơN NGuyễN ĐìNh Tâm
Người	lập	biểu Kế	toán	trưởng Tổng	giám	đốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2018
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