
2019 Q3 PERFORMANCE EXPLANATIONS 第三季財報說明 

GIẢI TRÌNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Q3.2019 

 

Oct. 12, 2019   Ngày 12 tháng 11 năm 2019 

Temporary Challenges 眼前的挑戰 Các thách thức đặt ra: 

1. We had extremely tight cash flow, as we paid off Techcombank $8mn in late August with our 

own funds in order to borrow more (a new credit facility of $20mn) at more favorable terms 

from HD Bank. 因為我們 8 月份必須自行清償 TECHCOMBANK 八百萬美金的貸款，以便向

HD BANK 取得 2,000 萬美金的貸款額度，我們第三季的週轉金非常的緊缺。. Fortress đã 

thắt chặt dòng tiền do vừa tất toán khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN trị giá 8 triệu Đô 

la Mỹ bằng vốn tự có vào cuối tháng 8 vừa qua, để có thể vay Ngân hàng TMCP Phát triển Thành 

phố HCM một khoản tín dụng trị giá 20 triệu Đô Mỹ với các điều khoản có lợi hơn. 

2. Late decisions for 2020 spring by major new customers from the U.S., such as Corona, Ames, 

Snow Joe, as price negotiation took longer than expected.因為價格談判比預期還久，美國新

客戶推遲下訂單的時間。. Các hợp đồng ký kết với những khách hàng mới từ Mỹ như Corona, 

Ames, Snow Joe kéo dài đến đầu năm sau do việc đàm phán giá cả tốn nhiều thời gian hơn dự 

kiến. 

3. Lidl changed the #1904 garden tool lineup with new design and look, so we have no chance to 

ship these items in Q3. LIDL 主要產品全部改款，需要開新模具及重新測試，以至於我們無

法於第三季出貨. Khách hàng LIDL đã thay đổi dòng sản phẩm dụng cụ làm vườn số 1904 với 

thiết kế và giao diện mới, vì thế FTV không có cơ hội để xuất loại mặt hàng này trong Quý 3. 

4. A lot new items and their tooling development is delayed due to bottleneck of workflow at R&D 

dept. 同時要開 200 套以上的模具，嚴重超過我們的產品開發能力，造成我們產品投產時

間也跟著推遲。Có rất nhiều mặt hàng mới làm cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm bị quá 

tải, Phòng Nghiên cứu và Phát triển không đáp ứng kịp thời. 

5. We lost around 300 workers in Q2 and Q3, mostly with seniority of less than 1 year, to the newly 

opened factories around our factory in Thai Binh city. 最近有幾家新工廠開幕，我們流失了大

約 300 名工人，絕大多數都是去年的新進員工。Công ty đã mất khoảng 300 công nhân hầu 

hết có thâm nhiên dưới 1 năm trong Quý 2 và Qúy 3 do sự cạnh tranh từ các nhà máy mới mở 

xung quanh thành phố Thái Bình. 

Current situations: 目前的狀況 Tình hình hiện tại: 

1. Cash flow will be much improved as we start drawing funds from new and increased credit lines. 

Our total credit facility is $46mn, we borrowed $20.5mn (mostly asset-based) as of Oct. 10, and 

the available credit is $25.5mn (mostly AR and L/C). 新增額度開始撥款，我們的週轉金會逐步

解套。目前我們的總額度是 4,600 萬美金，尚有 2,550 萬美金未動撥（主要是應收賬款及

信用證的外銷融資）。Dòng tiền dự đoán sẽ tăng mạnh khi Công ty bắt đầu rút tiền từ các hạn 

mức mức tín dụng mới cao hơn. Với tổng hạn mức tín dụng là 46 triệu Đô la Mỹ, Công ty đã vay 

20.5 triệu Đô la (hầu hết dựa trên thế chấp tài sản) đến ngày 10/10/2019, hạn mức còn lại là 

25.5 triệu Đô (bao gồm cả AR và L/C). 



2. Our open orders is around $16mn, incoming POs is around $13mn and pending POs is around 

$18mn, total of $47mn, for Q4 2019 to Q2 2020 (2020 spring/summer season). 我們手上的訂單

約 1,600 萬美金，待收訂單約 1,300 萬美金，未收訂單約 1,800 萬美金，合計 4,700 萬美金

（不包含未確定的新產品訂單）。這些是今年 Q4 到明年 Q2 要出貨的訂單。Ước tính các 

đơn hàng đã mở có giá trị khoảng 16 triệu Đô, các đơn đặt hàng sắp tới khoảng 13 triệu Đô và 

các đơn đặt hàng đang chờ xử lý khoảng 18 triệu Đô, tổng cộng giá trị lên đến 47 triệu Đô cho 

giai đoạn từ Quý 4 năm 2019 đến Quý 2 năm 2020. 

3. Our R&D teams are working 24/7 to catch up the tooling development.我們的研發及模具部門

正日夜趕工，同時也外發一部分較簡單的模具給協力廠商。Đội ngũ R&D của Công ty hoạt 

động 24/7 để bắt kịp sự phát triển công cụ. 

4. Fortunately, we have sufficient production capacity to boost output, and we expect to complete 

the orders in time.我們有足夠的產能趕貨，所以我們可以如期的完成手上的訂單。Mặc dù 

gặp phải sự thiếu hụt về mặt nhân sự nhưng Công ty vẫn đủ năng lực sản xuất để tăng sản 

lượng, Công ty tin rằng có thể hoàn thành kịp tiến độ các đơn hàng. 

5. We hire contracted seasonal workers to meet the needs of our workflow.由於產品季節差異

大，我們也增加季節性臨時工（目前約 400 人，預計今年年底我們會超過 3,000 名員工及

臨時工。）Bên cạnh đội ngũ công nhân chính thức, Công ty còn ký kết thêm hợp đồng với công 

nhân thời vụ để đáp ứng được nhu cầu nhân sự trong quá trình sản xuất. 

Outlook for FY 2019     Triển vọng tài chính năm 2019 

1. We will push the turnover to $40mn. 我們在第四季會大量出貨，趕年度營收 4,000 萬美金的

目標。Chúng tôi sẽ giao hàng với số lượng lớn trong Quý 4, hướng tới doanh thu trong năm là 

40 triệu đô la Mỹ. 

2. We will be listed in HOSE by early December, if no further delay caused by the government 

process of paperwork. 上市的進度雖然比原先預期推遲，但是已經快完成公文行政流程，

我們希望 12 月上旬能順利掛牌上市。Việc niêm yết chứng khoán trên sàn HOSE dự kiến được 

thực hiện vào đầu tháng 12 tới nếu không gặp phải bất kỳ sự chậm trễ nào từ quá trình ban 

hành hướng dẫn của Chính Phủ. 

3. Our listing price will be 50,000 VND per share. 我們申請 50,000 越南盾的掛牌價格。Giá niêm 

yết của Công ty sẽ dao động khoảng 50.000 đồng/ cổ phiếu. 

4. We will push 3 to 4 millions existing shares to the market to boost liquidity.我們已經協調現有

股東出售三~四百萬股，以增加股票上市後的流通性。Công ty sẽ phối hợp với các cổ đông 

hiện hữu bán 3-4 triệu cổ phiếu vào thị trường để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu sau khi 

niêm yết. 

Outlook for FY 2020 明年展望    Triển vọng tài chính năm 2020  

1. We expect to pick up more customers on the OEM/ODM side. 我們將增加更多的 OEM/ODM

代工訂單。Công ty hi vọng trong năm tới sẽ có thêm nhiều khách hàng mới cho mặt hàng 

OEM/ODM. 

2. We will reach $60mn in sales as we will increase our business in toys and other metal products.

我們維持營收目標 6,000 萬美金。Doanh thu ước tính đạt 60 triệu đô khi Công ty tăng cường 

hoạt động kinh doanh mặt hàng đồ chơi và sản phẩm kim loại khác. 



3. We will commence the construction of our #3 factory in Thai Tho, Thai Thuy in H2, due to the 

delay of land transfer by the local government.明年上半年將開始第三廠（太壽工業區）的建

廠工程。Việc tiến hành xây dựng nhà máy thứ 3 tại Thái Thọ, Thái Thụy sẽ thực hiện trong nửa 

đầu năm 2020 do sự chậm trễ trong việc bàn giao đất của Chính quyền địa phương. 

 

 

 

 


