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DỰ BÁO LỢI NHUẬN NĂM 2015
Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San,
Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng kể từ sau khi niêm yết cách đây 5 năm, hai năm qua là
quãng thời gian chúng ta tập trung đầu tư và xây dựng nền tảng nhằm củng cố vị thế thị trường
và đặt nền tảng cho làn sóng tăng trưởng vượt bậc tiếp theo. Nền tảng hàng tiêu dùng cốt lõi
của chúng ta hiện nay có bốn ngành tăng trưởng chính, gồm thực phẩm (bao gồm gia vị và thực
phẩm tiện lợi), đồ uống không cồn (bao gồm cà phê và đồ uống đóng chai), bia và thịt. Với
những kế hoạch được triển khai trong hai năm qua, chúng ta đã mở rộng thị trường có thể tiếp
cận từ 1,1 tỷ USD lên 9 tỷ USD. Con số này chưa bao gồm tiềm năng trong ngành hàng thịt chế
biến với thị trường tiêu thụ khoảng 16 tỷ USD mỗi năm.
Các hoạt động kinh doanh ngoài ngành hàng tiêu dùng của chúng ta cũng đã vượt qua các cột
mốc quan trọng. Trong mảng kinh doanh tài nguyên, chúng ta đã chuyển hóa tài sản mỏ Núi
Pháo đầy hấp dẫn thành một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vonfram có quy mô toàn cầu.
Núi Pháo là mỏ vonfram lớn nhất đang hoạt động bên ngoài Trung Quốc, là nhà sản xuất
vonfram có giá thành thấp nhất toàn cầu, và có một cơ sở khách hàng quốc tế uy tín. Công ty
liên kết của chúng ta là Ngân hàng Techcombank đã áp dụng cách tiếp cận chủ động đối với
tình hình suy thoái trong khu vực ngân hàng, và trở nên lớn mạnh và cạnh tranh hơn, hình thành
một lộ trình rõ ràng để đạt được vị thế dẫn đầu thị trường khi các yếu tố nền tảng được cải thiện.
Chúng tôi kỳ vọng những kế hoạch mới sẽ phản ánh kết quả trong vị thế dẫn đầu thị trường, số
liệu hiệu quả tài chính và giá trị được tạo ra trong 5 năm tới. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra 3.600
tỷ đồng đến 4.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2015 (đã được điều chỉnh để phản ánh
kết quả kinh doanh trong điều kiện bình thường bằng cách loại bỏ tác động từ việc khấu hao lợi
thế thương mại).
Dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hiện tại của Công ty và điều kiện
chung của thị trường, chúng ta tin rằng các thông tin dưới đây sẽ phản ánh ước tính hợp lý về
dự báo lợi nhuận của Công ty trong năm nay:
(Tỷ đồng)
Doanh thu thuần
Lợi nhuận thuần sau thuế 1
Tỷ suất lợi nhuận thuần

Kế hoạch 2015
Thấp
Cao
22.000
23.000
3.600
4.000
16%
17%

Thực hiện 2014
16.089
3.116
19%

Tăng trưởng
Thấp
Cao
37%
43%
16%
28%

: Số liệu pro forma, cho mỗi kỳ báo cáo và kỳ so sánh tương ứng, được tính toán bằng loại bỏ tác động của khoản
khấu hao lợi thế thương mại, tài sản hữu hình và tài sản vô hình từ các thương vụ M&A của Tập đoàn trong quá
khứ, cũng như điều chỉnh các khoản chi phí chỉ xảy ra một lần không lặp lại liên quan đến quá trình gia tăng sản
lượng của mỏ Núi Pháo.
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Kế hoạch đầu tư
Các khoản đầu tư lớn vào tài sản cố định theo kế hoạch trong năm 2015 dự kiến sẽ vào khoảng
2.000 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư này không bao gồm các thương vụ M&A
tiềm năng, vốn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và tùy theo cơ hội có thể nắm bắt.
Trân trọng.
TP. Hổ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC
[đã ký và đóng dấu]
NGUYỄN ĐĂNG QUANG
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Khuyến cáo
Báo cáo này chứa đựng những thông tin có thể bao hàm những “nhận định về tương lai”. Nói
chung các từ ngữ “tin tưởng”, “dự đoán”, “dự định”, “mục đích”, “ước tính”, “dự kiến”, “dự
phóng”, “sẽ” và những từ ngữ tương tự xác định các nhận định về tương lai, mà nhìn chung
không phải là các sự kiện mang tính lịch sử. Tuy nhiên việc không có các từ ngữ này hoặc các
từ ngữ tương tự không có nghĩa là các nhận định không phải là nhận định về tương lai. Toàn bộ
các nhận định về kết quả hoạt động, các sự kiện hoặc sự phát triển mà chúng tôi dự định hoặc
dự đoán sẽ xảy ra trong tương lai – bao gồm các nhận định về mức độ tăng trưởng, sự tăng
trưởng giá bán cổ phiếu và cổ tức, các nhận định về quan điểm chung đối với kết quả tài chính
trong tương lai – là những nhận định về tương lai.
Ban điều hành tin rằng những nhận định về tương lai là hợp lý tại thời điểm được đưa ra. Tuy
nhiên các nhà đầu tư cần lưu ý không phụ thuộc quá nhiều vào những nhận định về tương lai
được trình bày trong báo cáo này bởi vì chúng được đề cập vào ngày lập báo cáo. Masan Group
không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai đối với bất kỳ nhận định nào, cho dù có
xuất hiện những thông tin mới hoặc những sự kiện tương lai, ngoại trừ việc cập nhật và sửa đổi
công khai theo yêu cầu của pháp luật. Ngoài ra, những nhận định về tương lai cũng tùy thuộc
vào những rủi ro xác định và những bất trắc có thể khiến kết quả được kiểm toán hoàn toàn
khác biệt so với những kết quả trước đây của công ty và những dự đoán hoặc mong đợi hiện tại
của chúng tôi. Rủi ro và những bất trắc bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung được đề
cập trong báo cáo này và những nội dung được đề cập tùy thời điểm trong các báo cáo tương lai
của chúng tôi được nộp cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
Báo cáo này không được phát hành tại Mỹ. Báo cáo này các thông tin chứa đựng trong nó
không phải là một bản chào bán chứng khoán tại Mỹ. Chứng khoán không được chào bán tại
Kỹ mà không đăng ký theo luật Securities Act 1933 của Mỹ được sửa đổi hoặc được miễn đăng
ký. Bất kỳ việc chào bán công khai chứng khoán tại Mỹ sẽ được thực hiện bằng bản cáo bạch
có thể được cung cấp bởi tổ chức phát hành hoặc người bán chứng khoán và sẽ có nội dung chi
tiết về công ty và điều hành công ty cũng như báo cáo tài chính.
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