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Số : 05/2020/CV-SBVN                        TPHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2020 
V/v: giải trình chênh lệch số liệu  
Cùng kỳ năm trước  
 
 

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
                 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Tên tổ chức:  Công ty CP Siam Brothers Việt Nam 

- Mã chứng khoán: SBV 

- Trụ sở chính: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 TPHCM 

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 điều 11, khoản 4, điểm a) về việc giải trình 

nguyên nhân trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Công ty CP Siam 

Brothers Việt Nam xin có giải trình như sau: 

Lợi nhuận sau thuế  quý 2 2020 của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam đạt 4.6 tỷ là do nguyên nhân 

chính như sau: 

- Trong năm 2020 sản lượng sản xuất của Công ty ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ 2019, kết hợp với 

giá hạt nhựa giảm đã cải thiện đáng kể lợi nhuận gộp của Công ty 

- Chi phí bán hàng tăng do Công ty có các chính sách hỗ trợ tăng thêm nhằm chia sẻ khó khăn với các đại 

lý phân phối 

 

Công ty xin được giải trình nguyên nhân chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ 

công bố và kỳ trước như trên.  

Trân trọng cảm ơn. 

* Nơi nhận:                             
                  CT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Như trên (Kg)       
- Lưu Công ty                                      
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Số : 04/2020/CV-SBVN                        TPHCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020 
V/v: giải trình chênh lệch số liệu  
Cùng kỳ năm trước trụ sở chính 
 
 

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
                 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Tên tổ chức:  Công ty CP Siam Brothers Việt Nam 

- Mã chứng khoán: SBV 

- Trụ sở chính: Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 TPHCM 

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 điều 11, khoản 4, điểm a) về việc 

giải trình nguyên nhân trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 

trước, Công ty CP Siam Brothers Việt Nam xin có giải trình như sau: 

Lợi nhuận sau thuế  quý 2 2020 của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam tăng so với cùng kỳ 

năm trước là do nguyên nhân chính như sau: 

- Quý 2 2019 Công ty ghi nhận lợi nhuận khác giảm 7.5 tỷ từ việc đánh giá tài sản góp vốn dẫn tới lợi 

nhuận quý 2 2019 bị lỗ 3.6 tỷ . Trong khi quý 2 2020 Công ty có sự tăng trưởng về doanh thu, chi 

phí quản lý và chi phí bán hàng giảm góp phần làm lợi nhuận quý 2 đạt 3.8 tỷ đồng. 

Công ty xin được giải trình nguyên nhân chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp của kỳ công bố và kỳ trước như trên.  

Trân trọng cảm ơn. 

 

* Nơi nhận:                            CT. Hội Đồng Quản Trị  
- Như trên (Kg)       
- Lưu Công ty     
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