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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 01  năm 2023 

Kính gửi: - Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

    - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)                

1.  Tên tổ chức: Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu  

2.  Mã chứng khoán: DHM. 

3.  Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Phát hành sách, Số 65 đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, 

phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái nguyên, tỉnh Thái nguyên. 

4.  Nội dung giải trình: 

Căn cứ theo khoản 4, điều 14 chương III tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 

16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán. Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương hiếu (“Công ty”) xin 

được giải trình về trường hợp lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo tài chính quý 4/2022 

thay đổi từ 10% trở lên như sau:  

Chỉ tiêu Quý 4/2021 Quý 4/2022 Chênh lệch %tăng (giảm) 

Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 
32.867.128.197 (4.208.085.863) 37.075.214.060 -112,8% 

* Nguyên nhân:  

Thị trường thép thế giới sau khi tăng nóng trong quý 1/2022 thì sang đầu quý 3 và 

quý 4 giá các mặt hàng thép quay đầu và liên tục giảm mạnh. Thị trường thép trong quý 

4 thường xuyên biến động, sức tiêu thụ thép trong quý 4 năm 2022 tiếp tục diễn biến 

khó lường. Nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thiếu hụt do các ngân hàng 

hết room, việc giải ngân khó khăn, chậm trễ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh 

doanh của Công ty do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu 

ảnh hưởng rất lớn, cụ thể: 

Lợi nhuận sau thuế TNDN giảm -112,8 % là do doanh thu chỉ đạt 96,8% so với 

cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, trong kỳ chi phí tài chính tăng 153,8% do lãi suất ngân 

hàng tăng mạnh. 

Bằng công văn này, Công ty kính trình tới các Quý cơ quan các nội dung trên. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác của các Quý cơ quan. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 
 


