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      BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
         ---------------------- 

 
TÊN CÔNG TY :CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ðỒNG NAI 
ðịa Chỉ : ðường Số 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa Tỉnh ðồng Nai 
Tel : 061-3836451-3836283-3836663-3931355-3836112. Fax : 061-3836091 
EmailVisitsdn@hcm.vnn.vn Website:www.dongnaipaint.vn 

 

Năm Báo Cáo : 2010 

 

I. Lịch sử hoạt ñộng của Công ty 

1. Những sự kiện quan trọng: 

+ Việc thành lập: Công ty CP Sơn ðồng Nai nguyên là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở 
Công Nghiệp Tỉnh ðồng nai , ñược thành lập Năm 1987 Doanh nghiệp chuyển sang Công ty Cổ phần 
theo Quyết ðịnh số 4636/Qð-UBT Ngày 01/03/2000 của UBND Tỉnh ðồng Nai . 

+ Niêm yết: Công ty  ñược UBCKNN cấp giấy phép số :106/UBCK-GPNY ngày 
08/12/2006 với các nội dung sau : 

• Loại Chứng Khoán   :Cổ phiếu phổ thông 
• Mã Chứng khoán  :SDN 
• Mệnh giá  : 10.000 VNð 

Số lượng Chứng khoán niêm yết : 1.140.000 cổ phiếu (Một triệu một trăm bốn mươi ngàn cổ 
phiếu ). 

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết :11.400.000.000 ñ ( Mười một tỷ bốn trăm triệu ñồng chẵn) 
Trong ñó :-Cổ phần Nhà nước :3.420.000.000ñ chiếm tỷ trọng  30 %  

                 -Cổ phần khác : 7.980.000.000ñ Chiếm tỷ trọng 70 % 

• Ngày Niêm yết có hiệu lực : 08/12/2006 
• Ngày chính thức giao dịch  : 25/12/2006 

+ Các sự kiện khác: 

A. ðược hưởng chế ñộ ưu ñãi thuế TNDN  như sau : 
• ðược áp dụng thuế suất 15 % ñến hết Năm 2011 
• ðược giảm 50 % Thuế TNDN phải nộp ñến hết Năm 2008 
• ðược giảm tiếp 50 % Thuế TNDN phải nộp của 02 Năm tiếp theo (Do ñược cấp 

phép niêm yết trên thị trường Chứng khoán tháng 12 Năm 2006 ) 
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B. Ngày 16 tháng 09 Năm 2008 Sở GDCK TP HCM Quyết ñịnh chấp thuận cho Công ty 
ñược niêm yết bổ xung số CP phát hành thêm với nội dung như sau : 

• Loại Chứng khoán   : Cổ phiếu phổ thông 
• Mã Chứng khoán   : SDN 
• Mệnh giá   : 10.000 ñ 
• SL Cổ phiếu niêm yết bổ xung :209.641 cổ phiếu  
• Tổng trị giá niêm yết  : 2.096.410.000 ñ ( Hai tỷ chin mươi sáu triệu bốn trăm 

mười ngàn ñồng chẵn ). 
 

C. Ngày 22 tháng 09 Năm 2008 Sở Kế Hoạch ðầu tư Tỉnh ðồng Nai cấp Giấy Chứng nhận 
ñăng ký Kinh Doanh thay ñổi lần thứ 3 

• Tổng Vốn ðiều lệ  :13.496.410.000.ñ ( Mười ba tỷ bốn trăm chin mươi sáu 
triệu bốn trăm mười ngàn ñồng ) 
-Trong ñó :  Cổ phần Nhà nước : 4.049.280.000 ñồng chiếm tỷ lệ 30 % 
  Cổ phần khác : 9.444.820.000 ñồng ,chiếm tỷ lệ 70 % 
 

D. Ngày 14 tháng 09 Năm 2010 Sở Kế Hoạch ðầu tư Tỉnh ðồng Nai cấp Giấy Chứng nhận 
ñăng ký Kinh Doanh thay ñổi lần thứ 4 

• Tổng Vốn ðiều lệ  :15.182.180.000 ñồng ( Mười lăm tỷ một trăm tám 
mươi hai triệu một trăm tám mươi ngàn ñồng )  
-Trong ñó :  Cổ phần Nhà nước : 4.555.440.000 ñồng chiếm tỷ lệ 30 % 
  Cổ phần khác : 10.626.740.000 ñồng ,chiếm tỷ lệ 70 % 

2. Quá trình phát triển 

+ Ngành nghề kinh doanh : 

• Sản xuất Kinh Doanh sản phẩm Sơn các Loại : 
• Xuất nhập khẩu Nguyên liệu và sản phẩm Sơn các loại,keo 
• Dịch vụ thi công về Sơn  

 

3. ðịnh hướng phát triển 

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 

Số TT Chỉ Tiêu ðơn vị tính Kế Hoạch Năm 2011 

01 Doanh thu Triệu ñồng 80.000 

02 Lợi nhuận thực hiện ( Trước thuế ) Triệu ñồng 5.200 

03 Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp Triệu ñồng 17.400 

04 Tổng vốn ñầu tư XDCB Triệu ñồng 1.000 
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II. Báo cáo của HDQT và Ban Giám ñốc 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

-  Những thay ñổi về vốn cổ ñông/vốn góp 

Căn cứ vào Nghị Quyết ðại Hội ðồng Cổ ñông thường niên Năm 2010 .HðQT Công ty ñã tiến 
hành lập các thủ tục theo luật ñịnh ñể tiến hành tăng Vốn ðiều lệ  với hình thức phát hành cổ phiếu 
thưởng cho các cổ ñông công ty .Theo Thông báo số 922/TB-SGDCKHN của Sở Giao Dịch CK Hà 
Nội , Ngày giao dịch chính thức là ngày 05/10/2010 với số Vốn ñiều lệ mới là : 15.182.180.000 
ðồng. 

Ngày 14 tháng 09 Năm 2010 Sở Kế Hoạch ðầu tư Tỉnh ðồng Nai ñã cấp Giấy Chứng nhận ñăng ký 
Kinh Doanh thay ñổi lần thứ 4 

Tổng Vốn ðiều lệ :15.182.180.000 ñồng ( Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám 
mươi ngàn ñồng )  

• Trong ñó :  - Cổ phần Nhà nước : 4.555.440.000 ñồng chiếm tỷ lệ 30 % 

             -Cổ phần khác : 10.626.740.000 ñồng ,chiếm tỷ lệ 70 % 

 

2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH 

Năm 2010 

ðơn vị tính:VND 

CHỈ TIÊU Mã 
số 

Thuyết 
minh Năm nay Năm trước 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.01      74,163,879,822       62,174,226,554  

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.02        2,106,798,504         1,703,543,708  

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ  10 VI.03   72,057,081,318    60,470,682,846  

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.04   55,753,652,862    45,863,626,279  

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  20     16,303,428,456    14,607,056,567  

6. Doanh thu hoạt ñộng tài chính 21 VI.05          531,366,335           372,466,792  

7. Chi phí tài chính 22 VI.06        1,042,238,688         1,112,808,732  

Trong ñó : Chi phí lãi vay  23         831,180,920        621,131,876  

8. Chi phí bán hàng 24          4,105,510,807         3,436,943,717  
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9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
 

25 
 

  
 

       6,154,575,404 
  

       5,192,309,520 
  

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh  30 
  

    5,532,469,892      5,237,461,390  

11. Thu nhập khác 31            358,997,626           273,917,641  

12. Chi phí khác 32            112,806,325             85,210,880  

13. Lợi nhuận khác 40          246,191,301         188,706,761  

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  50       5,778,661,193      5,426,168,151  

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.07          461,436,146           309,726,283  

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52                          -                           -    

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60       5,317,225,047      5,116,441,868  

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.08                   3,502                    3,370  

        

Phân tích tổng quan về hoạt ñộng của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh trước ñây. 
 

Keát quaû thöïc hieän caùc chæ tieâu kinh teá naêm 2010 
 

STT CHÆ TIEÂU ÑVT Keá hoaïch Thöïc hieän 
TH/KH 
(%) 

TH/NT 
(%) 

1 Giaù trò toång saûn löôïng Trieäu 233.005 245.321 105 118 
2 Saûn löôïng Taán 10.600 11.310 107 117 
3 Doanh thu thuaàn Trieäu 60.337 72.057 119 117 
4 Lôïi nhuaän tröôùc thueá “ 4.500 5.778 128 106 
5 Coå töùc % 15% 20% 133 133 
6 Lao ñoäng b/q Ngöôøi 180 187 104 107 
7 Thu nhaäp b/q / thaùng trñ/ngöôøi 5,29 5,05 95 122 

 

 Phaân tích 1 soá chæ tieâu chuû yeáu : 
 

 - Giaù trò toång saûn löôïng ñaït 105%/KH , 118%/NT (so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc). 
 - Saûn löôïng ñaït 107%/KH , 117%/NT 

- Doanh thu ñaït 119%/KH , 117%/NT 
- Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 128%/KH , 106%/NT  
- Chia coå töùc keá hoaïch 15% , thực tế 20 % ,ñạt 133 %/KH ,133/Năm trước  
- Lôïi nhuaän coøn laïi chuyển sang Năm 2011 : 187.616.348 , 
 

Naêm 2010, coøn aûnh höôûng suy thoaùi toaøn caàu ngaønh sôn caïnh tranh cao, caùc chæ tieâu kinh teá saûn löôïng, 
doanh thu vöôït keá hoaïch, ñaëc bieät keá hoaïch lôïi nhuaän vöôït cao so vôùi keá hoaïch vaø so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. 
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Rieâng veà keá hoaïch noäp ngaân saùch : KH 15,9 tyû, TH 19,345 tyû - ñaït 122% / KH, 153% / NT. Caùc hôïp ñoàng hôïp 
taùc saûn xuaát sôn vôùi 3 ñoái taùc nöôùc ngoaøi ñeàu ñaït vaø vöôït keá hoaïch. 

Ñeå ñaït ñöôïc chæ tieâu treân, HÑQT ñaùnh giaù cao tinh thaàn lao ñoäng, söï coá gaéng cuûa taäp theå CB-CNV C Ty. 
 

� Ñaëc ñieåm tình hình  SX-KD naêm 2010 : 
 

• Thuaän lôïi : 
 

 - Saûn phaåm cuûa Cty coù uy tín treân thò tröôøng, chaát löôïng ñaït tieâu chuaån JIS K 5960 : 1993 cuûa Nhaät Baûn 
vaø TCVN 7239 : 2003 cuûa Vieät Nam. Ñaây laø giaáy xaùc nhaän chaát löôïng caàn thieát ñeå saûn phaåm cuûa Cty ñaùp öùng 
nhu caàu chaát löôïng ngaøy caøng cao cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø caùc coâng trình xaây döïng. 
 

 - Ñöôïc söï quan taâm, chæ ñaïo cuûa HÑQT Toång Coâng Ty Phaùt Trieån Khu Coâng Nghieäp Bieân Hoøa vaø söï 
hoå trôï, giuùp ñôõ cuûa caùc Coâng Ty thaønh vieân trong Toå Hôïp Sonadezi söû duïng caùc loaïi saûn phaåm Sôn Ñoàng Nai. 
 

 - Coâng Ty ñaõ xaùc ñònh ñöôïc khoù khaên, caïnh tranh trong ngaønh sôn, neân ñaõ ñeà ra nhieàu bieän phaùp ñeå 
phaán ñaáu thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh. 
 

 - Caùn boä CNV ñaõ coù tinh thaàn lao ñoäng coù traùch nhieäm, coá gaéng phaán ñaáu vöôït qua khoù khaên ñeå hoaøn 
thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao. 
 

 - Caùc toå chöùc, ñoaøn theå trong Coâng Ty ñaõ hoaït ñoäng toát, thöïc hieän hoaøn thaønh vai troø, chöùc naêng, 
nhieäm vuï trong Coâng Ty coå phaàn, goùp phaàn quan troïng vaø keát quaû SX-KD naêm 2010. 
 

• Khoù khaên : 
 

- Thò tröôøng ngaønh sôn caïnh tranh cao, caùc Coâng Ty trong nöôùc phaùt trieån taêng nhieàu. 
 

- Nguyeân lieäu, vaät tö hoùa chaát caùc ngaønh sôn thöôøng xuyeân taêng giaù, tyû giaù bieán ñoäng, laõi suaát tieàn vay 
taêng neân aûnh höôûng ñeán keá hoaïch lôïi nhuaän, hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. 

• Tình hình thò tröôøng vaø thöông hieäu saûn phaåm Sôn Ñoàng Nai : 
 

 - Thò tröôøng ngaønh sôn hieän nay caïnh tranh gay gaét, nhöng caùc loaïi SP Sôn Ñoàng Nai vaãn coù vò trí vöõng 
chaéc ñöôïc ngöôøi tieâu duøng tín nhieäm, öa chuoäng. 
 

 - Coâng Ty thöôøng xuyeân tham gia caùc Hoäi chôï VietBuild cuûa ngaønh xaây döïng Vieät Nam toå chöùc , ñaõ 
tham gia Hoäi chôï VietBuild ôû TP.HCM , Ñaø Naüng, Khaùnh Hoøa vaø An Giang. Saûn phaåm Sôn Donasa ñaõ taïo 
ñöôïc uy tín treân thò tröôøng, ñöôïc taëng cuùp vaøng thöông hieäu ngaønh xaây döïng Vieät Nam taïi Hoäi chôï VietBuild 
töø naêm 2006 - 2010. Ngaøy 14 thaùng 01 naêm 2011, ñaõ ñöôïc taëng giaûi thöôûng :Doanh nghieäp hoäi nhaäp vaø phaùt 
trieån naêm 2010”. 
 

- Heä thoáng phaân phoái ñaõ ñöôïc toå chöùc, môû caùc Cöûa Haøng, Ñaïi Lyù ôû khu vöïc Mieàn Trung, Mieàn Ñoâng 
vaø Mieàn Taây Nam Boä.   
 - Ñaõ phaùt trieån theâm Ñaïi lyù ôû caùc Tænh Bình Döông, Ñaéc Noâng, Taây Ninh, Thaønh Phoá Buoân Meâ Thuoät, 
Baø Ròa Vuõng taøu, Vónh Long, Baïc Lieâu vaø Quaän, Huyeän ôû TP.Hoà Chí Minh.  

 

- Coâng taùc quaûng baù thöông hieäu, quaûng caùo treân ñaøi truyeàn hình Ñaø Naüng, Ñoàng Nai, môû caùc chöông 
trình khuyeán maõi, muïc ñích thoûa maõn, nhu caàu khaùch haøng, taêng saûn löôïng saûn xuaát, tieâu thuï, taêng vieäc laøm, 
thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng vaø ñaït hieäu quaû cao trong SX-KD.  
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- Caùc loaïi saûn phaåm hôïp taùc vôùi caùc Coâng Ty nöôùc ngoaøi, vaãn giöõ vöõng thò tröôøng vaø phaùt trieån toát nhö 
sôn coâng nghieäp chaát löôïng cao cuûa taäp ñoaøn PPG. 
  

 + Sôn Coâng nghieäp chaát löôïng cao cuûa PPG, ñöôïc saûn xuaát taïi Nhaø Maùy taïi Khu Coâng Nghieäp Yeân 
Phong - Baéc  Ninh, ñaõ cung caáp cho Coâng Ty Piaggio, Coâng Ty Honda vaø Coâng Ty Sam Sung. 
 

 + Naêm 2010, Coâng Ty ñaõ kyù hôïp ñoàng saûn xuaát gia coâng sôn daàu Maxillite (ICI), môû theâm 1 phaân 
xöôûng thöù 5, ñaõ chính thöùc saûn xuaát, saûn löôïng ñaït 750.000 lít sôn. Söï hôïp taùc naøy, ñaõ mang laïi coâng vieäc vöõng 
chaéc cho ngöôøi lao ñoäng, taêng uy tín cuûa Coâng Ty vaø mang laïi hieäu quaû cho Coâng Ty. 
 

� Haïng muïc ñaàu tö naêm 2010 : 
 

• Coâng trình ñaõ hoaøn thaønh 
 

 
  Ñaàu tö taøi chính : 
 

 - Ñeán 31/12/2010, toång soá goùp voán ñaàu tö laø : 5.019 trieäu 
 Trong ñoù : - Cty CP Sonadezi Chaâu Ñöùc        : 4.200 trieäu - 420.000 CP 
               - Cty CP Ñaàu tö Nhôn traïch    :   819 trieäu - 81.900 CP 
 
   

Ñaàu tö XDCB NAÊM 2010  
MMTB 
(2113) 

TB,DC     
QL (2115) 

PTVT 
(2114) 

Nhaø xöôûng 
(2112) 

 1.778.325.638 685.158.286 691.305.652  401.861.700 
Quyeát toaùn maët baèng ñeå boàn chöùa nöôùc 18.740.000    18.740.000 
Maùy in thuøng carton 125.657.200 125.657.200    
Maùy in lon 184.790.000 184.790.000    
Taøi saûn ñöa vaøo söû duïng xe naâng 16.000.000  16.000.000   
Taøi saûn ñöa vaøo söû duïng caân saøn 2 taán 33.869.000  33.869.000   
Thuøng coâng taùc 1.000L 50.400.000  50.400.000   
KC maùy bôm nguyeân lieäu hoaøn thaønh 75.600.302 75.600.302    
Heä thoáng ñoùng goùi 52.110.784 52.110.784    
Kho löu maãu hoaøn thaønh 139.491.800    139.491.800 
Caûi taïo Xöôûng ICI ñöa vaøo söû duïng 129.411.900    129.411.900 
Maùy laïnh ñöa vaøo söû duïng Panasonic  14.112.000  14.112.000   
Maùy laïnh ñöa vaøo söû duïng 14.563.636  14.563.636   
Thuøng coâng taùc 1000L 80.500.000  80.500.000   
TBKT ño ñoä nhôùt 13.518.331  13.518.331   
Tuû saáy UFE400 38.995.185  38.995.185   
HT caáp nöôùc chöõa chaùy 66.793.000  66.793.000   
Maùy tính xaùch tay ñöa vaøo söû duïng - PGÑ  14.500.000  14.500.000   
Maùy quang phoå ñöa vaøo söû duïng 211.954.500  211.954.500   
TS ñöa vaøo söû duïng - Noài coâng taùc 136.100.000  136.100.000   
Maùy troän ñöa vaøo söû duïng 247.000.000 247.000.000    
Nhaø kho caûi taïo - Phoøng uoáng nöôùc 114.218.000    114.218.000 
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� Coâng taùc xaõ hoäi : 
 - Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân 2010, ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi thoâng qua daønh 1% (lôïi nhuaän 
sau thueá) ñeå chi coâng taùc xaõ hoäi, chi phuïng döôõng 4 gia ñình lieät só, höôûng öùng “Vaïn taám loøng vaøng”, do Coâng 
Ty Meï Sonadezi phaùt ñoäng, toång soá tieàn ñaõ chi : ____ trieäu ñoàng 
 Trong ñoù : 

 - Coâng Ty ñaõ xaây 1 caên nhaø tình thöông taëng cho 1 gia ñình ngheøo ôû Huyeän Taân Phuù, soá tieàn laø : 20 
trieäu ñoàng. 
 - Ngoaøi ra, CB-CNV Coâng Ty ñaõ höôûng öùng söï keâu goïi cuûa caùc cô quan chöùc naêng trong Tænh, uûng hoä 
ngöôøi ngheøo, uûng hoä naïn nhaân chaát ñoäc maøu da cam, uûng hoä baõo luït. 

 

• Kế hoạch phát triển trong tương lai. 
 
II/ PHÖÔNG HÖÔÙNG KEÁ HOAÏCH SX-KD NAÊM 2011 

 
KEÁ HOAÏCH SAÛN LÖÔÏNG NAÊM 2011 

 

TEÂN ÑÔN KEÁ HOAÏCH 
ÖÔÙC THÖÏC 

HIEÄN KEÁ HOAÏCH  2011 / 2010 
CHÆ TIEÂU VÒ TÍNH 2010 2010 2011 ( % ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1/. Giaù trò SLCN ( giaù CÑ 1994) Trieäu ñoàng 
                   

233,005  
                   

241,669  
                   

258,941  107% 

2/. Doanh thu Trieäu ñoàng 
          

60,377  
                     

70,000  
                     

80,000  114% 
3/. Saûn phaåm chuû yeáu           

     * Saûn xuaát = tieâu thuï Taán 
                     

10,600  
                     

11,183  
                     

12,200  109% 

            . Sôn Alkyd " 
                         

550  
                         

563  
                         

600    

            . Sôn taøu bieån " 
                      

2,292  
                      

2,292  
                      

2,340    

            . Sôn Sun Master  " 
                           

10  
                              

3  
                           

10    

            . Sôn nöôùc " 
                      

1,530  
                      

1,571  
                      

1,674    

            . Sôn coâng nghieäp " 
                      

2,130  
                      

2,130  
                      

2,202    

            . Sôn AN " 
                         

500  
                         

871  
                      

1,320    

            . Boät treùt töôøng " 
                  

3,588  
                      

3,753  
                      

4,054    

4/. Coå töùc 
 
5/Lợi nhuận trước thuế 

% 
 

Triệu  

 
15 
 

4.500 

15 
 

5.778 

                            
15  
 

5.200 

 
100 % 
 

90 % 
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1- Muïc tieâu nhieäm vuï naêm 2011 : 
 

• Phaán ñaáu hoaøn thaønh toát keá hoaïch SX-KD 2011 vaø Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân 2011. 
 

• Thò tröôøng trong nöôùc laø thò tröôøng troïng taâm, khoâng ngöøng xaây döïng môû roäng heä thoáng phaân phoái ôû 
khu vöïc Mieàn Ñoâng vaø Mieàn Trung Nam Boä. 

 

• Caûi tieán naâng cao chaát löôïng maøu sôn nöôùc, caûi tieán maãu maõ bao bì saûn phaåm, ñöa heä thoáng maùy pha 
maøu hoaït ñoäng. 

 

• Nghieân cöùu saûn xuaát töø 1 saûn phaåm môùi trôû leân. 
  

• Xaây döïng quaûng baù thöông hieäu, caên cöù vaøo hieäu quaû SX-KD thöïc teá seõ môû chieán dòch quaûng caùo, 
khuyeán maõi. 

 

• Thöïc hieän toát hôïp ñoàng hôïp taùc saûn xuaát sôn vôùi Taäp Ñoaøn Akzo Nobel SX sôn taøu bieån, giaøn khoan 
daàu khí, sôn daàu Manillite (ICI) vaø Taäp Ñoaøn PPG saûn xuaát sôn coâng nghieäp chaát löôïng cao cung caáp 
cho caùc Nhaø Maùy coâng nghieäp. 

 

• Xaây döïng hoaøn thieän Quy cheá tieàn löông, Quy cheá quaûn lyù taøi chính noäi boä, Quy cheá ñaøo taïo, Quy cheá 
baùn haøng. 
  

• Tìm ñoái taùc lieân keát laø caùc Taäp ñoaøn xaây döïng, ñeå hôïp taùc saûn xuaát, tieâu thuï caùc loaïi saûn phaåm sôn, 
taêng saûn löôïng saûn xuaát, ñaûm baûo hai beân ñeàu coù lôïi. 

 

• Xaây döïng caùc toå chöùc, ñoaøn theå quaàn chuùng vöõng maïnh . 
 

2- Caùc chæ tieâu cuï theå : 
 

 1/- Toång doanh thu   : 80.000 trieäu 
 2/- Saûn löôïng    : 12.226 taán 
 3/- Lôïi nhuaän tröôùc thueá   :  5.200 trieäu 
 4/- Coå töùc    : 15% 

5/- Noäp ngaân saùch   : 17.400 trieäu 
 

3-Keá hoaïch ñaàu tö xaây döïng cô baûn :  2.200 trieäu 
 

 - Xe phuïc vuï SX-KD      :    700 trieäu 
 - Trang bò maùy moùc thieát bò cho Phaân Xöôõng 1   : 1.100 trieäu 
 - Xaây döïng cô baûn : Nhaø nguyeân lieäu vaät tö cho PX.5 :    200 trieäu 
 - Duïng cuï cho phoøng kyõ thuaät    :    200 trieäu 
 

 
4- Caùc bieän phaùp thöïc hieän : 
 

a. Xaây döïng thöông hieäu vaø phaùt trieån heä thoáng phaân phoái. 
b. Tham gia caùc Hoäi chôï VietBuild ôû Ñaø Naüng, TP.Hoà Chí Minh vaø TP.Caàn Thô, nhaèm giôùi thieäu, 

quaûng baù thöông hieäu Sôn Ñoàng Nai, gaëp tröïc tieáp khaùch haøng, giôùi thieäu, tö vaán söû duïng caùc 
loaïi saûn phaåm Sôn Ñoàng Nai. 
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c. Caên cöù vaøo keát quaû SX-KD, coù keá hoaïch quaûng caùo, khuyeán maõi cho khaùch haøng vaøo thôøi ñieåm 
thích hôïp. 

 

d. -Xaây döïng vaø phaùt trieån heä thoáng phaân phoái ôû cac Tænh Mieàn Ñoâng, TP.HCM, Mieàn Trung, vaø 
Mieàn Taây Nam Bo, coù 1 chính saùch baùn haøng toát ñeå khuyeán khích ngöôøi tieâu duøng, caùc Cöûa 
haøng, Ñaïi lyù quaûng baù, tieâu thuï caùc loaïi saûn phaåm Sôn Ñoàng Nai. 

 

e. Duy trì chính saùch saûn phaåm theo tieâu chuaån JIS K 5960 : 1993 cuûa Nhaät Baûn vaø TCVN 7239 : 
2003 cuûa VN, khoâng ngöøng caûi tieán naâng cao chính saùch saûn phaåm vaø coù saûn phaåm môùi, chaát 
löôïng cao ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng. 

 

f. Caûi tieán coâng taùc toå chöùc, coâng taùc quaûn trò SX-KD . 
 

g. Caùc phoøng nghieäp vuï, caùc phaân xöôûng, kieåm tra, raø soaùt laïi toaøn boä caùc vaên baûn ñaõ quy ñònh, 
neáu phaùt hieän nhöõ ng ñieåm chöa phuø hôïp vôùi thöïc teá, caên cöù nhieäm vuï, vai troø chöùc naêng cuûa 
ñôn vò chuû ñoäng ñeà nghò caûi tieán, naâng cao toå chöùc, quaûn lyù SX-KD ñaït hieäu quaû cao. 

 

h. Coâng taùc taøi chính keá toaùn . 
 

+ Theo doõi, quaûn lyù chaët cheõ caùc chi phí, nguyeân lieäu vaät tö toàn kho caàn xöû lyù, coâng nôï, ñeà xuaát caùc 
bieän phaùp giaûi quyeát, nhaèm taêng hieäu quaû SX-KD. 

 

      i.Coâng taùc toå chöùc Caùn boä, coâng taùc tieàn löông. 
 

+ Hoaøn chænh quy cheá ñaøo taïo, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho CB-CNV trong dieän ñaøo taïo, ñi hoïc 
theâm veà nghieäp vuï, xaây döïng ñoäi nguõ Caùn boä keá thöøa, ñeå phuïc vuï quaûn lyù Coâng Ty. 

 

+ Xaây döïng, hoaøn thieän caùc Quy cheá trong Coâng Ty, quy cheá tieàn löông, quy ñònh veà thi ñua, 
khen thöôûng trong 6 thaùng ñaàu naêm 2011. 

 

      k.  Thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí, choáng tham nhuõng. 
     l. Thöïc hieän toát hôïp ñoàng hôïp taùc saûn xuaát sôn vôùi caùc Coâng Ty nöôùc ngoaøi. 

 

  +Thöôøng xuyeân theo doõi, kieåm tra, chæ ñaïo thöïc hieän toát caùc ñieàu khoaûn ñaõ kyù vôùi caùc ñoái taùc. 

 

III. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

1. Kiểm toán ñộc lập: 

- ðơn vị kiểm toán ñộc lập : Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính  
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          Kế toán và Kiểm 
toán  Nam Việt (AASCN) 
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- Ý kiến kiểm toán ñộc lập 
 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính ñã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 
tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Sơn ðồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả hoạt 
ñộng kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực 
và chế ñộ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy ñịnh pháp lý có liên quan. 
 

 2. Kiểm toán nội bộ:  

- Ý kiến kiểm toán nội bộ  

 Kiến nghị 
- ðề nghị xem xét biện pháp xử lý  ñối với hai máy pha màu và máy trộn sơn tự ñộng ñã mua sắm trong 
những năm trước mà chưa ñưa vào sử dụng ñược. 

- ðề nghị xử lý dứt ñiểm ñối với công nợ Trần Thành (Cty Sun_Master Insulation Pty LTD) với số tiền 
456.582.316 ñồng là giá trị nguyên vật liệu dùng sản xuất sơn. 

- ðề nghị thu hồi dứt ñiểm khoản nợ tạm ứng của Ông Phạm ðình Toàn ñã nghỉ việc: 24.044.028 ñồng.  

− Về chế ñộ tiền lương: ñề nghị xây dựng và ban hành quy chế tiền lương phù hợp với tình hình thực tế 
ñể có cơ sở cho việc thanh toán lương cho người lao ñộng. 

−  Lưu ý việc quản lý công nợ ñối với các khách hàng mua sản phẩm của công ty theo ñúng cam kết 
trong hợp ñồng ñể tránh phát sinh công nợ dây dưa khó thu hồi. 

− Về chứng từ kế toán ñề nghị không sử dụng hoá ñơn bán lẻ ñể hạch toán chi phí. 

− ðề nghị tập hợp chi phí ñầu tư, sửa chữa lớn tài sản theo quy ñịnh, quy trình về xây dựng cơ bản. 

− ðề nghị có biện pháp ñể tăng nhanh kỳ luân chuyển của hàng tồn kho ñể tránh thiệt hại vật tư, hàng 
hoá, giảm nợ vay và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh. Cuối kỳ kiểm kê nguyên vật liệu cần phân 
loại ñánh giá chất lượng nguyên vật liệu ñể kịp thời xử lý nguyên vật liệu kém, mất phẩm chất. Công ty 
cần lưu ý  xử lý hàng tồn kho từ những kỳ trước ñể tránh cho hàng bị kém, mất phẩm chất. 

 

- Các nhận xét ñặc biệt: Không 

IV. Các công ty có liên quan 

 -  Tình hình ñầu tư vào các công ty có liên quan :Chứng khoán ñầu tư dài hạn 

• Cổ phiếu Công ty CP ñầu tư Nhơn Trạch : 81.900 CP 

• Cổ Phiếu Công ty CP Sonadezi Châu ðức: 420.000 CP  
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V. Tổ chức và nhân sự 

- Cơ cấu tổ chức của công ty: 
 

 

 

 

 

 

SƠ ðỒ TỔ CHỨC        

CÔNG TYCP SƠN ðỒNG NAI 

 

 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
      ðồng Nai, Ngày 10 tháng 03 Năm 2011     

ðAI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 

  HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ  

BAN 
KIỂM 
SOÁT 

BAN GIÁM ðỐC 

Phòng 
Tổ 
chức 

KT 
ðN 

KT 
IP 

KT 
PPG 

Phòng 
Kế  
Toán 

Phòng 
Kinh 
Doanh 
 

Phòng 
Cơ  
ðiện 

Phòng 
Kỹ 
thuật 
 

Chi 
nhánh 
Bắc 
Ninh 
(PX 4) 

Phân 
Xưởng 
sản  
xuất 

1 

Phân 
Xưởng 
sản 
xuất 

5 

Phân 
Xưởng 
sản 
xuất 

3 

Phân 
Xưởng 
sản 
xuất 

2 
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- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban ñiều hành 
 

 
SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

Họ và Tên  :      Vũ ðức ðan 
Giới tính :      Nam  
Ngày, tháng, năm sinh :    14/12/1952 
Nơi sinh :      Nam ðịnh 
CMND :      270034823, Ngày cấp : 20/8/1997, Nơi cấp : ðồng Nai  
Quốc Tich :      Vièt Nam 
Dân tộc :      Kinh 
ðịa chỉ nơi thường trú :  2/105, KP.7, Phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, ðồng Nai :    
Trình ñộ chuyên môn :    Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh 
Qúa trình công tác :     Từ năm 1987 - 1999 Phó Giám ðốc Nhà Máy Sơn ðồng Nai 
     Từ  2000 ñến nay Giám ðốc Cty Cổ Phần Sơn ðồng Nai 
Các chức vụ công tác hiện nay    Chủ Tịch HðQT - Kiêm Gíam ðốc Cty Cổ Phần Sơn ðồngNai 
Taị tổ chức niêm yết :         
Các chức vu hiện nay ðang nắm giữ 
Tai tổ chức khac : 
Số CP nắm giữ (tại thời ñiểm    370.029 cổ phần (chiếm 24,37%) vốn ñiều lệ 
31/12/2010) :        

                 
+ ðại diện sở hữu :     303.690 cổ phần (chiếm 20%) vốn ñiều lệ   
+ Cá nhân sỡ hữu :       66.333 cổ phần (chieám 4,37%) vốn ñiều lệ 
 
Các cam kết nắm giữ ( nếu có ) 
Những người lien quan co nắm giữ 
Cổ phiêu của tổ chùc niêm yiết:   1- Con Vũ ðức ðiền ,  NV Phong Kinh Doanh Cty CP Sơn ðN  

 Số cổ phiếu nắm giữ  : 625 Cổ phiếu (chiếm  0,04%) vốn ñiều lệ 
 

Những khoan nợ ñối với Công Ty :  Không 
Lợi ích lien quan ñối với Công Ty :  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty :  Không 
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SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

Họ và Tên  :      Nguyễn Phi Hùng 
Giới tính :      Nam  
Ngày, tháng, năm sinh :    15/04/1955 
Nơi sinh :      Nam ðịnh 
CMND :      270034833, Ngày cấp : 16/09/1999, Nơi cấp : ðồng Nai  
Quốc Tich :      Vièt Nam 
Dân tộc :      Kinh 
ðịa chỉ nơi thường trú :  B 25 ðường Phan Chu Trinh , TP.Biên Hòa, ðồng Nai :    
Trình ñộ chuyên môn :    Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh 
Qúa trình công tác :     Từ năm 1987 – 1995 Kế Toán trưởng Công ty 

Từ 1995 ñến nay  Phó Giám ðốc Công ty Sơn ðồng Nai 
Các chức vụ công tác hiện nay    P Chủ tịch HðQT Phó Gíam ðốc Cty Cổ Phần Sơn ðồngNai 
Taị tổ chức niêm yết :         
Các chức vu hiện nay ðang nắm giữ 
Tai tổ chức khac : 
Số CP nắm giữ (tại thời ñiểm    37.508 cổ phần (chiếm 2,47%) vốn ñiều lệ 
31/12/2010) : 
+ ðại diện sở hữu :      
+ Cá nhân sỡ hữu :       37.508 cổ phần ( chiếm 2,47 % )vốn ñiều lệ 
 
Các cam kết nắm giữ ( nếu có ) 
Những người lien quan co nắm giữ 
Cổ phiêu của tổ chùc niêm yiết:   1- Con Nguyễn Thị Mai Hân  

 Số cổ phiếu nắm giữ  : 67 Cổ phiếu (chiếm  0,004%) vốn ñiều lệ 
 

Những khoản nợ ñối với Công Ty :  Không 
Lợi ích liên quan ñối với Công Ty :  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty :  Không 

    
- Quyền lợi của Ban Giám ñốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám ñốc và các quyền lợi khác của Ban 
Giám ñốc 

   

SốTT HỌ VÀ TÊN TIỀN LƯƠNG BHXH-BHYT TIỀN THƯỞNG 

01 Vũ ðức ðan 225.884.415 15.178.080 45.415.000 

02 Nguyễn Phi Hùng 175.308.060 13.590.516 36.109.000 

 

 

 

 

 

- Số lượng cán bộ  nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng:  
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Số TT 

 

Chỉ Tiêu 

Tính ñến 31/12/2010 

Số Lượng  
( Người ) 

Tỷ Lệ 

( % ) 

01  -Lao ðộng ñã qua ñào tạo ðại Học và 
trên ðại Học  
 

36 19,25 

02 -Trung cấp , Cao ðẳng 48 25,67 

03 -Lao ðộng phổ thông 103 55,08 

 Tổng Cộng 187 100 

 

- Thay ñổi thành viên Hội ñồng quản trị /Chủ tịch, Ban Giám ñốc, Ban kiểm soát, kế toán 
trưởng. 

Hội ñồng quản trị, Ban Giám ñốc và Ban kiểm soát 

• Căn cứ vào Nhiệm kỳ 05 Năm của HðQT  quy ñịnh tại ðiều 24 Chương VII ðiều lệ Công ty  
• Căn cứ vào Nghị Quyết ðại Hội ðồng Cổ ðông Thường Niên Công ty ký ngày 28 tháng 05 Năm 

2010, ðại Hội ñã tiến hành Bầu lại Hội ðồng Quản trị ,Ban Giám ðốc,  Ban Kiểm Soát với kết quả 
Phân công chức danh và các thành viên HðQT như sau :  

 
Các thành viên của Hội ñồng Quản trị : 

Ông Vũ ðức ðan Chủ tịch  

Ông Nguyễn Phi Hùng Phó chủ tịch  

Ông ðào ðình ðề Ủy viên  

Bà Huỳnh Ngọc Hiếu Ủy viên ñến ngày 28/05/2010 

Ông Liu Chien Hung Ủy viên từ ngày 28/05/2010  

Bà Vương Thị Bích Quyên Ủy viên   
 
Các thành viên của Ban Giám ðốc : 

Ông Vũ ðức ðan Giám ñốc  

Ông Nguyễn Phi Hùng Phó Giám ñốc  
   
 
Các thành viên của Ban kiểm soát : 

Bà Lê Thị Bích Loan Trưởng ban ñến ngày 28/05/2010  

Bà Phạm Thị Hồng Trưởng ban từ ngày 28/05/2010 

Bà Huỳnh Thị Thanh Hương Thành viên  

Bà Nguyễn Thị Dung   Thành viên    
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Kế Toán Trưởng 

Căn cứ vào Nghị Quyết số 04/2011/NQ-HðQT của Hội ðồng Quản trị Công ty ký ngày 12 tháng 01 Năm 
2011 về việc chấm dứt Hợp ðồng Lao ñộng với Bà Huỳnh Ngọc Hiếu Nguyên Kế Toán Trưởng Công ty kể 
từ ngày 27 tháng 01 Năm 2011 và Bổ nhiệm Bà ðỗ Thị Thu Hà giữ Chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty 
kể từ ngày 27 tháng 01 Năm 2011 

 

VII. Thông tin cổ ñông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty 

1. Hội ñồng quản trị/Hội ñồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 

- Thành viên và cơ cấu của HðQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên ñộc lập không ñiều 
hành), Chủ tịch công ty 

� Hoạt ñộng của HðQT  

HðQT có 5 thành viên gồm các Ông Bà sau : 

 

Số 
TT 

Họ và Tên Chức vụ 

01 Vũ ðức ðan Chủ Tịch-Giám ðốc 

02 Nguyễn Phi Hùng PCT-P Giám ðốc 

03 ðào ðình ðề TV HðQT 

04 Liu Chien Hung TV HðQT 

05 Vương thị Bích Quyên TV HðQT 

 

Hoạt ðộng của HðQT : 

Năm 2010 , HðQT ñã tiến hành 05 cuộc họp ñịnh kỳ nhằm kiểm tra , ñánh giá kết quả Hoạt 
ñộng sản xuất Kinh Doanh qua ñó chỉ ñạo Ban ðiều Hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế 
chủ yếu nhăm hoàn thành tốt Nghị Quyết ðHð cổ ñông thường niên Năm 2010 

 

- Hoạt ñộng của thành viên HðQT ñộc lập không ñiều hành 

- Hoạt ñộng của các tiểu ban trong HðQT :Công ty chưa thành lập các Tiểu Ban . 

 

 

 

 

 

 

� Hoạt ñộng của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 
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STT Họ và Tên Chức Vụ 

01 
ðại Diện Bà Phạm thị Hồng 

Tổng Công ty Phát triển KCN Biên Hòa  
SONADEZI 

Công ty mẹ. Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty 

02 Bà Nguyễn Thị Dung TV-Ban kiểm Soát 

03 Bà Huỳnh thị Thanh Hương TV-Ban kiểm Soát 

Trong Năm 2010 , Ban Kiểm soát ñã tiến hành thực hiện những hoạt ñộng kiểm tra giám 
sát trên một số lãnh vực sau : 

-Giám sát HðQT và Kiểm soát hoạt ñộng xem xét ñánh giá việc tổ chức ñiều hành của 
Ban Giám ðốc 

-Tham dự các cuộc hộp ñịnh kỳ của HðQT , tham gia ý kiến với HðQT trong các vấn 
ñề về Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh tại Công ty về quy chế hoạt ñỗng của HðQT 

-Kiểm tra các báo cáo Tài chính giữa niên ñộ và cả năm nhằm ñánh giá tổng quan về 
hoạt ñộng SXKD, về tuân thủ các chính sách pháp luật về thuế , chế ñộ hạch toán  

-Kiến nghị với HðQT các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. 
 

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HðQT /Chủ tịch và thành viên 
Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám ñiều hành. Giá trị các khoản thù lao và chi phí này phải ñược 
công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. 

 

Số 
TT 

Họ và Tên Chức vụ ðơn vị tính Số tiền  

01 Vũ ðức ðan Chủ Tịch-Giám ðốc ðồng 17.000.000  

02 Nguyễn Phi Hùng PCT-P Giám ðốc ðồng 13.500,000  

03 Huỳnh Ngọc Hiếu  Nguyên TV HðQT ðồng 3.000.000  

04 ðào ðình ðề TV HðQT ðồng 10.000.000 

05 Liu Chien Hung TV HðQT ðồng 7.000.000 

06 Vương thị Bích Quyên TV HðQT ðồng 10.000.000 

07 Phạm thị Hồng Trưởng ban KS ðồng 7.750.000 

08 Nguyễn thị Dung TV-Ban KS ðồng 6.750.000 

09 Huỳnh thị thanh Hương TV-Ban KS ðồng 6.750.000 

10 Nguyễn ðức Nhiễn Thư Ký HðQT ðồng 400.000 

11 Lê thị Bích Loan Nguyên TBKS ðồng 750.000 
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- Số lượng thành viên HðQT, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám ñốc ñã có chứng chỉ 
ñào tạo về quản trị công ty 

Chưa Có Chứng Chỉ ñào tạo về Quản trị Công ty 

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành 
viên Hội ñồng quản trị/, Ban Giám ñốc ñiều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên 
quan tới các ñối tượng nói trên. 

• Hội ðồng Quản Trị : 

 
 

Số TT 

 

Họ và Tên 

 

Chức vụ 

Số CP sỡ hữu cuối kỳ 

Số CP 
Tỷ lệ 

Nắm giữ 

01 Vũ ðức ðan Chủ Tịch HðQT-Giám ðốc Công ty 66.333 4,369 

02 Nguyễn Phi Hùng Phó CT HðQT-Kiêm Phó Gð Cty 37.508 2,47 

03 ðào ðình ðề Thành viên HðQT 81.384 5,36 

04 Liu Chien Hung Thành viên HðQT 148.453 9,78 

05 Vưởng thị Bích Quyên Thành viên HðQT 12.919 0,85 

 
• Ban Kiểm Soát : 

 

 

 

Số TT 

 

 

Họ và Tên 

 

 

Chức vụ 

 

Số CP sỡ hữu cuối kỳ 

 

Số CP 

 
Tỷ lệ 
Nắm giữ 

01 ðại Diện Bà Phạm thị Hồng 
Tổng Công ty Phát triển KCN Biên 
Hòa  SONADEZI  

Công ty mẹ. Trưởng Ban Kiểm 
Soát Công ty 

 

151.818,2 

 

10 

02 Bà Nguyễn Thị Dung TV-Ban kiểm Soát 23.976 1,58 

03 Bà Huỳnh thị Thanh Hương TV-Ban kiểm Soát 0 0 

 
• Cổ ñông lớn /Cð nội bộ và người liên quan : 
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2. Các dữ liệu thống kê về cổ ñông/thành viên góp vốn  

2.1. Cổ ñông/thành viên góp vốn Nhà nước 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ ñông/thành viên góp vốn Nhà nước 

 

01 Tổng Công ty Phát triển Khu CN 
Biên Hòa ðại Diện ông Vũ ðức ðan 

ðường số 1 KCN Biên Hòa 1, 
Phường An Bình TP Biên Hòa,Tỉnh 
ðồng nai,Việt Nam 

303.696 20 

02 Tổng Công ty Phát triển Khu CN Biên 
Hòa ðại Diện Bà Phạm thị Hồng 

ðường số 1 KCN Biên Hòa 1, Phường 
An Bình TP Biên Hòa,Tỉnh ðồng 
nai,Việt Nam 

151.848 10 

 Tổng Cộng   455.544 30 

-  Thông tin chi tiết về từng cổ ñông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên; ðịa chỉ liên 
lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty. 

2.2. Cổ ñông/thành viên góp vốn sáng lập 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ ñông/thành viên sáng lập 

 

STT Họ và Tên ðịa chỉ liên lạc 
Ngành Nghề 
Kinh Doanh 

Số Lượng CP 
sỡ hữu 

Tỷ lệ vốn % 

01 

Tổng Công ty Phát triển 
Khu CN Biên Hòa ðại Diện 

ông Vũ ðức ðan 

ðường số 1 KCN Biên 
Hòa 1, Phường An Bình 
TP Biên Hòa,Tỉnh ðồng 

nai,Việt Nam 

Xây Dựng , 
Giao Thông , 
Hạ tầng cơ sở 

303.696 20 

02 

Tổng Công ty Phát triển 
Khu CN Biên Hòa ðại Diện 

Bà Phạm thị Hồng 

ðường số 1 KCN Biên 
Hòa 1, Phường An Bình 
TP Biên Hòa,Tỉnh ðồng 

nai,Việt Nam 

Xây dựng , 
Giao thông , Hạ 
tầng cơ   sở… 

151.848 10 

03 ðào ðình ðề 
220/2 ðường Trần văn 
ðang P 9 Q3 TP HCM 

Sản xuất Gạch 
81.384 5,36 

04 Nguyễn Phi Hùng 
B25 ðường Pha Chu 
Trinh Phường Quang 

Vinh TP Biên Hòa 
Không 37.508 2,47 

05 Vũ ðức ðan 
2/105 Phường tân phong 

Tp Biên Hòa 
Không 66.333 4,369 

06 Huỳnh Ngọc Hiếu 
K5/22E Ấp Tân Bản,P 
Bửu Hòa TP Biên Hòa 

/ 11.823 0,78 

07 Phạm ðình Toàn 
D8,KP 5 Phường Bửu 

Long TP Biên Hòa 
/ 19 0 
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