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I. THÔNG TIN CHUNG CỦA CTCP TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG 
1. Thông tin khái quát 
 Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang 
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900233261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 
Hà Nội cấp ngày 08 tháng 03 năm 2011 
 Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng 
 Địa chỉ: xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 
 Số điện thoại:  (84-0321) 3997185 
 Số fax:  (84-0321) 3980 908 
 Website:  http://www.inoxthienquang.com.vn/ 
 Mã cổ phiếu: ITQ 
2. Quá trình hình thành và phát triển 
 Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang được thành lập từ năm 2001 với mô hình là Công ty 
TNHH và được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang năm 2007. Sau 10 năm 
thành lập, bằng những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Thiên Quang, cùng với những chiến 
lược bài bản và những bước đi chậm, chắc, những sự thay đổi để vượt lên và những trải nghiệm của 
10 năm qua đã tạo lên một Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang có tên tuổi trong ngành thép 
không gỉ Việt Nam. Hiện nay, Công ty Tập đoàn Thiên Quang đang là đối tác tin cậy của nhiều đối 
tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước, và đã tạo được mạng lưới tiêu thụ trải dài từ Bắc đến Nam và 
xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. 
 Trong chiến lược phát triển kinh doanh và sản xuất hàng năm, Công ty đã đặt mục tiêu tăng 
trưởng 20 – 30% so với năm trước và chiến lược quản lý:  
 Quản lý theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 vào doanh nghiệp với biểu ngữ: “Uy tín- chất lượng - 
cải tiến liên tục - phát triển bền vững” nhằm nâng cao và đáp ứng sự thoả mãn của khách hàng. 
 Tiếp tục đầu tư máy móc công nghệ cao để mở rộng xưởng và tăng sản lượng sản xuất 
Các sự kiện khác 
Năm Sự kiện 

Năm 
2001 

Công ty TNHH thương mại Thiên Quang thành lập  

Năm 
2004 

Công ty TNHH thương mại Thiên Quang thành lập chuyển đổi thành Công ty 
TNHH sản xuất Thiên Quang Hưng Yên 

Năm 
2007 

Công ty TNHH sản xuất Thiên Quang Hưng Yên chuyển đổi thành Công ty Cổ 
phần Tập Đoàn Thiên Quang 
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Năm 
2012 

Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang đã niêm yết 10.000.000 cổ phiếu tại Sở 
giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là ITQ 

Năm 
2013 

Phát hành 300.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 
trong Công ty 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
 Ngành nghề kinh doanh 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 
0503000223 được thay đổi lần thứ hai số 0503000223 cấp ngày 27 tháng 05 năm 2008, thay đổi lần 
thứ ba số 0900233261 ngày 08/03/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp, ngành nghề 
kinh doanh của Công ty là: 
 Sản xuất sắt, thép, gang;  
 Sản xuất kim loại màu và kim loại quý;  
 Đúc sắt, thép;  
 Đúc kim loại màu;  
 Sản xuất các cấu kiện kim loại;  
 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại;  
 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm);  
 Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại;  
 Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;  
 Tái chế phế liệu (trừ tái chế chì và ác quy);  
 Xây dựng nhà các loại;  
 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;  
 Xây dựng công trình công ích;  
 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; 
 Phá dỡ;  
 Chuẩn bị mặt bằng;  
 Hoàn thiện công trình xây dựng;  
 Hoạt động xây dựng chuyên dụng;  
 Đại lý, môi giới, đấu giá;  
 Buôn bán kim loại và quặng kim loại;  
 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng;  
 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh;  
 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;  
 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;  
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 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;  
 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 
 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;  
 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;  
 Bốc xếp hàng hóa;  
 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải;  
 Dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu;  
 Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho bãi 

 Các sản phẩm chính của công ty 
INOX TẤM CUỘN 
+ SUS 304/304L (dân dụng, công 
nghiệp),  
+ SUS 316/316L (chịu axit),  
+ SUS 310S (chịu nhiệt),  
+ Temper rolled SUS 301(hàng 
cứng),  
+ SUS 430 (thép trắng),  

+ Duplex (LDX 2101, SAF 2304, 
2205… 

 
-  Bề mặt: Mirror/BA/2B/2D/No4 
(Hàng cán nguội), No1/1D (cán 
nóng) 
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+ Độ dầy từ 0.2 đến 6mm (cán 
nguội), từ 3mm đến 50mm (cán 
nóng)  
+ Khổ rộng: 1000mm, 1220mm, 
1500mm, 1524mm, 2000mm  
+ Chiều dài: 2438mm, 3000mm, 
4000mm, 6000mm 
Xuất xứ: Posco, Nippon, Thainox, 
Yusco, Tae - eng, Yuan - long, Lisco, 
ThyssenKrupp, Arcelor, Acerinox 
Spain… 

 

ỐNG CÔNG NGHIỆP 
Ống hàn và ống đúc INOX 
- Đường kính ngoài: 6.0mm~530mm 
(ống đúc); 16.0mm~108mm (ống 
hàn) 
- Dày thành ống: 0.5mm ~ 36mm 
(ống đúc); 1.0mm~3mm (ống hàn)  
- Chiều dài: 6000mm 
- Chủng loại: Series 300 
(304/304L/304H, 316/316L, 321/H, 
347H, 317/317L, 310S,...) và Duplex 
. 
- Tiêu chuẩn: GB, ASTM/ASME, 
JIS, DIN, ... 
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ỐNG INOX TRANG TRÍ 
- Đường kính: 16mm ~ 108mm 
- Độ dày: 1mm ~ 3mm 
- Bề mặt: BA,2B,... 
- Chủng loại: Series 200, 300, 400  
 
 
  

BĂNG INOX 
Băng INOX  lò xo 
- Độ dày: 0,05 – 3,2 mm 
-      Chiều rộng: đến 914 mm tùy 
thuộc vào từng độ dày cụ thể 
-      Độ cứng: Soft, 1/4H, 1/2H, 
3/4H, FH, EH 
-      Độ bóng bề mặt: Bright 
Annealed, Bright polished, 
Tempered 
-       Mép xẻ: Slit Edges, Deburrged 
Edges, Roaund Smooth Edges, 
Square Adges, Smooth Edges with 
Rouand Cornors 
-        Chủng  loại và thành phần hóa 
học: AISI 301; 302, 304, 316, 410, 
420, 430. 

 

 
CÂY ĐẶC/LÁP INOX 
Cây đặc/láp INOX Series 200:  
- Kích cỡ: Ф1.6mm - 80mm (các 
kích cỡ khác được cung cấp theo yêu 
cầu). 
- Dung sai: ISO h9, h11  
- Chủng loại: AISI 201, 202,... 
Cây đặc/Láp INOX Series 300 
- Kích cỡ: Ф1.6mm - 120mm (các 
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kích cỡ khác được cung cấp theo yêu 
cầu). 
- Dung sai: ISO h7, h8, h9, h10, h11/ 
DIN671/ASTM A484. 
- Chủng loại: AISI 301, 303, 304(L), 
309S, 310S, 316(L), 321,... 
Cây đặc/Láp INOX Series 400 
- Kích cỡ: Ф1.6mm - 120mm (các 
kích cỡ khác được cung cấp theo yêu 
cầu). 
- Dung sai: ISOh9, h11/ 
DIN671/ASTM A484. 
- Chủng loại: AISI 410, 420, 420J1, 
420J2, 430, 416. 
Cây đặc/Láp INOX tròn- vuông- lục 
giác- Oval  
- Kích cỡ: được cung cấp theo yêu 
cầu. 
- Dung sai: ISOh9, h11/ 
DIN671/ASTM A484 
- Chủng loại: Series 300.  
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CÂY HÌNH (VUÔNG – CHỮ 
NHẬT – LỤC GIÁC) 
Quy cách: Cung cấp đầy đủ các loại 
vuông - chữ nhật - lục giác dùng 
trong các ngành trang trí, công 
nghiệp chế tạo .  
Chiều dài : 6.000 mm  
Chất lượng bề mặt: Cold drawn & 
polished, Smooth turned & polished, 
Ground & polished 
Dung sai: ISOh9, H11/ 
DIN671/ASTM A484 
Chủng loại : 304/304L, 
316/316L,303 , 301 , 430, 201,..  
Tiêu chuẩn : SUS , ASTM , JIS … 

 

 

 
 

 
 
CÂY ĐẶC DẠNG TRÒN 
Đường kính : 2mm ~ 300mm  
Chiều dài : 6000mm ~ 7000mm  
Chủng loại : 304/304L, 316/316L, 
303 , 301, 430, 201,..  
Tiêu chuẩn : SUS , ASTM , JIS …  
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DÂY INOX 
Dây INOX Series 200:  
- Kích cỡ: Ф1.0mm – 8.0mm  
- Dung sai: ISO h9, h11  
Dây INOX Series 300 
- Kích cỡ: Ф1.0mm – 8.0mm  
- Dung sai: ISO h7, h8, h9, h10, h11/ 
DIN671/ASTM A484 
Dây INOX Series 400 
- Kích cỡ: Ф1.0mm – 8.0mm). 
- Dung sai: ISOh9, h11/ 
DIN671/ASTM A484 

 

 

QUE HÀN THÉP 
- Đường kính: Ф2.5mm – Ф5.0mm 
- Chiều dài: 300mm – 400mm 
- Chủng loại:  
+ TQ-T420: Hàn các chi tiết có kết 
cấu thép bình thường. 
+ TQ-T421: Hàn các thiết bị máy 
móc, xe máy và các loại thép có kết 
cấu bình thường, phủ bề mặt tạo độ 
bóng đẹp cho các kết cấu mối hàn 
chịu cường lực cao. 
+ TQ-T411: Hàn các chi tiết có kết 
cấu thép bình thường. 
+ TQ-T422: Hàn ở các bộ phận có độ 
tin cậy cao, chịu độ dai va đập, ăn 
mòn như: thân tàu, dầm thép….. 
đầu búa, gầu súc, bánh lăn, gầu băng 
tải. 
+ TQ-T46: Dùng cho hàn có kết cấu 
chịu lực, đường ống, nồi hơi, chịu áp 
lực, thân tàu thủy, dầm trong xây 
dựng. 
 

 

 
+ TQ-T52: Dùng để hàn các kết cấu 
thép có độ bền cao như: cầu cống, 
dầm trong xây dựng, tàu thủy, giàn 
khoan, bình chịu áp lực, trục cán. 
Hàn các tấm lớn rất đảm bảo. 
+ TQ-T308/308L: Hàn các thiết bị 
trong công nghiệp hóa chất, thực 
phẩm với các loại thép không gỉ có 
hàm lượng Cr, Ni cao 
(18%Cr,9%Ni). 
+ TQ-T45: Dùng hàn và đắp trục, 
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QUE HÀN INOX 
Chi tiết tính năng sản phẩm: 
Quy cách: Que Hàn Inox TQ-
T308/308L 
Đường kính: 2.6mm; 3.2mm; 4.0mm 
Chiều dài: 300mm-350mm 
Que hàn Inox TQ-T308/308L 
Đường kính: 2.6mm-3.2mm-4.0mm-
5.0mm 
Chiều dài: 300mm-350mm 

 
 
 

GÓC VÀ LA INOX 
♦ Góc Inox: 
Góc INOX(thép không gỉ) đúc/ dập 
- Độ dày: 2mm ~ 12mm 
- Chiều rộng: 20mm ~ 200mm 
- Bề mặt: 2B,2D,No.1,... 
- Chủng loại: Series 200, 300, 400.  
♦ La Inox: 
La INOX (thép không gỉ) dập/đúc:  
- Độ dày: 4mm ~ 20mm 
- Chiều rộng: 20mm ~ 150mm 
- Bề mặt: 2B,2D,HL,No.1,... 
- Chủng loại: Series 200, 300, 400.  

 

 
 Địa bàn kinh doanh:  

Địa bàn kinh doanh của công ty được phát triển trên tất cả các tỉnh thành của Việt Nam.  Trong đó 
có một số thị trường phát triển mạnh như Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM… 
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Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
 Mô hình quản lý công ty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Các công ty con, công ty liên kết: 
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty 
Không có. 
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ 
Không có. 
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan 
Không có. 
4. Định hướng phát triển 
Trở thành tập đoàn sản xuất cây đặc, dây thép không gỉ, que hàn thép và kinh doanh thép không gỉ 
tấm cuộn hàng đầu Việt Nam. Liên tục nghiên cứu, đầu tư và đưa vào áp dụng các công nghệ sản 
xuất tiên tiến nhằm tăng cao năng suất sản xuất cũng như chất lượng của sản phẩm. Tăng năng suất 
lao động từ 10-15%/ năm, tăng sản lượng sản xuất từ 25- 30%/ năm. Liên tục đào tạo, nâng cao trình 
độ cán bộ công nhân viên cấp quản lý, nâng cao ý thức làm việc cũng như tay nghề của anh chị em 
cán bộ công nhân viên của nhà máy. 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PTGĐ  

TÀI CHÍNH 

PTGĐ  

KINH DOANH 

P. HÀNH CHÍNH PTGĐ  

ĐẦU TƯ 

BAN KIỂM SOÁT 

P. KẾ TOÁN P. XNK P. KINH DOANH 
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UY TÍN – CHẤT LƯỢNG 
CẢI TIẾN LIÊN TỤC – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 
 
 
 
 
 

5. Các nhân tổ rủi ro 
 Rủi ro về kinh tế 

 Năm 2013 tiếp tục những thời kỳ khó khăn của nền kinh tế, theo đó hoạt động sản xuất  
kinh doanh thép cũng gặp nhiều thách thức do thị trường thép mất cân đối về cung – cầu. Từ khi 
thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ trong việc cắt giảm đầu tư công, tạm dừng, hoãn các 
công trình chưa thật cần thiết, do đó mà nhu cầu tiêu thụ thép trong nước trong nước ở mức rất thấp 
và không ổn định. Thêm vào đó, năm 2013 thị trường Bất động sản tiếp tục đóng băng, ngành thép là 
ngành có liên quan mật thiết đến hoạt động của ngành bất động sản theo đó cũng gặp khủng hoảng. 
 Tuy nhiên, bước sang năm 2014, nền kinh tế có thêm những điểm sáng, các chỉ tiêu kinh tế vĩ 
mô được dự báo ở mức khả quan hơn. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 được dự đoán sẽ có 
nhiều khả năng sẽ phục hồi nhưng thiếu bền vững nếu những tồn tại mang tính cơ cấu của nền kinh 
tế chưa được giải quyết. Trên cơ sở những mục tiêu Tổng quát của nền kinh tế, Chính phủ đã đưa ra 
mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2014 tăng khoảng 5,8-6% só với năm 2013, tăng trưởng tín dụng dự 
báo đạt từ 12-14%, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất. 
 Do đó, với những điểm sáng của nền kinh tế năm 2014, thị trường thép sẽ có khả năng phục 
hồi, tuy nhiên không đáng kể. Đứng trước những khó khăn chung của nền kinh tế, Ban lãnh đạo của 
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang đã nỗ lực cải thiện tình hình, nâng cao chất lượng quản lý 
và tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả. 

 Rủi ro thị trường tiêu thụ 
 Năm 2013, nhu cầu tiêu thụ thép của xã hội chưa phục hồi, hoạt động đầu tư trong nước suy 
giảm mạnh, giá bán thép giảm thấp nhất trong 03 năm trở lại đây. Trong khi đó, các yếu tố đầu vào 
như điện, gas, xăng dầu đều tăng giá nên tác động lớn đến hiệu quả hoạt động không những là Công 
ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang mà tất cả các công ty trong ngành thép. 
 Hàng loạt các Khu công nghiệp sản xuất thép, các nhà máy thép được đưa vào hoạt động với 
công suất lớn mặc dù thị trường thép vẫn còn ảm đạm và gặp nhiều khó khăn. 
 Theo dự báo của Bộ công thương, năm 2014- 2015, tình hình thị trường thép được dự báo sẽ 
không có những đột biến đáng kể, dự kiến sản lượng toàn ngành thép năm 2014-2015 chỉ tăng 
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khoảng 2-3% so với năm 2013, đáp ứng đủ nhu cầu théo trong nước và xuất khẩu. Do đó, trong 
những năm tới, ngành thép cần tiếp tục tập trung đầu tư năng lực sản xuất phôi thép nhằm tăng tính 
chỉ động về nguồn nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào nguồn phôi nhập khẩu. 

 Rủi ro về biến động giá inox 
 Giá Niken (thành phần chính của Inox) thế giới biến động mạnh theo xu hướng giảm trong 
năm 2013. Giá Niken tăng  
mạnh nhất vào tháng 2 nhờ hoạt động tái thiết dự trữ của Trung Quốc và giảm mạnh nhất vào tháng 
7, chạm mức thấp nhất 40 tháng, trong bối cảnh nguồn cung dư thừa và nhu cầu suy giảm ở khắp các 
Châu lục. 
 Theo dự báo của MEPS, giá Niken thế giới sẽ hồi phục trong 3 năm tới. Năm 2013 sẽ là điểm 
giá thấp nhất của chu kỳ giá Niken. Dự kiến giá thép sẽ tăng gần 6% trong 5 tháng tới, mức tăng này 
chắc chắn sẽ không đồng đều trên khắp các khu vực trên thế giới.  
 Như vậy, với những thông tin tốt về biến động giá Niken và sản lượng tiêu thụ Inox theo xu 
hướng tăng lên, sẽ là động lực thúc đẩy cho Doanh nghiệp tăng sản lượng Inox và tăng hiệu quả sản 
xuất kinh doanh trong lĩnh vực Inox của Công ty. 

 Rủi ro luật pháp 
 Hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay đang từng bước hoàn thiện nên còn thiếu tính ổn 
địn. Luật ban hành thường là luật khung phải chờ các văn bản hướng dẫn mới có thể áp dụng. Trong 
khi đó, các văn bản hướng dẫn thi hành chưa đầy đủ, thiếu tính cập nhật, chồng chéo lẫn nhau. Do 
đó, việc áp dụng pháp luật vào thực tế cuộc sống còn nhiều bất cập, tính thực thi chưa cao, ảnh 
hưởng đến công tác hoạch định chiến lược phát triển doanh hạn của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. 
 Giống như các doanh nghiệp khác, Công ty cũng chịu ảnh hưởng của sự thay đổi các quy định 
của pháp luật về kinh doanh, thương mại. Các chính sách của Nhà nước như: tăng giảm thuế, điều 
tiết lạm phát, chính sách đối với việc đầu tư và áp dụng trong ngành thép ..... đều có ảnh hưởng tới 
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
 Bên cạnh đó, là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của Công 
ty cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng Hải (Miteco) chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về 
Công ty cổ phần. 

 Rủi ro khác 
 Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, hoạt động của Công ty còn chịu ảnh hưởng của thiên tai như 
động đất, lũ lụt, dịch bệnh .... mà khi sảy ra có thể gây thiệt hại đến tài sản của Công ty cũng như ảnh 
hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi 
xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về vật chất và con người cũng như tình hình hoạt động chung của 
Công ty. 
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
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1. Tình hình sản xuất kinh doanh 
 

Năm 2013 

Mặt hàng 

Sản 
lượng 
(tấn) 

Doanh 
thu  

(triệu 
đồng) 

Lợi 
nhuận 
gộp 
(DT-
GV) 

        
Hàng hóa ( Tấm, cuộn, 
ống inox…) 8,763 384,496 15,085 
Thành phẩm dây inox 1,223 48,315 1,700 
Thành phẩm cây đặc inox 926 40,000 3,500 
     

Tổng cộng 10,912 472,811 20,285 
 

2.      Tổ chức và nhân sự 
2.1.   Danh sách Ban điều hành 
Tóm tắt lý lịch của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng 

Ông Nguyễn 
Văn Quảng 
Năm sinh 
Trình độ văn hóa 
Trình độ chuyên 
môn 

: 
: 
: 
: 

Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản 
trị 
04/02/1971 
12/12 
Cử nhân kinh tế 

Ông Hoàng Anh 
Sơn 
Năm sinh 
Trình độ văn hóa 
Trình độ chuyên 
môn 

: 
: 
: 
: 

Phó Tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT 
26/08/1977 
12/12 
Cử nhân kinh tế 

Bà Nguyễn Diệu 
Linh 
Năm sinh 
Trình độ văn hóa 
Trình độ chuyên 
môn 

: 
: 
: 
: 

Phó Giám đốc 
13/09/1979 
12/12 
Cử nhân kinh tế 
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Ông Dương Văn 
Doanh 
Năm sinh 
Trình độ văn hóa 
Trình độ chuyên 
môn 

: 
: 
: 
: 

Phó Tổng giám đốc 
03/04/1965 
12/12 
Cử nhân kinh tế 

Bà Phan Thị 
Hoài Thương 
Năm sinh 
Trình độ văn hóa 
Trình độ chuyên 
môn 

: 
: 
: 
: 

Kế toán trưởng 
01/01/1982 
12/12 
Cử nhân kinh tế 

2.2.   Những thay đổi trong Ban điều hành 
  Trong năm 2013 ban điều hành của Công ty không có sự thay đổi so với đầu năm 

2.3.   Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 
 Số lượng cán bộ, công nhân viên 

 Tổng số người lao động trong Công ty tính đến ngày 31/12/2013 là 75 người được cơ cấu theo 
trình độ lao động như sau: 

 Tổng số lao động 
Số 

CBCNV 
1 Phân theo trình độ lao động  
 Đại học, trên Đại học 20 
 Cao đẳng 22 
 Trung cấp 15 
 Phổ thông 18 
2 Phân theo hợp đồng lao động  
 Hợp đồng có xác định thời hạn 35 
 Hợp đồng không xác định thời hạn 30 
 Hợp đồng theo thời vụ 10 
3 Mức lương bình quân/1 người/1 

tháng 
4.980.000 

 Chính sách với người lao động 
Xác định nguồn nhân lực là nền tảng cho sự phát triển, Công ty đã xây dựng và phát triển chính sách 
ưu đãi hợp lý với người lao động, thực hiện dưới các hình thức sau: 
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- Không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý, cán bộ Kỹ thuật, xây 
dựng và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu hiện tại và đáp ứng 
nhiệm vụ lâu dài của Công ty. 
- Tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo nâng cao theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất. 
- Thường xuyên đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trình độ cho tất cả cán bộ quản lý để 
phù hợp với sự phát triển của Công ty. 
- Đáp ứng đầy đủ lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, giám sát cho quá trình sản xuất của 
nhà máy và các dự án của Công ty. 
- Thường xuyên tổ chức và cử cán bộ tham gia các lớp học nâng cao cho cán bộ quản lý, cán bộ 
làm công tác tư vấn, giám sát. 
- Thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý theo mô hình tổ chức quản lý mới. 
- Luôn chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân kỹ  thuật, lành nghề, có kỹ thuật tay nghề cao 
theo chuyên ngành của Công ty. 
- Thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề tạo điều kiện để đội ngũ công nhân học tập, 
rèn luyện, gắn bó xây dựng Công ty. 
- Hàng năm phòng tổ chức Công ty kết hợp với các Giám đốc nhà máy Đội trưởng nhà máy tìm 
kiếm, rà soát và trình lên Ban lãnh đạo Công ty những cán bộ công nhân viên có tay nghề cao, có 
khả năng làm nhóm trưởng trở lên, những cán bộ kỹ thuật có năng lực năng động nhiệt tình trong 
công việc có khả năng quản lý, để Công ty có hướng đào tạo và bổ nhiệm nhiệm vụ mới theo yêu 
cầu của sản xuất kinh doanh.  
 Chế độ làm việc 
o Thời gian  làm việc: Công  ty tổ chức  làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi  tuần, nghỉ trưa 1 
giờ. Khi có yêu cầu về tiến độ hợp đồng, dự án thì cán bộ công nhân viên của Công ty có trách 
nhiệm và tự nguyện làm thêm giờ, Công ty có chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người 
lao động theo quy định của Nhà nước với mức đãi ngộ thoả đáng. 
o Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động, 
những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi 
năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ 
phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty 
nhân viên sẽ được cộng thêm 01 ngày phép. 
o Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thanh toán chế độ lương, ốm, thai sản theo quy định, đây là phần 
BHXH trả thay lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 04 tháng với chế độ bảo 
hiểm  theo đúng quy định, còn được hưởng  thêm 05  tháng  lương cơ bản do Bảo hiểm xã hội chi 
trả. 
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o Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cần thiết cho cán bộ công 
nhân viên. 
 Chính sách lương thưởng 
o Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề 
hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà 
nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. Cán bộ công nhân 
viên trong Công ty ngoài việc được hưởng lương tháng theo bậc lương cơ bản còn được hưởng 
lương công việc theo năng suất và hiệu quả. 
o Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia 
tăng năng suất lao động và hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ và thưởng đột 
xuất cho cá nhân, tập thể có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động chung. 
o Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định 
của pháp luật. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
Công đoàn và Đoàn Thanh  niên Công ty hoạt động hiệu quả. Hàng  năm cán bộ công nhân viên 
Công ty đều được hưởng chế độ vào các dịp lễ, tết. 
 Chính sách tuyển dụng và đào tạo 
o Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút được lao động có năng lực và trình 
độ chuyên môn phù hợp vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động của 
Công ty. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đưa ra những tiêu chuẩn riêng, song tất cả các chức 
danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như có trình độ chuyên môn cơ bản phù hợp với lĩnh vực 
hoạt động của Công ty, nhiệt tình và ham học hỏi, yêu thích công việc và chủ động sáng tạo trong 
công việc. Đối với các vị trí quan trọng, việc tuyển dụng chặt chẽ hơn với các yêu cầu về kinh 
nghiệm công tác, khả năng phân tích và tác nghiệp độc lập,trình độ về ngoại ngữ và tin học. 
o Chính sách  thu hút nhân  tài: Công  ty dành chính sách lương, thưởng và những chế độ đãi 
ngộ cao cho các nhân viên giỏi, có trình độ học vấn cao và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực 
liên quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty nhằm một mặt tạo tâm lý ổn định cho nhân viên và 
mặt khác để tập hợp, thu hút nguồn nhân lực giỏi về làm việc cho Công ty. 
o Đào tạo: Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị cũng luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo và 
đào tạo lại tay nghề, trình độ cho người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm phát triển đội ngũ cán 
bộ công nhân viên, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành nghề của Công ty, theo kịp trình độ công 
nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới. 
3. Tình hình tài chính 
3.1.  Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 
Tăng/giảm 
so với năm 
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2012 

Tổng giá trị 
tài sản 

325.677.356.050 419.219.594.669 + 28,72% 

Doanh thu 
thuần 

466.608.245.298 469.697.059.135 + 0,66% 

Lợi nhuận từ 
hoạt động 
kinh doanh 

2.244.071.604 3.245.274.329 + 44,62% 

Lợi nhuận 
khác 

183.406.863 295.845.088 + 61,31% 

Lợi nhuận 
trước thuế 

2.427.478.467 3.541.119.417 + 45,88% 

Lợi nhuận 
sau thuế 

2.077.064.732 2.655.839.563 + 27,87% 

3.2.  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
Năm 
2012 

Năm 
2013 

Ghi 
chú 

Chỉ tiêu về khả năng 
thanh toán 

    

 Hệ số thanh toán 
ngắn hạn: 
TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

Lần 1,35 1,24  

 Hệ số thanh toán 
nhanh: 
(TSLĐ - Hàng tồn 
kho)/Nợ ngắn hạn 

Lần 0,44 0,39  

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     
 Hệ số Nợ/Tổng tài 
sản 

Lần 0,68 0,75  

 Hệ số Nợ/Vốn chủ 
sở hữu 

Lần 2,15 2,96  

Chỉ tiêu về năng lực 
hoạt động 
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4. Cơ cấu cổ đông, những thay đổi vốn đầu tư của chu sở hữu 
4.1. Cổ phần 
Cổ phiếu phổ thông: 10.000.000 cổ phiếu 
Toàn bộ cổ phần của Công ty đều là cổ phần phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. 
4.2. Cơ cấu cổ đông (tại ngày 20//03/2014) 
TT Cổ đông Số lượng 

cổ phần 
Giá trị (đồng) Tỷ lệ 

(%) 
1 Cổ đông 

tổ chức 
42.100 421.000.000 0.42% 

 Tổ chức 
trong 
nước 

42.100 421.000.000 0.42% 

2 Cổ đông 
cá nhân 

9.957.900 99.579.000.000 99,57% 

 Cá nhân 
trong 
nước 

9.956.900 99.569.000.000 99,56% 

 Vòng quay hàng tồn 
kho: 
Giá vốn hàng bán/Hàng 
tồn kho bình quân 

Lần 2,24 1,94  

 Doanh thu 
thuần/Tổng tài sản  

Lần 1,43 1,12  

Chỉ tiêu về khả năng 
sinh lời 

    

 Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu  thuần 

% 0,23% 0,57%  

 Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu  

% 1,02% 2,54%  

 Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản 

% 0,35% 0,71%  

 Hệ số Lợi nhuận từ 
hoạt động kinh 
donh/Doanh thu thuần 

% 0,26% 0,69%  
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 Cá nhân 
nước 
ngoài  

1.000 10.000.000 0.01% 

 Tổng    
4.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
Không có 

4.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ 
Không có 

4.5. Các chứng khoán khác 
Không có 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

    CHỈ TIÊU     Năm nay   

  1 4 

  1.    Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ   472,811,648,180 

  2.    Các khoản giảm trừ   3,114,589,045 

    + Giảm giá hàng 
bán   15,960,581 

    + Hàng bán bị trả 
lại   3,098,628,464 

  3.   
 Doanh thu thuần về 
bán hàng và cung 
cấp DV   469,697,059,135 

  4.    Giá vốn hàng bán   449,411,100,475 

  5.   
 Lợi nhuận gộp về 
bán hàng và cung 
cấp DV   

20,285,958,660 

  6.     Doanh thu hoạt 
động tài chính   10,660,171 

  7.     Chi phí tài chính   10,262,464,645 

    - Trong đó: Chi phí 
lãi vay   9,472,172,496 

  8.     Chi phí bán hàng   2,048,286,319 

  9.     Chi phí quản lý 
doanh nghiệp   4,740,593,538 

  
10.   

  Lợi nhuận thuần từ 
hoạt động kinh 3,245,274,329 



Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang 2013 
 

Page | 21

 

doanh   

  
11.     Thu nhập khác   296,449,114 

  
12.     Chi phí khác   604,026 

  
13.     Lợi nhuận khác   295,845,088 

  
14.   

  Tổng lợi nhuận kế 
toán trước thuế   3,541,119,417 

  
15.   

  Chi phí thuế TNDN 
hiện hành   885,279,854 

  
16.   

  Chi phí thuế TNDN 
hoãn lại    

  
17.   

  Lợi nhuận sau thuế 
thu nhập doanh 
nghiệp   

2,655,839,563 

  
18.   

  Lãi cơ bản trên cổ 
phiếu   265.58 

 
2. Tình hình tài chính 

NGUỒN VỐN Số cuối năm 

1 4 
A. NỢ PHẢI TRẢ 313,381,521,822 
I. Nợ ngắn hạn 311,421,521,822 
1. Vay và nợ ngắn hạn 77,886,267,796 
2. Phải trả người bán 231,000,982,029 
3. Người mua trả tiền trước 1,422,500,000 
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  738,827,004 
5. Phải trả công nhân viên 243,641,745 
6. Chi phí phải trả 120,520,800 
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 8,782,448 
II. Nợ dài hạn 1,960,000,000 
1. Vay và nợ dài hạn 1,960,000,000 
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 105,838,072,847 
I. Vốn chủ sở hữu 105,838,072,847 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100,000,000,000 
2. Lợi nhuận chưa phân phối 5,838,072,847 
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 419,219,594,669 
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2.1   Tình hình tài sản 
 

TÀI SẢN Số cuối năm 

1 4 
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 387,572,741,564 
I. Tiền và các khoản tương đương tiền  2,236,425,259 
1. Tiền  2,236,425,259 
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn 
hạn  409,200 
1. Đầu tư ngắn hạn 409,200 
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐT 
NH(*)  - 

III. Các khoản phải thu 105,027,558,324 
1. Phải thu khách hàng 104,827,370,623 
2. Trả trước cho người bán 199,105,058 
3. Các khoản phải thu khác  1,082,643 
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 
(*)  - 

IV. Hàng tồn kho  265,664,004,924 
1. Hàng tồn kho  265,664,004,924 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)  - 
V. Tài sản ngắn hạn khác  14,644,343,857 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 276,138,262 
2. Thuế GTGT được khấu trừ 13,988,509,126 
3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước - 
4. Tài sản ngắn hạn khác  379,696,469 
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 31,646,853,105 
I. Các khoản phải thu dài hạn  - 
II. Tài sản cố định 31,461,130,013 
1. Tài sản cố định hữu hình 30,343,584,856 
     - Nguyên giá  42,579,367,205 
     - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (12,235,782,349) 
   
2. Tài sản cố định vô hình 962,874,000 
     - Nguyên giá  1,183,621,800 
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     - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (220,747,800) 
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 154,671,157 
III. Bất động sản đầu tư - 
   
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài 
hạn - 
   
V. Tài sản dài hạn khác 185,723,092 
1. Chi phí trả trước dài hạn 185,723,092 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 419,219,594,669 

2.2 Tình hình nợ phải trả 
 
A. NỢ PHẢI TRẢ 313,381,521,822 
I. Nợ ngắn hạn 311,421,521,822 
1. Vay và nợ ngắn hạn 77,886,267,796 
2. Phải trả người bán 231,000,982,029 
3. Người mua trả tiền trước 1,422,500,000 
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  738,827,004 
5. Phải trả công nhân viên 243,641,745 
6. Chi phí phải trả 120,520,800 
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 8,782,448 
II. Nợ dài hạn 1,960,000,000 
1. Vay và nợ dài hạn 1,960,000,000 

 
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
Về mặt cơ cấu tổ chức: 

Trong năm 2013 Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang không ngừng thay đổi và áp dụng các chính 
sách quản lý tốt nhất nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm.  

Về mặt chính sách bán hàng: 

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường Inox trong và ngoài nước, Công ty phải luôn áp 
dụng chính sách bán hàng linh hoạt để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách cao nhất. 
Nhưng vẫn đảm bảo được uy tín, chất lượng sản phẩm cũng như công nợ phải thu một cách hiệu quả 
nhất. 
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IV. QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY: 
1. Hội đồng quản trị 
1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị 
Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm, là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để 
thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông; 
có trách nhiệm giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.  
Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: 
 

S
T
T 

 Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Phan Thế Nam 
Phó Chủ tịch 
HĐQT 

3 Bà Nguyễn Văn Kha Ủy viên HĐQT 
4 Bà Nguyễn Thị Hằng Ủy viên HĐQT 

5 Ông Hoàng Anh Sơn Ủy viên HĐQT 

 
1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Các cuộc họp của HĐQT: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 
họp 

tham dự 

Tỷ lệ Lý do không 
tham dự 

1 Ông: Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT 5 100%  

2 Ông: Phan Thế Nam Phó chủ tịch 
HĐQT 

3 60% Cá nhân 

3 Bà: Nguyễn Thị Hằng TV HĐQT 5 100%  

4 Ông: Nguyễn Văn Kha TV HĐQT 3 60% Cá nhân 

5 Ông: Hoàng Anh Sơn TV HĐQT 5 100%  

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chỉ tiêu kế hoạch - Hoạt động của 
các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 
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Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

01 Số 0203/NQ – HĐQT 02/03/2013 Thông qua thời gian ĐHCĐ thường niên và các vấn đề trình 
ĐHCĐ 

02 Số 0604/NQ – HĐQT 06/04/2013 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 

03 Số 0509/NQ – HĐQT 05/09/2013 Triệu tập đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 

04 Số 
26102013/NQ/ĐHCĐ 

26/10/2013 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 
2013 

05 Số 1811/NQ-
HĐQT/ITQ 

18/11/2013 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cp tập 
đoàn Thiên Quang năm 2013 

 
2. Ban kiểm soát 
2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh quản trị 
và điều hành Công ty. Ban kiểm soát có 3 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, trong đó có ít nhất 
01 thành viên có chuyên môn về kế toán tài chính. Ban kiểm soát bầu một thành viên làm Trưởng 
ban kiểm soát phải là cổ đông Công ty. 
Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay bao gồm : 

S
T
T 

Họ và tên Chức vụ 

1 Đặng Ngọc Phấn Trưởng BKS 
2 Nguyễn Văn Giang Thành viên 

BKS 
3 Nguyễn Thị Mơ  Thành viên 

BKS 
 

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY 
1. Ý kiến của kiểm toán độc lập 
Theo ý kiến của Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013, 
Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính 
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang tại ngày 31/12/201, cũng như kết quả hoạt động kinh 
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn 
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mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 
chính. 
2. Báo cáo tài chính kiểm toán 
Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy 
định của pháp luật về kế toán và kiểm toán 

( Chi tiết báo cáo tài chính đính kèm) 
Địa chỉ công bố Báo cáo tài chính: 
http://www.inoxthienquang.com.vn 
 CTCP TẬP ĐOÀN THIÊN 

QUANG 
 
 
 
 

 
NGUYỄN VĂN QUẢNG 
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