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o Vốn điều lệ (báo cáo tài chính kiểm toán 2012): 

88,685,710,000 VNĐ (Tám mươi tám tỷ sáu trăm tám 

mươi lăm triệu bảy trăm mười ngàn đồng). 

o Vốn điều lệ thời điểm hiện tại: 106.324.310.000 

VNĐ (Một trăm lẻ sáu tỷ ba trăm hai mươi bốn triệu 

ba trăm mười ngàn đồng). 

o Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận 

Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh 

o Số điện thoại:  (08) 3984 4822  

o Số fax: (08) 3984 4746 

o Website: http://www.garmexsaigon-gmc.com 

o Mã cổ phiếu: GMC 
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THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Kính thưa Quý cổ đông, 

Năm 2012 là một năm đầy khó khăn với nền 

kinh tế nói chung và ngành dệt may nói riêng. 

Thị trường Châu Âu thu hẹp, giá cả nguyên 

phụ liệu đầu vào tăng cao, đồng Euro mất giá 

là những nguyên nhân chính dẫn đến tình 

trạng sụt giảm doanh thu và lợi nhuận của các 

doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, nhờ 

chủ động trong công tác dự báo tình hình 

cũng như xây dựng các giải pháp linh hoạt 

nên Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại 

May Sài Gòn đã đạt được những kết quả nhất 

định. 

Với chiến lược tập trung vào các nguồn lực cốt 

lõi, cùng với đó là sự hỗ trợ, hợp tác của các 

đối tác, khách hàng chiến lược đã giúp GMC 

đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong 

năm 2012. Doanh thu thuần đạt 1,059 tỷ đồng, 

tăng 22.33% so với năm 2011; Lợi nhuận sau 

thuế đạt mức 52 tỷ đồng, vượt 20.37% so với 

cùng kỳ năm trước.  

Dựa trên kết quả kinh doanh này, Ban lãnh 

đạo Công ty lấy đó làm tiền đề xây dựng chủ 

trương, kế hoạch phát triển trong năm 2013 

và thời gian sắp tới. Cùng với kế hoạch Tái cơ 

cấu lần II cũng như chiến lược phát triển tăng 

tốc trong giai đoạn 2014 – 2018, GMC hứa 

hẹn sẽ thích nghi trọn vẹn với tình hình kinh tế, 

giảm thiểu rủi ro, nắm bắt thời cơ và thu về 

kết quả sản xuất kinh doanh mỹ mãn trong 

giai đoạn sắp tới. 

Nhận định năm 2013 vẫn là một năm đầy khó 

khăn và có nhiều diễn biến bất thường, chúng 

tôi luôn trong tư thế sẵn sàng đương đầu khó 

khăn, hoạch định và chuẩn bị kỹ lưỡng trong 

mọi tình huống diễn biến thị trường, lập thành 

tích kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa Công ty. Chỉ 

tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2013 tổng doanh 

thu đạt 1,100 tỷ đồng, tương ứng 101.79% 

kết quả cùng kỳ năm 2012; Lợi nhuận trước 

thuế đạt ngưỡng 62 tỷ đồng, cao hơn kết quả 

2012 0.86%. 

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành, cũng 

như những lời chúc tốt đẹp nhất đến Quý cổ 

đông, hi vọng GMC sẽ luôn nhận được sự 

quan tâm và tin tưởng từ phía Quý cổ đông.  

Trân trọng 

 

 

 

Ông Lê Quang Hùng 

Chủ tịch Hội đồng quản trị
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MỤC LỤC 

 

I/ Thông tin chung  

 

o Quá trình hình thành và phát triển 

o Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

o Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 

o Mục tiêu và Định hướng 

o Rủi ro 

 

II/ Tình hình hoạt động trong năm 

 

o Tình hình sản xuất kinh doanh 

o Tổ chức và nhân sự 

o Tình hình đầu tư, thực hiện dự án 

o Tình hình tài chính 

o Cơ cấu cổ đông, vốn chủ sở hữu 

 

III/ Báo cáo và đánh giá của Ban 

Giám Đốc 

 

o Tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh 2012 

o Tình hình tài chính 

o Những cải tiến về cơ cấu quản lý 

o Kế hoạch phát triển trong tương lai 

o Giải trình của Ban Giám Đốc với ý 

kiến kiểm toán 

 

 

 

 

 

 

 

IV/ Đánh giá của Hội đồng quản trị 

 

o Các mặt hoạt động 

o Hoạt động của Ban Giám đốc 

o Kế hoạch của Hội đồng quản trị 

 

V/ Quản trị công ty 

 

o Hội đồng quản trị 

o Ban kiểm soát 

o Giao dịch, thù lao và lợi ích của 

HĐQT, BGĐ và BKS 

 

VI/ Báo cáo tài chính 

 

o Ý kiến kiểm toán 

o Báo cáo tài chính hợp nhất 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 

CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

RỦI RO 
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Quá trình hình thành và phát triển 

 

 

1976
• Liên hiệp Xí nghiệp May TP HCM (khởi đầu là một doanh nghiệp quốc doanh)

1993
• Thành lập Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu May Sài Gòn (Garmex Saigon)

2004

• Chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần (trong đó có 10% là vốn Nhà
Nước) từ ngày 07/01/2004

2005

• Công ty mua lại phần vốn góp trị giá 500.000 USD của đối tác Learder’ 2000
Limited – Hong Kong trong Công ty Liên doanh HONGARMEX, bao gồm 01
xưởng may và 01 xưởng giặt theo Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày
28/7/2005 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Công ty thành lập Xí
nghiệp may Tân Phú và Xí nghiệp giặt Bình Chánh trực thuộc Công ty Cổ phần
Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn.

• Góp vốn với 03 Công ty khác là Công ty TNHH Nhựa Nam Á, Công ty TNHH
Sản xuất – Thương mại Đăng Nguyên, Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại
Cách Kiệm để thành lập Công ty cổ phần Phú Mỹ đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm
Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch 1 tại xã Hắc Dịch, huyện Tân
Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, GMC chiếm 32.47% vốn điều lệ.

• Công ty được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc
chuyển đổi mục đích sử dụng 5 mặt bằng Công ty đang quản lý.

• Ngày 09/12/2005, Công ty trở thành thành viên liên kết với Công ty Dệt may
Gia Định theo quyết định số 6231/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố
Hồ Chí Minh. Theo đó, Công ty Dệt may Gia Định nắm 10% phần vốn của nhà
nước tại GMC.



 

 

4 
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2006

• Niêm yết vào tháng 12/2006 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh với mã chứng khoán là GMC.

• Đầu tư 100% vốn xây dựng Công ty TNHH May Tân Mỹ trên khu đất rộng 50,000
m² tại Cụm Công nghiệp Hắc Dịch 1, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2007

• Ngày 04/06/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép số 105/ĐKCB chấp
thuận cho công ty cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn phát hành cổ phiếu
thưởng và chi trả cổ tức đợt 03/2006 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn
vốn chủ sở hữu

2009

• Tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn
để tăng vốn điều lệ.

• Đạt chứng nhận ISO 9001:2008 theo đánh giá của tổ chức Quarcert ngày
22/10/2009.

2012

• Góp 51% vốn điều lệ hợp tác với Công Ty TNHH Một thành viên Blue Exchange để
thành lập Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh

• Ngày 07/12/2012, Công ty nhận được quyết định số 54/GCN - UBCK về việc chào
bán cổ phiếu ra công chúng.
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Hiện nay, Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn đang hoạt động trong các 

lĩnh vực sau: 

o May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).  

o Sản xuất vải dệt thoi.  

o Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.  

o Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.  

o Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.  

o Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác.  

o Đại lý, môi giới, đấu giá.  

o Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê.  

o Hoàn thiện sản phẩm dệt.  

o Họat động tư vấn quản lý.  

o Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  

o Vận tải hành khách đường bộ khác.  

o Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.  

o Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên 

doanh. 

 

Các sản phẩm tiêu biểu 
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Địa bàn kinh doanh 

 

Tính đến năm 2012, hơn 85% doanh thu từ hoạt động bán hàng của GMC đều từ hoạt động 

xuất khẩu. Các khách hàng truyền thống lớn chủ yếu ở thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... 

Hiện Công ty đã hoạch định và đang triển khai kế hoạch Tái cơ cấu lần II, trong đó Tái cơ 

cấu thị trường là một trong những khía cạnh được quan tâm chú trọng. 

Theo kế hoạch, đến năm 2015, GMC sẽ hoàn thành công tác tái cơ cấu thị trường, cụ thể 

như sau: 

o Xuất khẩu theo thị trường mục tiêu chiếm 80%, phù hợp với nội lực công ty. GMC hướng 

đến cơ cấu an toàn cân bằng lượng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Châu Âu đều chiếm 

40%, 20% còn lại sẽ là những khu vực khác. Đây cũng là thời điểm bổ sung lợi thế cạnh 

tranh cho ngành may Việt Nam do thuế xuất nhập khẩu vào các thị trường truyền thống 

bằng 0% khi các hiệp định thương mại TPP và EU – VN có hiệu lực; 

o Thị trường nội địa chiếm 20%. Nắm bắt được cơ hội cũng như những thuận lợi trước 

mắt, GMC đặt mục tiêu tập trung vào thị trường mậu dịch chung ASEAN. Với dân số gần 

600 triệu người và không bị đánh thuế xuất nhập khẩu, ASEAN hiện đang là một trong 

những thị trường tiềm năng nhất mà GMC hướng đến. 

  

Xuất khẩu
80%

Nội địa
20%

Cơ cấu thị trường

Mỹ
40%

Châu Âu
40%

Thị trường 
khác
20%

Cơ cấu xuất khẩu
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Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 

  

Xí nghiệp May 

An Nhơn 

Xí nghiệp 

May An Phú 

Xí nghiệp May 

Bình Tiên 

Xí nghiệp 

May Tân Phú 

Phòng Tổ chức 

hành chính 

Phòng  

Thiết bị 

Phòng kỹ thuật 

chất lượng 

Phòng Kế toán 

thống kê 

Ban chỉ đạo xây 

dựng Hệ thống 

Giám đốc Kỹ 

thuật chất lượng 

Phó TGĐ phụ trách 

Nội chính 

Đại hội đồng  

cổ đông 

Tổng  

giám đốc 

Hội đồng 

quản trị 
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Xí nghiệp Giặt 

Bình Chánh 

Cty TNHH May 

Sài Gòn Xanh 

Cty TNHH 

May Tân Mỹ 

Ban  

Kiểm soát 

Phòng Kinh 

doanh nội địa 

Phòng Xuất 

nhập khẩu 

Phòng  

Kế hoạch 

Phòng Kinh 

doanh xuất khẩu 

Giám đốc Kinh 

doanh nội địa 

Giám đốc  

Kế hoạch 

Giám đốc Kinh 

doanh xuất khẩu 

Phó TGĐ phụ trách 

Pháp lý 

Phó TGĐ phụ trách 

Đối ngoại 



 

 

9 
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Mục tiêu và định hướng phát triển 

 

 

 

Mục 
tiêu

Gia tăng 
giá trị kinh 

doanh

Nâng cao 
chất lượng 
công tác 
quản trị

Hoạch định 
nguồn 

nhân lực 
hiệu quả

Ổn định cơ 
cấu thị 

trường và 
khách 
hàng
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Kiên định với mục tiêu chiến lược của Công ty - phấn đấu trở thành một trong 

những Doanh nghiệp May mặc hàng đầu Việt Nam “XUẤT KHẨU MẠNH – NỘI 

ĐỊA TỐT – THƯƠNG HIỆU ĐẲNG CẤP” thông qua hệ thống tiêu chí đánh giá 

hiệu quả RoS, RoE, RoA và EPS hàng năm. 

Tiếp tục củng cố vị thế Công ty đã xác lập; tạo cơ sở đảm bảo ổn định hoạt động, 

phát triển bền vững và thúc đẩy cải tiến quản trị, điều hành Công ty 

Tập trung rà soát nội lực, sẵn sàng cho chiến lược phát triển tăng tốc trong giai 

đoạn 2014 – 2018. Hoạch định, triển khai chiến lược Tái cơ cấu lần II để thích nghi 

với tình hình kinh tế trong và ngoài nước đồng thời phát huy tối đa nguồn lực, nắm 

bắt thời cơ và giảm thiểu rủi ro. 

Củng cố và mở rộng nguồn khách hàng/ thị trường truyền thống và tiếp cận thị 

trường/ khách hàng mới từ ưu đãi thuế quan của các hiệp định thương mại song 

phương/ đa phương TPP, EU – VN, ASEAN – Trung Quốc… 

Luôn trong tư thế sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thách thức liên quan 

đến nguồn nguyên liệu đầu vào (nguồn cung nguyên liệu nội địa không thể đáp ứng 

nhu cầu về chất lượng và số lượng, cạnh tranh nguồn nguyên liệu đầu vào), cạnh 

tranh nguồn lao động, cạnh tranh thị trường nội địa từ các mặt hàng hiệu của Mỹ, 

Châu Âu hoặc hàng giá rẻ từ Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN khác… 

Định hướng phát triển 
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Rủi ro 

Là một công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, Công ty Cổ 

phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. 

Rủi ro kinh tế 

Một trong các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình hoạt động của các công ty trong nền 

kinh tế thị trường là tốc độ tăng trưởng GDP. Trong vòng 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng 

GDP của Việt Nam luôn ở mức thấp. Đặc biệt trong năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt 

Nam chỉ đạt 5.03% - mức thấp nhất trong vòng 13 năm. Việc chỉ số tăng trưởng GDP thấp phản 

ánh tình trạng khó khăn, trì trệ trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài sự tác động 

của tốc độ tăng trưởng GDP, rủi ro về lãi suất cũng là một vấn đề cần được quan tâm và cân nhắc. 

Tuy nhà nước đã có những chính sách hạ trần lãi suất cho vay, tuy nhiên các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ. Hiện nay, Cty có tỷ lệ 

vốn chủ sở hữu/doanh thu còn thấp, chỉ gần 10%, do đó sẽ lệ thuộc nhiều vào vốn vay tín dụng. 

Trong 2012, vốn vay tín dụng đều sử dụng ngoại tệ với lãi suất thấp, ưu đãi do đó chi phí tín dụng 

thấp, tăng lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, việc duy trì chính sách tín dụng ngoại hối vẫn được điều 

chỉnh hàng năm nên đây sẽ là rủi ro nếu ngân hàng nhà nước điều chỉnh chính sách không cho phép 

vay tín dụng ngoại hối  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro tỷ giá 

Doanh thu từ xuất khẩu chiếm tỉ trọng rất lớn (86.4%) là một trong những nguyên nhân 

dẫn đến việc doanh nghiệp chịu rủi ro rất cao về tỷ giá. Hơn thế nữa, phần lớn nguyên 

vật liệu sản xuất của công ty đều là nhập khẩu từ nước ngoài; vì thế, sự biến động về tỷ 

giá sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. 
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Rủi ro thị trường 

Bất kì công ty nào dù ít dù nhiều cũng đều chịu rủi ro từ thị trường. Thị trường luôn chịu tác 

động của nền kinh tế toàn cầu, sự thay đổi thị hiếu, văn hóa cũng như thói quen của người tiêu 

dùng. Ngoài ra, vấn đề quan hệ hợp tác với khách hàng, nhà cung ứng cũng là vấn đề cần được 

quan tâm và cân nhắc kĩ lưỡng. Trong tình hình thị trường xuất hiện nhiều công ty cùng ngành 

như hiện nay, doanh nghiệp luôn phải có các biện pháp nâng cao, cải thiện hệ thống quản lý, 

trách nhiệm xã hội, chất lượng mẫu mã, hàng hóa; cân đối, giữ gìn bền vững quan hệ với khách 

hàng và nhà cung ứng đế giảm thiểu tối đa rủi ro từ các công ty cạnh tranh.    

 

Rủi ro đặc thù 

Các rủi ro về vấn đề nguyên vật liệu cũng như phương thức dây chuyền sản xuất là một trong 

những thách thức lớn cho doanh nghiệp. Nguồn nguyên vật liệu của GMC hơn 80% đều được 

nhập khẩu từ nước ngoài, vì vậy bất kì sự thay đổi, biến động nào của giá nguyên vật liệu thế 

giới đều ảnh hưởng đến vấn đề chi phí và lợi nhuận của công ty.  

Bất kì ngành nghề nào cũng đều có rất nhiều rủi ro trong quá trình sản xuất. Trong môi trường 

cạnh tranh gay gắt, bất kỳ rủi ro, sự cố nào xảy ra cũng có thể gây gián đoạn quá trình sản xuất; 

từ đó dẫn đến tình trạng chậm giao hàng hóa hoặc chất lượng sản phẩm không đảm bảo, gây 

thiệt hại đến Công ty. Vì thế, doanh nghiệp luôn phải coi trọng tính điều hành, cân đối kế hoạch, 

giám sát chất lượng, nghiên cứu cải thiện nâng cao kĩ thuật sản xuất. 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro luật pháp 

Công ty cổ phần luôn phải đối mặt với rủi ro trực tiếp từ hệ thống luật pháp. Do hoạt động với 

hình thức Công ty cổ phần và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, doanh nghiệp chịu sự 

chi phối trực tiếp từ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Bất kỳ sự thay đổi nào của hệ 

thống luật pháp đều gây ra tác động lớn đến việc hình thành chiến lược và chính sách của Công 

ty. Bên cạnh đó, việc Việt Nam đã và đang hòa nhập vào thị trường thế giới cũng đã đặt ra rất 

nhiều khó khăn và thử thách cho các doanh nghiệp trong việc nắm bắt và tiếp thu Luật pháp 

quốc tế nói chung và Luật thương mại Quốc tế cũng như rào cản kỹ thuật chống bán phá giá 

của các nước nhập khẩu nói riêng. 
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Các chứng nhận, giải thưởng đạt được 
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Hoạt động cộng đồng, xã hội 

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, 

Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại 

May Sài Gòn luôn quan tâm đến các hoạt 

động cộng đồng và xã hội. GMC ý thức 

được rằng, mỗi cá nhân, đoàn thể đều là 

một bộ phận không thể tách rời của cộng 

đồng; vì thế Công ty luôn nêu cao phương 

châm phát triển gắn liền với sự phát triển 

bền vững của cộng đồng và xã hội. Trong 

năm, Công ty thường xuyên thực hiện các 

hoạt động từ thiện, hỗ trợ người có hoàn 

cảnh khó khăn, đặc biệt là trường hợp trẻ 

em cơ nhỡ… 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 
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(Đơn vị tính: triệu đồng) 

   Tình hình sản xuất kinh doanh 

  

STT Chỉ tiêu 2011 2012 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 865,731  1,059,093  

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 45  99  

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 865,687  1,058,994  

4 Giá vốn hàng bán 682,336  890,011  

5 Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 183,350  168,983  

6 Doanh thu hoạt động tài chính 20,388  17,761  

7 Chi phí tài chính 16,605  9,861  

8 Chi phí bán hàng 18,254  17,244  

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 118,031  102,073  

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 50,849  57,566  

11 Thu nhập khác 1,676  3,949  

12 Chi phí khác 8  43  

13 Lợi nhuận khác 1,668  3,906  

14 Lãi/ lỗ công ty liên kết, liên doanh -    -    

15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 52,516  61,471  

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 9,506  9,700  

17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại -    -    

18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 43,011  51,771  

19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) 4,871  5,870  
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91.58%

0.60%
7.78% 0.03%

2011

Cơ cấu doanh thu Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại may Sài Gòn 

  2011 2012 Tăng / Giảm 

Doanh thu thuần bán thành phẩm 865,413  1,055,401  21.95% 

 - Doanh thu thuần xuất khẩu FOB 792,794  921,761  16.27% 

 - Doanh thu thuần xuất khẩu CMP 5,237  11,530  120.17% 

 - Doanh thu nội địa 67,383  122,110  81.22% 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 273  3,593  1214.35% 

Tổng doanh thu thuần 865,687  1,058,994  22.33% 

 

Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của GMC trong năm 2012 rất đáng ghi nhận và 

vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng đều trên tất cả các lĩnh vực. Có thể thấy, doanh thu thuần 

từ xuất khẩu FOB đạt tốc độ tăng thấp nhất (16.27%) là do ảnh hưởng từ tình hình khủng 

hoảng ở hai thị trường trọng yếu là Mỹ và Châu Âu. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung ảm đạm 

của ngành dệt may do thị trường Châu Âu bị thu hẹp, con số 16.27% tăng trưởng vẫn được 

xem là rất ấn tượng. Xuất khẩu FOB vẫn là nguồn doanh thu chủ yếu của GMC; tỷ trọng FOB 

giảm nhẹ trong năm 2012 từ 91.58% xuống còn 87.04% do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình 

hình bất ổn ở các thị trường xuất khẩu chính, đặc biệt là tác động của cuộc khủng hoảng nợ 

công Châu Âu. Tuy nhiên Công ty vẫn giữ được sự ổn định tương đối nhờ sự hổ trợ, phối hợp 

kịp thời cũng như sự nỗ lực điều hành cân đối năng lực để làm hàng nội địa và sự ủng hộ của 

các khách hàng truyền thống ở thị trường Mỹ và Nhật Bản. 

  

87.04%

1.09%

11.53%
0.34%

2012

Doanh thu thuần xuất 
khẩu FOB

Doanh thu thuần xuất 
khẩu CMP

Doanh thu nội địa

Doanh thu cung cấp dịch 
vụ

(Đơn vị tính: triệu đồng) 
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Tổ chức và nhân sự 

Ban Điều hành 

Tổng giám đốc 

 

 

 

 

 

 

Phó Tổng giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng 

  

Ông Nguyễn Ân 

Bà Đỗ Thị Kim Nhàn Bà Nguyễn Thị Thu Hương Ông Nguyễn Hoàng Giang 

Bà Nguyễn Minh Hằng 
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Sơ yếu lý lịch và Quá trình công tác của Ban Điều hành 

Ông Nguyễn Ân – Tổng giám đốc  

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1953 

Nơi sinh: Quảng Ngãi 

CMND số:        023744173, cấp ngày 11/11/2011, tại CA TP.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 304/9C Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. HCM 

Số ĐT liên lạc: (08) 39844822 

Trình độ chuyên môn:  Đại học Kinh tế Công nghiệp 

 

Quá trình công tác: 

 5/1993 - 11/1995 Giám đốc Xí nghiệp may Liên doanh An Nhơn. 

 12/1995 - 5/1997 Phó giám đốc Xí nghiệp may Garmex 2 

 6/1997 - 12/1997 Quyền Giám đốc  Garmex 2 

 1/1998 - 8/1999 Giám đốc Xí nghiệp Garmex 2 

 9/1999 - 12/2003 Phó Giám đốc Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu May  Sài Gòn 

kiêm Giám đốc Xí nghiệp Garmex 2. 

 1/2004 - 2/2007 Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc, Giám đốc Xí nghiệp May 

An Nhơn thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May 

Sài Gòn. 

 3/2007 đến nay Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc 

 

Các chức vụ hiện nay tại GMC:  Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SX – TM 

May Sài Gòn. 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Chủ tịch Công ty TNHH May Tân Mỹ, Thành viên 

Hội đồng thành viên Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh.  

 

 

Bà Đỗ Thị Kim Nhàn – Phó Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 29/05/1958 

Nơi sinh: Hà Nội 

CMND số:        021563814, cấp ngày 22/10/2008, tại CA TP.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 43 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Số ĐT liên lạc: (08) 39844748 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, cử nhân Chính trị, cử nhân Luật 

 

Quá trình công tác: 

 6/1993 - 01/1994  Trưởng phòng TC-HC LHXN May. 
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 01/1994 - 3/1995 Phó Tổng Giám đốc Công ty SX-XNK May Sài Gòn. 

 3/1995 - 5/2000  Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc XN May Garmex 3. 

 6/2000 - 5/2003 Phó Giám đốc Công ty - Giám Đốc XN May Garmex 3 - Kiêm 

Trưởng phòng TC-HC - Công ty SX-XNK May Sài Gòn. 

 6/2003 - 12/2003 Phó Giám đốc Công ty – Kiêm Trưởng phòng TC-HC Công ty SX-

XNK May Sài Gòn 

 01/2004 - 3/2011 Ủy viên thường trực HĐQT nhiệm kỳ 1, Phó Tổng Giám đốc 

 01/2011 đến nay: 
Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2, Phó Tổng Giám đốc 

 

Các chức vụ hiện nay tại GMC:  Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SX - TM May 

Sài Gòn. 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Gia Định (GDI), Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH May Tân Mỹ. 

 

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Phó Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 31/12/1961 

Nơi sinh: Sài Gòn 

CMND số:        020417705, cấp ngày 08/02/2012, tại CA TP.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 258 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. HCM 

Số ĐT liên lạc: (08) 39844822 

Trình độ chuyên môn:  Đại học Sư phạm Anh văn 

 

Quá trình công tác: 

 01/1994 - 06/1994  Trưởng phòng XNK Công ty SX – XNK May Sài Gòn. 

 07/1994 - 06/1997  Trường phòng XNK Công ty Legamex. 

 07/1997 – 10/1998  Nghỉ việc Công ty Legamex. 

 11/1998 – 03/1999  Chuyên viên XN May Garmex 2, Công ty SX-XNK May Sài Gòn. 

 04/1999 - 11/1999  Phó GĐ XN Garmex 2, Công ty SX-XNK May Sài Gòn. 

 12/1999 - 12/2003  
Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại, Công ty SX – XNK May Sài 

Gòn. 

 01/2004  đến nay    
Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SX – TM 

May Sài Gòn. 

 

Các chức vụ hiện nay tại GMC:  Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SX – TM 

May Sài Gòn. 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám 

đốc Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh. 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 12/01/1965 

Số CMND: 022748227 cấp ngày 14/01/2008 tại TP. HCM 

Nơi sinh: Hải Dương 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Hải Dương 

Đại chỉ thường trú: 258/80A Trần Hưng Đạo, quận 1, Tp Hồ Chí Minh (Nơi ở hiện nay:  

16 Đường 35, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM) 

Số điện thoại liên lạc: (08) 39844822/129 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (ngành quản trị) 

 

Quá trình công tác: 

 4/1993 - 4/2000 Bí thư Đoàn TN kiêm Phó Quản đốc Xí nghiệp May Garmex 1 

 5/2000 - 3/2002 Phó Phòng TCHC Xí nghiệp May Garmex 1 

 3/2002 – 4/2005 Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Xí nghiệp May An Nhơn 

 5/2005 – 4/2009 Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Công ty 

 5/2009 – 5/2010 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính kiêm Trưởng Phòng 

TCHC Công ty Cổ phần SẢN XUẤT - TM May Sài Gòn. 

 8/2010 đến nay 
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội 

chính. 

 

Chức vụ hiện nay tại GMC: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn. 

 

Bà Nguyễn Minh Hằng – Kế toán trưởng 

Ngày tháng năm sinh: 18/06/1977 

Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh 

CMND số:        023063803, cấp ngày 20/04/2000, tại CA TP.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 407/3 Lý Thái Tổ, Phường 9, quận 10, TP.HCM  

Số ĐT liên lạc: (08) 38616377  -  DĐ: 0908.395152 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế 

 

Quá trình công tác: 

 01/1999 – 12/2006  Nhân viên Kế toán Công ty May Sài Gòn. 

 01/2007 – 02/2008  Phó Phòng Kế tóan thống kê Công ty Cổ phần SX -TM May Sài Gòn. 

 03/2008 – 06/2009 Trưởng Phòng Kế toán thống kê Công ty. 

 6/2009 đến nay Kế toán Trưởng Công ty Cổ Phần SX -TM May Sài Gòn. 

 

Các chức vụ hiện nay tại GMC:  Kế toán trưởng Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn 
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Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi 

trong chính sách đối với người lao động  

Số lượng lao động Công ty 

Trình độ Số người Tỷ lệ (%) 

Phân theo trình độ lao động 3,204 100 

- Đại học 100 3.12 

- Cao đẳng 77 2.40 

- Trung cấp, công nhân kỹ thuật 184 5.74 

- Tốt nghiệp phổ thông 2,843 88.73 

Phân theo hợp đồng lao động 3,204 100 

- Không xác định thời hạn 1,367 42.67 

- Ký hợp đồng có thời hạn 1,837 57.33 

  

  

3.12%
2.40%

5.74%

88.73%

Trình độ lao động

Đại học Cao đẳng

Trung cấp, công nhân kỹ thuật Tốt nghiệp phổ thông

42.67%

57.33%

Hợp đồng lao động

Không xác định thời hạn Ký hợp đồng có thời hạn
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Chính sách đối với người lao động 

a. Chính sách đào tạo 

- Căn cứ nhu cầu phát triển, Công ty sẽ 

bố trí đào tạo và đào tạo lại cho CBCNV 

nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả công 

việc. Công nhân trực tiếp sản xuất được 

tổ chức ôn luyện tay nghề, thi nâng bậc 

theo niên hạn. Ngoài ra, Công ty thường 

xuyên huấn luyện cho người lao động về 

công tác bảo hộ - an toàn lao động và các 

Bộ luật liên quan.  

- Hầu hết cán bộ quản lý xí nghiệp đã 

được đào tạo tại Nhật trong thời gian bình 

quân 3 tuần/kỳ theo chương trình AOTS. 

Hiện nay, Công ty đang triển khai chiến 

lược tái cơ cấu cho phù hợp với diễn biến 

tình hình kinh tế trong và ngoài nước trên 

cơ sở phát huy nội lực và lợi thế của Công 

ty. Do đó, Công ty sẽ phải tiến hành tái cơ 

cấu lại hệ thống quản lý, từ đó lên kế 

hoạch tái đào tạo cán bộ quản lý, điều 

hành, nghiệp vụ cho phù hợp với yêu cầu 

mới của hệ thống và mô hình hoạt động 

sau khi tái cơ cấu. Mặt khác, để nâng cao 

năng suất lao động toàn công ty, bên 

cạnh việc đầu tư thiết bị chuyên dùng, 

hoạch định năng lực sản xuất, GMC còn 

chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng lao 

động và thao tác của người lao động 

trong sản xuất.   

 

b. Chính sách tiền lương, thưởng, 

trợ cấp, phúc lợi 

- Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại 

May Sài Gòn được chuyển thể từ doanh 

nghiệp Nhà nước nên kế thừa đầy đủ chế 

độ tiền lương và tiếp tục hợp đồng với 

người lao động khi Công ty chuyển đổi 

sang công ty cổ phần ngày 07/01/2004.  

- Để khuyến khích và cải thiện nâng cao 

thu nhập cho người lao động, Công ty đã 

xây dựng và thường xuyên cập nhật hệ 

thống thang bảng lương và các quy chế 

lương, thưởng, Nội quy Lao động và thỏa 

ước lao động tập thể trong Doanh nghiệp 

được Sở Lao Động thương binh xã hội 

thành phố công nhận. Ngoài ra, GMC còn 

thực hiện các chế độ chính sách khác cho 

người lao động như mua Bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo 

hiểm tai nạn con người. 

- Đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao 

động, đánh giá đúng mức độ đóng góp 

của từng vị trí công tác trong Công ty, gắn 

liền tiền lương với năng suất, chất lượng 

và hiệu quả của từng người, khuyến khích 

người lao động có trình độ chuyên môn kỹ 

thuật cao, khuyến khích mọi người nâng 

cao hiệu suất công tác. Từ đó khuyến 

khích CBCNV làm việc hăng say góp phần 

thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 
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THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI 

Năm 
Thu nhập bình quân đầu người 

(đồng/ người) 

2010 4,689,626 

2011 6,092,592 

2012 6,614,240 

 

- Hàng năm, Công ty kết hợp với Công đoàn khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV, trang bị 

phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo đúng tiêu chuẩn chức danh công việc. 

- Công ty cũng tổ chức tặng quà cho CBCNV liên quan trong các ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 

ngày thương binh liệt sĩ, ngày thành lập quân đội 22/12...; tham gia các hoạt động xã hội 

như tương thân tương ái, giúp đỡ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, 

đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo của TPHCM, tiếp tục phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam 

Anh Hùng, góp quỹ “Vì ngư dân đánh bắt xa bờ Miền Trung”, tặng máy chạy thận cho bệnh 

viện Nhi đồng 2 TPHCM... Ngoài ra, Công ty thường xuyên đẩy mạnh hoạt động các tổ chức 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên thông qua các chương trình văn thể mỹ, tạo môi trường làm 

việc thân thiện, không khí vui tươi lành mạnh trong Công ty.  

- Hàng năm, Công ty tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát hoặc tổ chức xe về quê ăn tết, kinh 

phí trích từ quỹ phúc lợi. 
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Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

 

 

Tháng 08/2012 

Thành lập Công ty TNHH hai thành 

viên May Sài Gòn Xanh với vốn 

điều lệ 86 tỷ đồng; Công ty cổ 

phần Sản xuất – Thương mại May 

Sài Gòn góp 51% và Công ty 

TNHH Thời trang xanh cơ bản góp 

49% vốn điều lệ.  

Ngày 15/08/2012 

Thành lập chi nhánh tại Quảng 

Nam và xin cấp giấy chứng nhận 

đầu tư nhà máy sản xuất với diện 

tích 2,6 ha tại cụm Công nghiệp 

Hà Lam – Chợ Được, Thăng Bình, 

Quảng Nam; đã xây dựng 1 trệt, 4 

lầu và đưa vào sản xuất thử, dự 

kiến khai trương vào cuối tháng 4 

với quy mô 10 chuyền may. 

Ngày 02/11/2012 

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư 

nước ngoài (lập chi nhánh tại Hoa 

Kỳ) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 

đăng ký hoạt động tại Hoa Kỳ 

ngày 24/12/2012. 

 

Trong năm 2012, Công ty đã đầu 

tư hơn 11 tỷ đồng vào trang thiết 

bị chuyên dùng, phục vụ cho hoạt 

động sản xuất. 
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Công ty con / Công ty liên kết 

Danh sách các công ty con và công ty liên kết 

STT Tên Công ty Vốn điều lệ 
Vốn góp của 

GMC theo 
mệnh giá 

Tỷ lệ vốn góp 

1 Công ty TNHH May Tân Mỹ 15,000 15,000 100% 

2 Công Ty TNHH May Sài Gòn Xanh 86,000 43,860 51% 

3 Công ty Cổ Phần Phú Mỹ 13,370 4,341 32.47% 

(Đơn vị tính: triệu đồng)                                            

Công ty con 

Công ty TNHH May Tân Mỹ 

- Trụ sở chính của Công ty 

Địa chỉ:  Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Điện thoại: (064) 394 5626             Fax:  (064) 394 5625 

- Ngành nghề kinh doanh: May công nghiệp; Dệt vải, len các loại; Mua bán máy móc, thiết 

bị, nguyên vật liệu ngành dệt may; Cho thuê nhà xưởng; Dịch vụ giặt tẩy; Sản xuất và bán 

buôn, bán lẻ nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai trong các cửa hàng chuyên 

kinh doanh, cửa hàng kinh doanh tổng hợp. 

- Vốn điều lệ của Công ty TNHH May Tân Mỹ là 15 tỷ đồng, GMC sở hữu 100% vốn của 

Công ty May Tân Mỹ và trực tiếp tham gia quản lý kế hoạch sản xuất, nhân sự, hệ thống 

chất lượng của Công ty con. 
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Giới thiệu dự án chiến lược – Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh 

Tháng 8 năm 2012, GMC cùng với Công ty TNHH Thời trang Xanh hợp tác thành lập Công ty 

TNHH hai thành viên May Sài Gòn Xanh với vốn điều lệ 86 tỷ đồng.  

Hiện nay, xưởng sản xuất của Sài Gòn Xanh đang trong giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị 

đưa vào hoạt động sản xuất.   

Hiện trạng xí nghiệp 

• Hoàn tất Nhà kho (hiện đang dùng đào tạo công nhân và sản xuất thử) 

• Hoàn tất Xưởng sản xuất thứ I 

• Hoàn tất Nhà để xe 

• Hoàn tất lắp đặt Trạm biến thế điện 

• Đang hoàn tất Bếp ăn 

• Đang trải nhựa đường đi lại 

• Đã mua và chuyển đến Xưởng 5 chuyền may quần jeans 

• Đang mua tiếp và sẽ chuyển đến Xưởng 5 chuyền may áo jacket 

• Đưa vào Thành phố đào tạo lực lượng quản lý chuyền sản xuất (2 tuần kết hợp lý 

thuyết và thực hành) 

 

Công Ty TNHH May Sài Gòn Xanh 

- Trụ sở chính của Công ty 

Địa chỉ:  332 Lũy Bán Bích , Phường Hòa Thạch, Quận Tân Phú 

- Ngành nghề kinh doanh: May công nghiệp, sản xuất vải dệt thoi, bán buôn máy móc 

thiết bị và phụ tùng khác, bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Bán buôn chuyên 

doanh khác chưa phân vào đâu. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt 

khác, hoàn thiện sản phẩm dệt, tư vấn quản lý kinh doanh; hoạt động dịch vụ hổ trợ 

khác liên quan đến vận tải. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, bán 

lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng 

da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh, cung ứng và quản lý nguồn lao động 

trong nước. 

- Vốn điều lệ của Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh là 86 tỷ đồng, GMC sở hữu 51% vốn 

của Công ty May Sài Gòn Xanh và trực tiếp tham gia quản lý, hiện tại GMC có 03 đại diện 

trong Hội đồng thành viên và 01 Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.  
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Vị trí và bố trí mặt bằng 

Nằm trong khu Công nghiệp Chợ Được, Thăng Bình, Quảng Nam 

Diện tích cả Xí nghiệp 210m x 128m 

Xây dựng 3 nhà xưởng, mỗi xưởng có diện tích 24m x 108m 

Xây dựng Nhà Lưu trú cán bộ, Bếp nấu ăn, Nhà xe, làm đường… 

  

Công ty liên kết 

Công ty Cổ Phần Phú Mỹ 

- Trụ sở chính của Công ty 

Địa chỉ : Ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Điện thoại: 064.945538    

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp; Thi công 

các công trình dân dụng, công nghiệp, xử lý nước 

thải, rác thải; Mua bán nhà; Môi giới bất động sản, 

dịch vụ nhà đất; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây 

dựng: gạch, ngói, xi măng,…;  

- Đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của Công ty Cổ 

phần Phú Mỹ là 13,37 tỷ đồng, GMC nắm giữ 32.47% 

vốn điều lệ và có đại diện là Chủ tịch HĐQT Công ty. 

file:///C:/Users/GARMEXJS/Documents/Presentation/Garmex Profile/HaLam_tong quan.JPG


 

 

29 
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 Tình hình tài chính 

Tình hình tài chính 

Năm 2012 được xem là một năm khá thành công của GMC khi xét tình hình tài chính. Các 

chỉ tiêu tài chính đều tăng so với năm 2011, cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu 2011 2012 Tăng/ Giảm 

Tổng giá trị tài sản 396,435  465,842  17.51% 

Doanh thu thuần 865,687  1,058,994  22.33% 

Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 

 50,849  57,566  13.21% 

Lợi nhuận khác 1,668  3,906  134.19% 

Lợi nhuận trước thuế 52,516  61,471  17.05% 

Lợi nhuận sau thuế  43,011  51,771  20.37% 

(Đơn vị tính: triệu đồng) 

Kết thúc năm 2012, tổng kết Tài sản Công 

ty tăng 17.51% so với năm 2011. Các chỉ 

tiêu đóng góp vào việc gia tăng tài sản là: 

tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn 

kho và tài sản cố định. Trong đó chỉ tiêu 

tiền mặt là khoản tăng mạnh nhất do 

ngày cuối năm công ty nhận đuợc nhiều 

khoản công nợ tới hạn khách hàng thanh 

toán. Tỷ lệ tăng của khoản mục công nợ 

phải thu và hàng tồn kho có xu hứơng 

giảm hơn so với năm 2011. Năm 2011 tỷ 

lệ tăng của các khoản phải thu và hàng 

tồn kho 20.6% và 70.6% thì năm 2012 là 

16.63% và 10.37%. Doanh thu thuần 

tăng 22.33% và lợi nhuận trước thuế tăng 

17.05%. Mặc dù tình hình chung của 

ngành dệt may trong năm 2012 là khá ảm 

đạm, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó 

khăn; tuy nhiên Ban Lãnh Đạo của GMC 

đã rất linh hoạt trong việc điều hành và 

cân đối năng lực sản xuất để gia tăng 

lượng hàng bán ra và tiết giảm các chi phí 

không cần thiết giúp tình hình tài chính 

công ty được ổn định đồng thời gia tăng 

thêm lợi nhuận so với 2011.  
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Năm 2012, nhìn chung tình hình kinh 

doanh của ngành dệt may có xu hướng là 

thu hẹp về thị trường xuất khẩu, đặc biệt 

là thị trường EU. Vì thế có thể thấy, tăng 

trưởng của hoạt động kinh doanh thấp 

hơn rất nhiều so với lợi nhuận từ các hoạt 

động khác. Bên cạnh đó, do giá nguyên 

liệu đầu vào tăng cao (hệ quả từ sự thu 

hẹp tỷ suất giữa đồng Euro và USD) đã 

góp phần hạ thấp tốc độ tăng trưởng lợi 

nhuận. Tuy nhiên, con số mà GMC đạt 

được - tăng 17.05% lợi nhuận trước thuế 

và tăng 20.37% lợi nhuận sau thuế so với 

cùng kỳ là con số rất đáng khích lệ khi đặt 

trong bối cảnh toàn bộ bức tranh ngành 

dệt may. 
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Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tổng giá trị tài sản Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh
Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế

2012 465,841 1,058,993 57,565 3,905 61,471 51,770

2011 396,434 865,686 50,848 1,667 52,516 43,010

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2012

Đơn vị tính: triệu đồng) 
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Các chỉ tiêu tài chính 

Chỉ tiêu tài chính 2011 2012 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1.24 1.17 

Hệ số thanh toán nhanh 0.57 0.58 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0.59 0.62 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1.44 1.63 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay Hàng tồn kho 5.51 5.42 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 2.18 2.27 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 4.97% 4.89% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (bình 
quân) 

29.00% 30.51% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (bình quân) 12.18% 12.01% 

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

5.87% 5.44% 
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Có thể dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch 

khá lớn giữa hệ số thanh toán ngắn hạn 

và hệ số thanh toán nhanh. Nguyên nhân 

do GMC là Công ty sản xuất các sản phẩm 

may mặc; vì thế lượng hàng tồn kho (chờ 

xuất) chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu 

tài sản ngắn hạn của Công ty. Hệ số 

thanh toán ngắn hạn giảm nhẹ từ 1,24 

xuống còn 1.17; qua năm 2012, tài sản 

ngắn hạn của Công ty tăng chỉ 17.45% 

trong khi đó Nợ ngắn hạn tăng đến 

24.29%. Tuy nhiên sau khi đã giảm trừ 

hàng tồn kho, tổng tài sản ngắn hạn của 

Công ty xét năm 2012 tăng 25.77% . Lúc 

này độ tăng trưởng của tài sản ngắn hạn 

đã đủ để bù trừ lượng tăng của nợ ngắn 

hạn dẫn đến kết quả là hệ số thanh toán 

nhanh có sự tăng nhẹ từ 0.57 lên 0.58. 

Tuy hệ số thanh toán ngắn hạn có giảm 

nhưng cũng chỉ giảm rất nhẹ, bên cạnh đó 

là sự ổn định của hệ số thanh toán nhanh. 

Công ty khá chủ động trong việc duy trì 

nguồn tiền mặt để đảm bảo vấn đề sản 

xuất kinh doanh (thể hiện qua sự tăng 

80.2% của nguồn tiền mặt từ 2011 qua 

2012). 

 

 

 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Năm 2012, GMC vẫn giữ xu hướng của 

năm 2011 là sử dụng đòn bẩy trong việc 

điều phối nguồn vốn phục vụ cho hoạt 

động kinh doanh sản xuất. Tuy nhiên, với 

Hệ số Nợ/ Tổng tài sản chỉ ở mức 59% ở 

năm 2011 và tăng nhẹ lên 62% ở năm 

2012 – nằm ở mức tương đối, cho thấy 

được rằng Công ty không phụ thuộc quá 

nhiều vào việc sử dụng nợ. Điều này là 

dấu hiệu tốt cho thấy Công ty khá thành 

công trong việc điều hành nguồn vốn.  

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Tuy vòng quay hàng tồn kho (chờ xuất) 

của GMC giảm nhẹ từ 5.51 xuống còn 

5.42; nhưng đối với một doanh nghiệp 

sản xuất hàng may mặc, việc giữ được 

vòng quay hàng tồn kho ở mức này đã 

cho thấy Công ty rất ổn định trong vấn đề 

lưu chuyển hàng hóa, tránh ứ đọng hàng 

tồn kho. Bên cạnh đó, hệ số doanh thu 

thuần/ tổng tài sản tăng lên 2.27 cũng 

góp phần cho thấy Công ty đã hoạt động 

rất hiệu quả trong năm 2012. 
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Nhận định chung năm 2012, GMC vẫn giữ 

ổn định các chỉ số về khả năng sinh lời. 

Năm 2012 là một năm ảm đạm của toàn 

ngành dệt may; việc thị trường xuất khẩu 

(đặc biệt là thị trường EU) bị thu hẹp tác 

động rất lớn đến lợi nhuận của các doanh 

nghiệp trong ngành. Bên cạnh đó, chi phí 

đầu vào tiếp tục tăng và sự mất giá của 

đồng Euro càng khiến nhiều doanh nghiệp 

sụt giảm lợi nhuận. Vì thế, việc GMC giữ 

ổn định được các chỉ số về khả năng sinh 

lời, thậm chí hệ số lợi nhuận sau thuế / 

vốn chủ sở hữu (ROE) tăng trong năm 

2012 càng giúp chứng tỏ được vị thế của 

GMC trong ngành. 

Bảng so sánh ROE và ROA của một số công ty tiêu biểu ngành dệt may 

năm 2012 

 TNG EVE GIL GMC KMR NPS TCM 

ROE 11 15 9 31 0 16 -3 

ROA 3 12 4 12 0 8 -1 

(Nguồn: Báo cáo triển vọng ngành 2013) 
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Việc hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần giảm nhẹ từ 4.97% xuống 4.89% là không 

đáng kể. Sở dĩ có sự giảm nhẹ này là do lợi nhuận sau thuế năm 2012 tăng 20.37% so với với 

năm 2011; tuy nhiên doanh thu thuần tăng đến 22.33%. Việc doanh thu thuần tăng đến 

22.33% là một tín hiệu đáng mừng khi xét tình hình chung của toàn ngành may mặc năm 

2012. Tuy nhiên, do sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế thị trường, giá vốn nguồn nguyên 

liệu đầu vào, chi phí quản lý đều tăng cao góp phần hạ tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận.  

Trường hợp tương tự đối với hệ số lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản bình quân (ROA); việc 

bình quân tổng tài sản tăng 22.04% đã vượt qua mức tăng của lợi nhuận sau thuế (20.37%), 

dẫn đến ROA giảm nhẹ từ 12.18% xuống còn 12.01%. Việc ROE tăng lên 30.51% cho thấy 

GMC đã và đang sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu một cách hiệu quả, từ đó nhận đươc sự tin 

tưởng từ phía nhà đầu tư. Năm 2012, bình quân tài sản ngắn hạn của GMC tăng 24.37%, 

điều này cho thấy GMC có sự hoạch định, tính toán kỹ lưỡng trong việc sử dụng nguồn tài sản 

phù hợp với tình hình của nền kinh tế. Như đã đề cập, GMC chủ động tăng nguồn tiền mặt để 

đảm bảo được tính thanh khoản của Công ty, đồng thời cho thấy khả năng quản lý, điều phối 

nguồn tài sản một cách hiệu quả.   
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Cơ cấu cổ đông 

Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn 

STT Cổ đông Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) 

1 Trong nước     7,614,442 85.86 

2 Ngoài nước 1,204,869 13.58 

3 Cổ phiếu quỹ 49,260 0.56 

 Tổng 8.868.571 100,00 

1 Cá nhân  6,402,529 72.19 

2 Tổ chức   2,416,782 27.25 

3 Cổ phiếu quỹ 49,260 0.56 

 Tổng 8.868.571 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Các chứng khoán khác: Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Ngày 14/12/2012, công ty thông báo chào bán 1,763,862 cổ phiếu. Tổng khối lượng vốn 

huy động dự kiến thu về được 21,166,344,000 đồng.  

Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, cơ cấu nắm giữ cổ phần của các cổ đông có nhiều sự thay 

đổi. Bảng tổng hợp dưới đây thể hiện tình hình cơ cấu cổ đông trước và sau đợt chào bán: 

85.86%

13.59%

0.56%

Trong nước    

Ngoài nước

Cổ phiếu quỹ
72.19%

27.25%

0.56%

Cá nhân

Tổ chức  

Cổ phiếu quỹ
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Bảng thống kê thay đổi cơ cấu cổ đông GMC trình UBCKNN ngày 28/02/2013 

STT Tên cổ đông Mối quan hệ 

Trước phát hành Sau phát hành 

Số CP sở 
hữu 

Tỷ lệ nắm 
giữ / vốn 

điều lệ (%) 

Số CP sở 
hữu 

Tỷ lệ nắm 
giữ / vốn 

điều lệ (%) 

A CỔ ĐÔNG ĐẶC BIỆT 

I Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin 

1 Lê Quang Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị     207,324  2.34       260,208  2.45 

2 Nguyễn Ân 
Phó Chủ tịch Hội đồng 
quản trị kiêm Tổng giám 
đốc 

    206,728  2.33       259,493  2.44 

3 Đỗ Thị Kim Nhàn 
Thường trực HĐQT kiêm 
Phó Tổng giám đốc 

    132,365  1.49       170,258  1.60 

4 Nguyễn Hoàng Giang 
Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng giám đốc Cty TNHH 
May Sài Gòn Xanh 

      90,084  1.02       114,100  1.07 

5 Nguyễn Thị Thu Hương 
Thành viên HĐQT kiêm Phó 
Tổng giám đốc phụ trách 
Nội chính 

       5,065  0.06         17,498  0.16 

6 

Thanh Thị Huệ (Đại diện 
Cty Dệt May Gia Định cho 
phần vốn Nhà nước tại 
GMC) 

Thành viên HĐQT  -  -         11,420  0.11 
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7 
Lâm Tử Thanh (Giám đốc 
Cty TNHH TM Tân Á và Cty 
TNHH TM Á Châu) 

Thành viên HĐQT     155,140  1.75       356,428  3.35 

II Ban kiểm soát 

1 Lê Thị Chín Trưởng BKS  -  - - - 

2 Liêu Sanh Thu Cúc Thành viên BKS        8,546  0.10         10,255  0.10 

3 Nguyễn Thị Hồng Liên Thành viên BKS             62  0.00              74  0.00 

III Kế toán trưởng 

  Nguyễn Minh Hằng Kế toán trưởng         1,879  0.02          8,254  0.08 

B CỔ ĐÔNG LỚN 

1 
Cty Dệt May Gia Định (Đại 
diện: Thanh Thị Huệ - 
Thành viên HĐQT GMC) 

Vốn nhà nước     888,856  10.03    1,066,627  10.03 

2 Lâm Quang Thái    1,046,940  11.81    1,256,328  11.82 

3 Lâm Quang Vinh    1,106,234  12.48    1,327,480  12.49 

C NHÓM CỔ ĐÔNG LỚN 

1 Cty TNHH TM Á Châu        397,100  4.48       397,100  3.73 

2 Cty TNHH TM Tân Á       397,100  4.48       397,100  3.73 

3 Lâm Tử Thanh   Thành viên HĐQT     155,140  1.75       356,428  3.35 
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HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU QUẢN LÝ 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG 

LAI 

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ Ý 

KIẾN KIỂM TOÁN 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

(Đơn vị tính: triệu đồng) 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012 
So với  

kế hoạch 

1 Tổng doanh thu 900,000  1,080,703   120.08% 

2 Lợi nhuận trước thuế 55,000            61,471  111.77% 

 

Đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Doanh thu 

Tổng doanh thu năm 2012 đạt 1,080 tỷ đồng, tương đương 120.08% so với kế hoạch đề ra. 

Trong đó: 

o Sản xuất chính xuất khẩu: 86.36%  

o Sản xuất chính nội địa: 11.63% 

o Doanh thu từ hoạt động tài chính: 1.64% 

o Thu nhập khác: 0.37% 

Lợi nhuận 

Lợi nhuận sau thuế đạt 61 tỷ đồng, tương đương 111.77% so với kế hoạch năm. 

Năng lực sản xuất 

Lao động bình quân 3,204 người, tăng 7.23% so với cùng kỳ năm 2011 

Năng suất lao động bình quân đạt 14.66 USD/người/ngày, tăng 6% so với 2011 
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Nhận xét  

- Doanh thu và lợi nhuận năm 2012 đều 

tăng so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ 

đông đã đề ra. Đây là thành quả tuyệt vời; 

sự linh hoạt trong điều hành của Ban 

Giám Đốc cộng với sự quyết tâm và đoàn 

kết của toàn thể cán bộ công nhân viên 

công ty đã được đền bù xứng đáng. 

Những giải pháp được đưa ra giúp GMC 

đạt được kết quả như trên bao gồm: 

- Linh hoạt trong điều hành sản xuất: Khi 

có tín hiệu không tốt từ thị trường EU, 

ban lãnh đạo công ty đã quyết định nhanh 

chóng thay đổi thị phần trong cơ cấu 

khách hàng cũng như cân đối nhanh giữa 

năng lực làm hàng xuất khẩu và nội địa 

để giữ ổn định sản xuất. 

- Tiếp tục đầu tư theo chiều sâu, thực 

hành tiết kiệm trong sản xuất và trong 

đầu tư. 

- Duy trì phong trào thi đua nâng cao 

năng suất lao động, phát huy sáng kiến 

giúp nâng cao năng suất và năng lực sản 

xuất. Đồng thời có các chính sách nhân sự 

phù hợp nâng cao sự đoàn kết trong đội 

ngũ cán bộ nhân viên. 

- Tiếp tục chăm sóc, tạo môi trường làm 

việc thân thiện, tăng thu nhập cho Người 

lao động nhưng đảm bảo nguyên tắc hài 

hòa lợi ích với công ty và cổ đông. Xây 

dựng và đưa bếp ăn công nghiệp tại xí 

nghiệp An Nhơn, An Phú đi vào họat động, 

nâng cao chất lượng sống người lao động. 

- Duy trì và phát triển các mối quan hệ với 

các đối tác cũng như với các tổ chức tín 

dụng để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ 

các đối tác.  
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Tình hình tài chính 

Cơ cấu tài sản 

Chỉ tiêu 2011 2012 Tăng / Giảm 

Tài sản ngắn hạn 288,651  339,007  17.45% 

Tài sản dài hạn 107,784  126,835  17.68% 

Tổng tài sản 396,435  465,842  17.51% 

 

Năm 2012, tổng tài sản Công ty tăng 17.51%, 

trong đó tài sản ngắn hạn tăng 17.45% và tài 

sản dài hạn tăng 17.68%. Qua năm 2012, Công 

ty vẫn giữ ổn định cơ cấu tài sản, sự thay đổi 

trong cơ cấu tài sản là rất nhỏ và hầu như là 

không đáng kể. 

Tài sản ngắn hạn tăng đều ở tất cả các hạng 

mục, trong đó đáng chú ý là lượng tiền mặt 

tăng đến hơn 80% so với năm 2011. Điều đó 

một lần nữa cho thấy, Công ty rất chú trọng 

đến vấn đề lưu chuyển nguồn tiền, tạo thuận 

lợi cho việc điều phối nguồn vốn phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

Khoản tăng trong tài sản dài hạn chủ yếu là các 

khoản tăng Tài sản cố định và các chi phí trả 

trước dài hạn. Năm 2012 chứng kiến sự giảm 

nhẹ trong các khoản đầu tư tài chính dài hạn. 

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh 

tế, các khoản đầu tư tài chính dài hạn thường sẽ được giảm thiểu, ưu tiên hơn cho các 

khoản đầu tư ngắn hạn, thúc đẩy việc lưu chuyển của nguồn tiền mặt. Có thể thấy trong 

suốt hai năm 2011 và 2012, GMC không đầu tư vào thị trường bất động sản; điều này là xu 

thế hiển nhiên trong tình trạng ngành bất động sản đóng băng. Bên cạnh đó, chiến lược của 

Công ty trong thời điểm hiện tại là tập trung vào phát triển ngành nghề cốt lõi.  
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(Đơn vị tính: triệu đồng) 
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Cơ cấu nguồn vốn 

Chỉ tiêu 2011 2012 Tăng / Giảm 

Nợ ngắn hạn 232,351  288,779  24.29% 

Nợ dài hạn 1,763  -    - 

Tổng nợ 234,115  288,779  23.35% 

Vốn chủ sở hữu 162,320  177,063  9.08% 

Tổng nguồn vốn 396,435  465,842  17.51% 
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Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu

Năm 2012, Công ty tăng 17.51% 

tổng nguồn vốn, 9.08% vốn chủ sở 

hữu và 23.35% tổng nợ. Cơ cấu 

nguồn vốn có sự thay đổi nhỏ, hệ số 

Nợ / Tổng nguồn vốn tăng nhẹ từ 

59.06% lên 61.99%. GMC vẫn giữ xu 

thế sử dụng đòn bẫy tài chính. Tuy 

nợ tăng lên nhưng vẫn nằm trong 

mức chấp nhận được. Bên cạnh đó, 

Công ty luôn trong tình trạng chủ 

động được nguồn tiền mặt và không 

quá phụ thuộc vào việc sử dụng nợ. 

Đặc biệt trong năm 2012, Công ty 

hoàn toàn không sử dụng nợ vay dài 

hạn.  

Nguồn vốn chủ sở hữu tăng nhẹ chủ 

yếu là từ các khoản tăng trong quỷ 

dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát 

triển và lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối.  

(Đơn vị tính: triệu đồng) 
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Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Năm 2012, nên Kinh tế gặp nhiều khó khăn. tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động trong công tác dự báo tình hình, cũng 

như sự linh hoạt trong công tác quản lý nên Công ty vẫn đảm bảo đạt được kết quả đáng 

trân trọng. Một số giải pháp được đưa ra trong công tác quản lý như sau: 

o Công ty luôn chú trọng việc chăm sóc và tạo môi trường làm việc than thiện, gắn bó cho 

người lao động bên cạnh việc giáo dục, đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng và các thao 

tác để ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động. 

o Đầu tư thêm 11 tỷ đồng thiết bị chuyên dùng để nâng cao năng suất lao động. Kết hợp 

việc tiếp tục cải tiến công tác điều hành, tăng tính phối hợp để LEAN hóa hoạt động, tổ 

chức bộ máy quản lý thích hợp với yêu cầu phát triển trung và dài hạn của công ty. 

o Tiếp tục cải tiến công tác Quản trị công ty theo hướng tiệm cận tiêu chí OECD bên cạnh 

việc chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng công tác quản trị rủi ro bao 

gồm rủi ro về thị trường và tín dụng.  

o Xây dựng hệ thống và quy chế kiểm toán nội bộ cho công ty. 

o Xây dựng cơ chế lương – thưởng linh hoạt cho cán bộ công nhân viên giúp ổn định đời 

sống để yên tâm trong sản xuất và điều hành. 
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Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 

Cơ sở xây dựng chỉ tiêu Doanh thu sản xuất (chưa bao gồm doanh thu. lợi nhuận của Cty TNHH 2 

thành viên May Sài Gòn Xanh) 

 Năng lực sản xuất 

Xí Nghiệp May An Nhơn: 15 lines 

Xí Nghiệp May An Phú: 15 lines 

Cty May Tân Mỹ: 15 lines cũ và 3 lines mới  

 Lao động bình quân 

Xí nghiệp May An Nhơn: 68 người/line 

Xí nghiệp May An Phú: 70 người/line 

Công ty May Tân Mỹ: 65 người/line 

 Định mức năng suất 

Xí nghiệp May An Nhơn: 13.5 USD/người/ngày 

Xí nghiệp May An Phú: 13.5 USD/người/ngày 

Công ty Tân Mỹ: 13 USD/người/ngày (đối với 

15 lines cũ) và 10 USD/người/ngày (đối với 3 

lines mới) 

 Ngày công chế độ 

11.5 tháng/năm, bình quân mỗi tháng 26 ngày 

 

Chỉ tiêu phấn đấu 2013 

 2012 2013 So với 2012 

Tổng doanh thu   1,080,703,442,789    1,100,000,000,000  101.79% 

Lợi nhuận trước thuế       61,471,056,375        62,000,000,000  100.86% 

 

Giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh 

o Tiếp tục cơ cấu sản xuất kinh doanh vừa xuất khẩu vừa nội địa để giảm rủi ro khi thị trường 

biến động đảm bảo năng lực sản xuất toàn Công ty. 

o Tăng năng lực sản xuất: từ 45 lines tăng lên 48 lines (3 lines mới sẽ sinh lời những năm sau) 

o Tăng năng lực phát triển mẫu 20% và năng lực Quản lý kỹ thuận chất lượng 

o Tiếp tục đầu tư thiết bị tự động, thiết bị chuyên dung; xây dựng thêm nhà kho cho Công ty 

TNHH May Tân Mỹ 

o Xác định chiến lược kinh doanh để tăng tốc cho những năm tới. 
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty 

 

Trong tình hình khó khăn chung của năm 

2012, Công ty đã xuất sắc hoàn thành 

vượt kế hoạch mọi chỉ tiêu. 

Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng 

cấp dịch vụ tăng 21.74% - gần 4 lần mức 

tăng trưởng GDP 2012 (5.03%), Lợi 

nhuận tăng 17.05% so với cùng kỳ. 

Năm 2012 chứng kiến sự suy giảm 

nghiêm trọng của các doanh nghiệp niêm 

yết. Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng 

niêm yết lỗ, hủy niêm yết vả thậm chí có 

nguy cơ rời sàn do làm ăn thua lỗ trong 

nhiều năm liền. Từ đó cho thấy. kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp là vô cùng đáng trân trọng khi xét 

trên tổng quan toàn ngành.  

Trong năm, để cân đối nguồn vốn, phù 

hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của 

Công ty, giảm thiểu rủi ro tín dụng, Công 

ty đã phát hành thành công thêm 

1,763,860 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 

106,324 tỷ đồng. Điều này cho thấy. trong 

bối cảnh khó khăn, GMC vẫn chiếm được 

sự tin tưởng của các nhà đầu tư. 

Hệ thống quản lý hoạt động rất hiệu quả; 

từ khâu phát triển mẫu đến điều hành sản 

xuất. giao nhận. chứng từ… đều hoạt 

động chuyên nghiệp. Ngoài ra, Công ty 

luôn quan tâm đến vấn đề tuân thủ trách 

nhiệm xã hội – một nhân tố góp phần 

củng cố vị thế và quyết định sự phát triển 

bền vững của Công ty. 

Thị trường Châu Âu chịu ảnh hưởng nặng 

nề của khủng hoảng nợ công, gây sụt 

giảm 50%. Công ty đã nhanh chóng có 

biện pháp tiến hành tái cơ cấu thị trường 

xuất khẩu nhằm đối đầu và giải quyết khó 

khăn; thêm vào đó là sự ưu tiên hỗ trợ 

của các khách hàng truyền thống ở thị 

trường Mỹ và Nhật Bản đã giúp Doanh thu 

Công ty tăng 21.74% so với cùng kỳ. 

Một điểm ưu thế của GMC so với các 

doanh nghiệp khác là việc hạn mức tín 

dụng của GMC luôn cao hơn nhu cầu dù 

chỉ tín chấp, lãi suất và chi phí dịch vụ 

luôn được hưởng ở mức ưu đãi từ 4 – 4.5% 

/năm (USD). 
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Tổng quan kết quả Sản xuất Kinh doanh 2012 

Doanh thu: tăng 22.33% so với cùng kỳ 

Lợi nhuận trước thuế: tăng 17.05% so với cùng kỳ 

Lợi nhuận sau thuế: tăng 20.37% so với năm 2011 

Tổng tài sản: 466 tỷ đồng. tăng 17.51% so với năm 2011 

Cổ tức: đã chia 20% năm 2012 và bổ sung 5% cổ tức 2011 (đạt 25% năm 2011) 

ROA: 12.01% 

ROE: 30.51%   
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc 

 

Năm 2012 là một năm đầy thách thức cho toàn ngành dệt 

may nói chung cũng như Công ty cổ phần Sản xuất – 

Thương mại May Sài Gòn. Vì thế, việc đạt được kết quả sản 

xuất kinh doanh mỹ mãn là kết quả của sự nỗ lực, tinh thần 

trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, 

trong đó vai trò của Ban Giám đốc là vô cùng to lớn trong 

việc linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban 

Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc công tác quản lý, điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo chỉ tiêu, kế 

hoạch của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Bên 

cạnh đó, Ban Giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ với 

Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình thị trường thực tế, xây 

dựng, hoạch định chiến lược phù hợp và hiệu quả. 

 

Ngoài ra, trong năm 2012, 

Ban Giám đốc đã hoàn 

thành công tác tổng kết 

năm tài chính 2011, tổ 

chức Đại hội cổ đông 

cũng như tiến hành đợt 

phát hành, chào bán 

thêm cổ phiếu ra công 

chúng nhằm tăng vốn 

điều lệ, phục vụ cho hoạt 

động sản xuất kinh 

doanh. 

 

  



 

 

50 
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Các kế hoạch của Hội đồng quản trị 

 

Đánh giá tình hình kinh tế 

Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới cũng 

như kinh tế Việt Nam diễn biến khá phức 

tạp. Bên cạnh những tín hiệu thuận lợi 

còn tồn tại rất nhiều khó khăn và thách 

thức. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn rất cao ở 

một số nước (thế giới 6.2%. Châu Á 

5.1%...), tốc độ tăng trưởng kinh tế các 

nước vẫn chưa đạt mong đợi, thêm vào 

đó là những biến động về tình hình chính 

trị cũng ảnh hướng lớn đến tình hình kinh 

tế. Là một công ty mà tổng doanh thu 

chiếm đến 85% từ hoạt động xuất khẩu, 

Garmex Saigon gặp khá nhiều rủi ro do thị 

trường xuất nhập khẩu diễn biến phức tạp, 

khó lường. 

Dự đoán tình hình kinh tế 2013 tuy có 

bước hồi phục nhưng kết quả cũng không 

mấy khả quan, Mỹ và thị trường Châu Âu 

tuy đã trải qua giai đoạn khó khăn, tuy 

nhiên tình hình vẫn tiếp tục diễn biến 

phức tạp. Thêm vào đó, mục tiêu tăng 

trưởng ngành dệt may trong năm 2013 

chỉ đặt ở mức 10 – 15% phản ánh vọng 

các công ty ngành dệt may là không mấy 

khả quan.  

 

Hội đồng quản trị cũng như Ban Lãnh đạo công ty luôn có biện pháp theo dõi chặt chẽ, sát 

sao để đưa ra được những biện pháp, chiến lược phù hợp với tình hình chung, đảm bảo cho 

sự phát triển ổn định và bền vững của công ty. 

Nâng cao giá trị gia tăng FOB. Doanh thu và lợi nhuận trong thời gian vừa qua tăng một 

phần lớn là nhờ FOB; vì thế công ty có kế hoạch chủ động chào mời dịch vụ sản xuất hàng 

FOB cho các doanh nghiệp trong ngành, tư vấn thực hiện phương thức FOB, phát triễn mẫu, 

may mẫu và cung ứng nguyên vật liệu… 
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Tăng cường công tác xúc tiến nhằm củng cố vị thế, “đồng hành hội nhập” cùng khách hàng 

truyền thống, gợi mở sử dụng nguồn nguyên phụ liệu nội địa để thẩm định giá cả, chất 

lượng sản xuất; phát triển khách hàng/ thị trường mới trong điều kiện mới, tạo cơ sở cho 

việc lựa chọn khách hàng dài hạn. Tập trung chỉ đạo Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh ổn 

định và phát huy chi nhánh giao dịch trực tiếp tại thị trường Mỹ để thử nghiệm đổi mới 

phương thức kinh doanh FOB “Mua tận gốc, bán tận ngọn”, trọng tâm là Hội chợ Mùa thu 

tại Las Vegas, từng bước chuyển từ OEM sang giai đoạn ODM. 

Đơn hàng sản xuất hiện nay tương đối ổn định nhưng cơ cấu thị trường / khách hàng vẫn 

còn ẩn chứa nhiều rủi ro. Chiến lược phát triển của công ty là xúc tiến phát triển năng lực 

sản xuất, đặc biệt là mở rộng sản xuất và nâng cao năng suất ở Tân Mỹ, kết nối chặt chẽ 

giữa phát triển năng lực sản suất và mở rộng nguồn khách hàng để điều chỉnh cơ cấu thị 

trường. 

Tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở chú trọng vào các nền tảng 

lợi thế của công ty về nguồn lực (nhân lực, hệ thống quản lý, ngoại tệ…) và kinh nghiệm 

(FOB, quản trị công ty đại chúng…). Tập trung nâng cao năng lực sản xuất trên cả hai 

phương diện Đầu tư chiều sâu và Đầu tư mở rộng sản xuất; chăm sóc, tạo môi trường làm 

việc thân thiện gắn bó cho người lao động, bên cạnh việc giáo dục, đào tạo nâng cao tay 

nghề, kỹ năng, thao tác để ổn định và nâng cao thu nhập. Củng cố và phát triển nguồn 

nhân lực công ty để sẵn sàng vượt qua thách thức, phấn đấu giữ vững danh hiệu một trong 

những doanh nghiệp may mặc hàng đầu Việt Nam. 

Phát triển nhà thầu phụ giúp nâng cao năng lực sản xuất và tận nguồn vốn đầu tư giá rẻ. Vì 

thế, công ty luôn coi trong việc phát triển nhà thầu phụ trên nguyên tắc “Dài hạn, thể hiện 

trách nhiệm hợp tác rõ ràng và trung thực”.  

  



 

 

52 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH 

CỦA HĐQT, BGĐ VÀ BKS 
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Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị  

Chủ tịch Hội đồng quản trị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên Hội đồng quản trị  

Ông Lê Quang Hùng Ông Nguyễn Ân 

Bà Thanh Thị Huệ Bà Nguyễn Thị Thu Hương Ông Nguyễn Hoàng Giang 

Bà Đỗ Thị Kim Nhàn Ông Lâm Tử Thanh 
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Sơ yếu lý lịch và Quá trình công tác của Hội đồng quản trị 

Ông Lê Quang Hùng – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

Ngày tháng năm sinh: 09/02/1957 

Nơi sinh: Sài Gòn 

CMND số:        020151953, cấp ngày 11/11/2011, tại CA TP.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 7A Đường Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM 

Số ĐT liên lạc: (08) 39844822 

Trình độ chuyên môn:  Đại học Kinh tế Công nghiệp 

 

Quá trình công tác: 

 1990 - 1995 Giám đốc Xí nghiệp Len Sài Gòn 

 1995 - 2003 Giám đốc Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu May Sài Gòn 

 2004 – 4/2009 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất - TM May Sài Gòn 

Nhiệm kỳ 1 kiêm đại diện vốn nhà nước tại Công ty. 

 4/2009 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất – TM May Sài Gòn 

nhiệm kỳ 2. 

 

Các chức vụ hiện nay tại GMC: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn.                                                                      

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Phú Mỹ, Vũng Tàu; 

Thành viên HĐQT Cty cổ phần Sagoda, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH May Sài Gòn 

Xanh.   

 

Ông Nguyễn Ân - Phó Chủ Tịch HĐQT  

(Đã trình bày ở phần Ban điều hành) 

 

Bà Đỗ Thị Kim Nhàn – Thành viên thường trực HĐQT 

(Đã trình bày ở phần Ban điều hành) 

 

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên Hội đồng quản trị 

(Đã trình bày ở phần Ban điều hành) 

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên thường trực Hội đồng quản trị 

(Đã trình bày ở phần Ban điều hành) 
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Bà Thanh Thị Huệ – Thành viên độc lập  

Ngày tháng năm sinh: 24/01/1958 

Nơi sinh: TP. HCM 

CMND số:        020722318, cấp ngày 13/04/2009, tại CA TP.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 77/27 A1 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

Số ĐT liên lạc: (08) 39144957 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế 

 

Quá trình công tác: 

 3/1991 - 7/1992 
Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ Công ty Dệt May Gia Định (Xí 

nghiệp Dệt số 3 đổi tên thành Công ty Dệt May Gia Định). 

 8/1992 - 2/1996 Kế toán trưởng Công ty Dệt May Gia Định. 

 3/1996 - 6/1997 
Kế toán trưởng Công ty Dệt May Gia Định, Ủy viên Thanh tra 

Công ty Liên doanh Dệt Sài Gòn - Joubo. 

 7/1997 - 3/2006 
Phó Giám đốc Công ty Dệt May Gia Định, Ủy viên Thanh tra 

Công ty Liên doanh Dệt Sài Gòn - Joubo. 

 3/2006 - 4/2009 
Phó Tổng Giám đốc Công ty Dệt May Gia Định, Ủy viên Thanh 

tra Công ty Liên doanh Dệt Sài Gòn - Joubo. 

 5/2009 đến nay 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Dệt May Gia Định, Ủy viên Thanh 

tra Công ty Liên doanh Dệt Sài Gòn – Joubo; Thành viên Hội 

đồng quản trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn, nhiệm kỳ 

2. 

 

Các chức vụ hiện nay tại GMC: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt May 

Gia Định, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dệt Sài Gòn, Thành viên HĐQT Công ty 

Dệt Sài Gòn – Joubo TNHH. 

 

Ông Lâm Tử Thanh – Thành viên HĐQT 

Ngày tháng năm sinh: 31/05/1958 

Nơi sinh: Sài Gòn 

CMND số:        021841229, cấp ngày 19/07/1996, tại CA TP.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Hoa 

Địa chỉ thường trú: 186 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, TP. HCM 

Số ĐT liên lạc: (08) 39316971 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Tài chính – Ngân hàng) 
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Quá trình công tác: 

 1992 – đến nay Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Á Châu. 

 1995 – đến nay Giám đốc Công ty TNHH Tân Á. 

 5/2009 đến nay 
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Sản xuất – 

Thương mại May Sài Gòn, nhiệm kỳ 2. 

 

Các chức vụ hiện nay tại GMC: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương 

mại May Sài Gòn. 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Á Châu; Giám 

đốc Công ty TNHH Tân Á; Phó chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Phú Mỹ, Vũng Tàu. 

 

Hoạt động của Hội đồng quản trị / các nghị quyết trong năm 

a/ Các cuộc họp của HĐQT trong năm 

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị tổ chức 6 cuộc họp  

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Lê Quang Hùng Chủ tịch HĐQT  06/06 100% 

2 Nguyễn Ân Phó chủ tịch HĐQT  06/06 100% 

3 Đỗ Thị Kim Nhàn Thành viên HĐQT  06/06 100% 

4 Nguyễn Hoàng Giang Thành viên HĐQT  06/06 100% 

5 Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên HĐQT  06/06 100% 

6 Thanh Thị Huệ Thành viên HĐQT  06/06 100% 

7 Lâm Tử Thanh Thành viên HĐQT  06/06 100% 

  

 

b/ Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc 

Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2011 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2012; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 đúng quy định và Điều 

lệ Công ty ngày 07/04/2012 

Giám sát tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, thực 

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và năm 2012 với các nội dung chính 

như sau: 
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o Kiểm tra. giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 theo định 

kỳ quý/ lần; 

o Tiến hành thủ tục thành lập Công ty TNHH hai thành viên may Sài Gòn Xanh. vốn 

điều lệ 86 tỷ đồng. Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn góp 51% và Công ty 

TNHH Thời trang xanh cơ bản góp 49% vốn điều lệ; 

o Giám sát việc thực hiện đăng ký bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh được Sở 

Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi 

lần thứ 8 ngày 14 tháng 5 năm 2012; 

o Giảm sát việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông và báo cáo cơ quan chức năng. 

Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu tang vốn điều lệ tạo nguồn góp vốn hợp tác đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất. 

 

 

c/ Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 

Số Ngày Nghị quyết 

02/NQ-
HĐQT 

2/2/2012 
Nghị quyết của HĐQT về chia cổ tức đợt 2 năm 2011 cho cổ đông hiện hữu: 
10% bằng tiền theo mệnh giá 10.000 đồng/CP. Ngày đăng ký cuối cùng 
22/02/2012; ngày thanh toán cổ tức 21/03/2012. 

08/QĐ-
HĐQT 

28/05/2012 
Nghị quyết cử cán bộ tham gia HĐTV Công ty TNHH hai thành viên may Sài 
Gòn Xanh. 

09/NQ-
HĐQT 

4/6/2012 

Nghị quyết của HĐQT về: 
1. Chia cổ tức đợt 3 năm 2011 cho cổ đông hiện hữu: 5% bang tiền theo 
mệnh giá 10,000 đồng/CP 
2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu; 10% bằng tiền 
mặt theo mệnh giá 10,000 đồng/CP. Ngày đăng ký cuối cùng 10/06/2012; 
ngày thanh toán cổ tức 06/07/2012. 
3. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu lấy vốn hợp 
tác đầu tư phát triển sản xuất. 
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12A/NQ-
HĐQT 

20/7/2012 

Nghị quyết của HĐQT về xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản: 
1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ: 
- Vốn điều lệ hiện tại: 88,685,710,000 đồng; 
- Tổng cố cổ phiếu đang lưu hành 8.819.311 cổ phiếu; 
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.763.862 cổ phiếu; 
- Loại chứng khoán chào bán: cổ phiếu phổ thông; 
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP 
- Giá chào bán: 12.000 đồng/CP 
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán bằng mệnh giá: 17.638.620.000 đồng; 
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách hưởng 
quyền mua cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền; 
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu: 10:02 
2. Thông qua phương án tiền thu được từ đợt chào bán là 21.166.344.000 
đồng. sẽ dùng trong việc hoàn trả và bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho 
hoạt động  sản xuất kinh doanh của Công ty. 
3. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành tại Sở giao dịch 
Chứng khoán TP. HCM: 1.763.862 cổ phiếu  

20/NQ-
HĐQT 

13/12/2012 
Nghị quyết của HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2012 cho cổ đông hiện 
hữu: 10% bằng tiền theo mệnh giá 10.000 đồng/CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 

Tiểu ban Đầu tư – Tài chính đàm phán với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM gia 

hạn thời gian hợp tác thêm 2 năm (2013 - 2014) với mặt bằng 213 Hồng Bàng, P11, 

Quận 5, TP. HCM và trình UBND TP phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. 
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Ban kiểm soát 

Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát 

 

Bà Lê Thị Chín – Trưởng ban 

 

Quá trình công tác: 

 1992 – đến nay Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại Á Châu. 

 5/2009 đến nay  Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại 

May Sài Gòn. 

Các chức vụ hiện nay tại GMC: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May 

Sài Gòn. 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH Nhựa Nam Á. 

 

Bà Liêu Sanh Thu Cúc – Thành viên Ban kiểm soát 

Ngày tháng năm sinh: 04/04/1960 

Nơi sinh: Xã Hạnh Thông, Gò Vấp, Gia Định 

CMND số:        020232535, cấp ngày 11/01/2011, tại CA 

TP.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 4C Trần văn Kỷ, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, TP. HCM 

Số ĐT liên lạc: (08) 38214302 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Quản trị kinh doanh 

Ngày tháng năm sinh: 08/03/1970 

Nơi sinh: Tiền Giang 

CMND số:        023422966, cấp ngày 01/07/2009, tại CA 

TP.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh  

Địa chỉ thường trú: 359/1/25 Lê văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, 

TP. HCM 

Số ĐT liên lạc: (08) 38439146 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế 
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Quá trình công tác: 

 7/1976 - 1987:  Công nhân XN Dệt thảm len xuất khẩu - thuộc Sở Công 

nghiệp. 

 1987 - 7/1998:  Bí thư Đoàn Thanh niên chuyên trách Công ty Da giày xuất 

khẩu Sài Gòn. 

 8/1998 - 6/2008:  Cán bộ Công đoàn chuyên trách Công ty SX-XNK May Sài Gòn. 

Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn. Tháng 01/2004 đến 

tháng 3/2009. kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần SX 

– TM May Sài Gòn. nhiệm kỳ 1. 

 4/2009 - đến nay Thành viên Ban Kiểm sóat Công ty Cổ phần SX – TM May Sài 

Gòn nhiệm kỳ 2. Chủ Tịch Công đòan Công ty Dệt May Gia 

Định. 

 

Các chức vụ hiện nay tại GMC: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Công đoàn Công ty Dệt May Gia Định. 

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Ủy viên 

 
Quá trình công tác: 

 2002 - 4/2005 :  Nhân viên Phòng Tổ chức hành chánh XN May An Nhơn  

 4/2005 - 12/2007:   Trưởng Phòng Tổ chức hành chánh XN May An Nhơn  

 1/2008 - 5/2010:  Phó Phòng Tổ chức Hành chánh   

 6/2010 - đến nay:  Phó Phòng Tổ chức Hành chánh Công ty. Thành viên Ban Kiểm 

soát Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn nhiệm kỳ 2 

 

Các chức vụ hiện nay tại GMC: Chủ tịch Công Đoàn Công ty, Phó Phòng Tổ chức Hành chánh Công 

ty, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn. 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Ngày tháng năm sinh: 03/12/1977 

Nơi sinh: Tp.HCM 

CMND số:        023010620, cấp ngày 22/12/2008, tại CA 

TP.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 700 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM  

Số ĐT liên lạc: (08) 39844822 

Trình độ chuyên môn:  Đại học Anh Ngữ  
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Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Trong năm 2012, ban kiểm soát đã thực hiện một số hoạt động chủ yếu sau đây: 

o Ban kiểm soát họp phân công các thành viên trong Ban thực hiện kiểm tra, kiểm soát 

các Báo cáo tài chính 

o Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ Điều lệ, quy định hiện hành trong điều 

hành doạt động kinh doanh và ban hành văn bản quản lý của Hội đồng quản trị. 

o Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị, cùng phối hợp 

trao đổi và thảo luận.   

Nhận xét và đánh giá của ban kiểm soát 

o Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát 

tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty khi có yêu cầu.  

o Hội đồng quản trị và Ban điều hành được phối hợp chặt chẽ với các hoạt động của 

Ban kiểm soát trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp, 

Điều lệ Công ty và quy chế quản trị Công ty; tạo mọi điều kện thuận lợi cho nhau để 

cùng hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao. 
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, 

Ban Giám đốc và Ban kiểm soát 

 

Lương. thưởng 

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, mức thù lao trích từ lợi nhuận sau thuế là 2%. Mức 

thưởng Hội đồng quản trị là 4% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và 10% cho 

phần vượt kế hoạch. Căn cứ vào kết quả kinh doanh chưa kiểm toán, Hội đồng quản trị đã 

tạm trích như sau: 

a. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 879 triệu đồng, bình quân 73,250,000 

đồng/tháng 

b. Quỹ thưởng và phân bố của Hội đồng quản trị: tổng quỹ thưởng tạm trích từ hoàn 

thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận là 2.32 tỷ, bao gồm hoàn thành kế hoạch 1.92 tỷ 

và vượt kế hoạch 400 triệu. 

Hội đồng quản trị đã trích thưởng 320 triệu cho Tổng giám đốc Công ty do điều hành 

hiệu quả, thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. 

Trích thưởng cho cán bộ chủ chốt Công ty 1.4 tỷ và thưởng các thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát 600 triệu. 

 

Giao dịch  

S
T
T 

Người thực 
hiện giao dịch 

Quan hệ với cổ 
đông nội bộ 

Cổ phiếu đầu kỳ Cổ phiếu cuối kỳ Lý do tăng/ 
giảm 

Số CP Tỷ lệ Số CP Tỷ lệ 

1 Nguyễn Ân 
Phó Chủ tịch 

HĐQT kiêm TGĐ 
150,662  1.70% 206,728  2.30% Mua đầu tư 

2 Lâm Quang Thái Cổ đông lớn 715,610  8.07% 1,046,780  11.80% Mua đầu tư 

 

Giao dịch khác 

Không có 
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QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 

Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn luôn xem trọng mối liên hệ giữa 

doanh nghiệp với cổ đông và nhà đầu tư. Với mục tiêu cung cấp thông tin nhanh chóng và 

chính xác, giúp Quý cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, 

tình hình tài chính của GMC, doanh nghiệp đã triển khai mục “Quan hệ cổ đông” trên 

website chính thức của Công ty. 

http://www.garmexsaigon-gmc.com/stockinformation-vn.aspx 

Cổng thông tin trực tuyến là nơi Công ty công bố đầy đủ các thông tin theo quy định, các sự 

kiện, tin tức cũng như các thông tin liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và tình 

hình tài chính… góp phần trợ giúp Quý cổ đông và nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào 

Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn.  

http://www.garmexsaigon-gmc.com/stockinformation-vn.aspx
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Ý KIẾM KIỂM TOÁN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 

  



 

 

80 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 

  



 

 

92 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 

  



 

 

93 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 

  



 

 

94 
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Báo cáo tài chính 2012 của Công ty mẹ (Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài 

Gòn) được công bố tại mục “Quan hệ cổ đông” trên website chính thức của Công ty (phần 

Lưu trữ) 

http://www.garmexsaigon-gmc.com/stockinformation-vn.aspx 

 

 

 

 

 

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty 

 

http://www.garmexsaigon-gmc.com/stockinformation-vn.aspx
Administrator
nguyen an


