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Toàn cảnh Dự án
đầu tư xây dựng
Khu liên hợp sản
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chính của Công
ty cổ phần Đại
Thiên Lộc
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2. Quá trình hình thành và phát triển
 Quá trình hình thành và phát triển
Ngày 11/07/2001 Thành lập Công ty TNHH Thép Đại Thiên Lộc (Giấy Chứng nhận ĐKKD
số 4602000250 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày
11/07/2001). Với số vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng và đội ngũ nhân viên
30 người, công ty chuyên kinh doanh thép cán nóng, cán nguội ; thép lá
mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm - kẽm, mạ màu ; thép tấm ; thép hình ; xà gồ
thép ; thép xây dựng v.v...
Lắp đặt và đưa vào hoạt động dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng liên tục có
Tháng 3/2003
công suất 60.000 tấn/năm (DC thứ nhất) tại KCN Sóng Thần 2, Dĩ An,
Bình Dương.
Sản phẩm tôn kẽm Đại Thiên Lộc có chất lượng ổn định, giá cả cạnh
tranh nên được khách hàng ưa chuộng. Đơn đặt mua hàng không ngừng
gia tăng. Dây chuyền mạ kẽm chạy 100% công suất vẫn không sản xuất đủ
lượng hàng cung cấp cho thị trường nên công ty quyết định tăng vốn và
đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu của
khách hàng trong và ngoài nước
Ngày 12/04/2007 Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (Giấy Chứng nhận
ĐKKD số 4603000334 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp
lần đầu ngày 12/04/2007)
Thực sự hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ tháng 01/06/2007
Lắp đặt và đưa vào hoạt động dây chuyền mạ màu liên tục với công suất
Tháng 6/2008
45.000 tấn/năm (DC thứ nhất) tại KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương
Ngày 22/12/2008 Thành lập 3 công ty con chuyên sản xuất và kinh doanh thép
Ngày 23/12/2008 Thành lập Khu liên hợp Sản xuất Thép Đại Thiên Lộc tại KCN Sóng Thần
3, tỉnh Bình Dương với diện tích đất 105.285m2 (Giấy chứng nhận đầu tư
số 46221000622 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/12/2008)
Năm 2008 xảy ra khủng hoảng tài chánh và suy thoái kinh tế toàn cầu.
Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kéo dài đến tận cuối năm 2009. Trong
khoảng thời gian này, công ty đầu tư nhỏ giọt nên tiến độ thực hiện Dự án
chậm so với kế hoạch.
Sang đầu năm 2010, khi nền kinh tế dần dần hồi phục thì công ty mới đẩy
nhanh tiến độ thực hiện Dự án
Ngày 04/06/2010 Niêm yết 38,8 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
Lắp đặt và đưa vào hoạt động dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng liên tục có
Tháng 8/2010
công suất 60.000 tấn/năm (DC thứ hai)
Lắp đặt và đưa vào hoạt động dây chuyền xả băng, công suất 60.000
Tháng 10/2010
tấn/năm
Lắp đặt và đưa vào hoạt động 04 dây chuyền sản xuất ống thép với tổng
Tháng 11/2010
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công suất 30.000 tấn/năm
Lắp ráp hoàn chỉnh và chạy thử thành công các dây chuyền : dây chuyền
tẩy rửa, dây chuyền thép lá cán nguội 12 trục
Lắp đặt và đưa vào hoạt động dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm số 01
Lắp ráp hoàn chỉnh dây chuyền thép lá cán nguội 06 trục

Dây chuyền tấy rửa

Dây chuyền thép lá cán nguội

Dây chuyền mạ lạnh

Dây chuyền mạ màu

 Quá trình tăng vốn điều lệ (kể từ khi Công ty hoạt động theo hình thức cổ phần)
Thời gian
Vốn điều lệ (VNĐ) Giá trị tăng (VNĐ)
12/04/2007
Khi thành lập
99.000.000.000
31/03/2008
Tăng đợt 1
152.000.000.000
53.000.000.000
25/07/2008 - 10/08/2008
Tăng đợt 2
192.000.000.000
40.000.000.000
10/11/2008 - 15/11/2008
Tăng đợt 3
230.000.000.000
38.000.000.000
16/12/2008 - 31/12/2008
Tăng đợt 4
253.000.000.000
23.000.000.000
31/07/2009
Tăng đợt 5
350.000.000.000
97.000.000.000
11/09/2009 - 30/09/2009
Tăng đợt 6
388.000.000.000
38.000.000.000
24/06/2010
Tăng đợt 7
484.974.700.000
96.974.700.000
12/01/2012
Tăng đợt 8
501.360.900.000
16.386.200.000
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
 Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm:
 Thép lá cán nguội: Với công nghệ cán 12 trục, 6 trục đảo chiều tiên tiến, đáp ứng
tiêu chuẩn về chất lượng.
 Thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (Tôn lạnh)/ Thép lá mạ kẽm (tôn kẽm): Được sản
xuất trên dây chuyền mạ công nghệ NOF hiện đại. Nguyên liệu đầu vào là thép lá cán
nguội dạng cuộn phù hợp tiêu chuẩn JIS G3141 SPCC 1B/SB/SD. Tôn mạ kẽm/tôn
lạnh được sản xuất trên cơ sở mạ kẽm/lạnh và hợp kim trên nền thép lá cán nguội. Bề
mặt tôn phẳng, các tinh thể hợp kim kết tinh tạo thành lớp bông kẽm/lạnh đẹp, sáng và
bóng. Khả năng chống ăn mòn và bức xạ nhiệt tốt hơn so với các sản phẩm khác.
 Thép lá mạ kẽm phủ màu (tôn màu)/ hợp kim nhôm kẽm phủ màu (Tôn lạnh
màu): Ứng dụng công nghệ hàng đầu về sơn mạ trên nền tôn kẽm/tôn lạnh. Lớp sơn
bóng đẹp, bền màu. Không bị bong tróc, trầy xước trong quá trình dập cán sóng và tạo
hình.
 Thép hộp và Ống thép: Được sản xuất qua các công đoạn: tẩy rỉ, cán nguội, ủ mềm,
mạ kẽm, cắt băng, cán định hình, Thép hộp và Ống thép có bề mặt sạch, trơn láng, độ
dày đều, độ uốn dẻo cao, độ bám kẽm tốt, đảm bảo chất lượng cao theo tiêu chuẩn.
 Địa bàn kinh doanh:
Công ty luôn tập trung, chú trọng vào thị trường nội địa; Trong đó, chủ yếu là thị trường
miền Đông Nam Bộ (59%) và miền Bắc (18,9%) vì lượng tiêu thụ, doanh thu của hai vùng
chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu doanh thu toàn vùng.
Ngoài thị trường nội địa, công ty cũng đã, đang và sẽ không ngừng đẩy mạnh thị trường
xuất khẩu với một số thị trường truyền thống từ trước đến nay như các nước ASEAN, các
nước Châu Á…Đồng thời, không chỉ dừng lại ở phạm vi đó, công ty cũng đang xúc tiến tìm
hiểu thêm thị trường tại Châu Phi và Nam Mỹ để xuất khẩu hàng với giá cạnh tranh, đạt chất
lượng.

4.
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
a) Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của công ty
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b) Sơ đồ 2: Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Khối Tổ chức - Hành chính gồm Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính
- Xây dựng, ban hành chính sách nhân sự, quy chế về sử dụng và quản lý lao động, nội quy lao
động, hệ thống thang bảng lương, quy chế khen thưởng, kỷ luật ...
- Xây dựng, ban hành quy chế về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp,
phòng chống cháy nổ...;
- Thực hiện công tác định mức lao động, chấm công, tính lương, giải quyết các chế độ lao
động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, các chế độ lao động khác cho nhân
viên;
- Tuyển dụng nhân viên, đào tạo, bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật;
- Xây dựng, ban hành quy chế về việc sử dụng, quản lý con dấu...;
- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, lễ tân, tổ chức hội họp...;
- Mua sắm, cấp phát, quản lý sử dụng thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm....
Khối tổng hợp
- Nghiên cứu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
- Xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu;
- Hoạt động đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đại chúng (trong và ngoài nước), tiến hành các
hoạt động PR, IR;
Khối vận tải
- Gồm đội xe lo việc vận chuyển người và hàng hóa của Công ty;
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Thực hiện bốc dỡ, giao nhận hàng hóa...;
Khai thác vận tải, tổ chức chở thuê hàng hóa...

Phòng cung ứng vật tư
- Chuyên thu mua các loại vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và các nhu cầu khác trong Công
ty;
Phòng bảo vệ
- Chuyên lo vấn đề an ninh trật tư, bảo đảm an toàn tài sản, thực hiện phòng chống cháy nổ tại
Công ty và các đơn vị trực thuộc.
Khối Xuất Nhập khẩu gồm Phòng Nhập khẩu và Phòng Xuất khẩu
- Tìm hiểu thông tin thị trường thép thế giới, nhận định về diễn biến giá cả, nắm vững biểu thuế
xuất nhập khẩu của Việt Nam và các nước khác, thông báo chính xác và kịp thời cho Tổng
Giám đốc để đưa ra định hướng kinh doanh phù hợp trong từng thời kỳ nhằm mang lại hiệu
quả kinh tế cao cho Công ty;
- Nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Xuất khẩu các sản phẩm, hàng hóa của Công ty sang các nước;
- Thực hiện các thủ tục Hải quan, bộ chứng từ XNK, giao nhận hàng hóa tại các cảng biển,
cảng hàng không, cửa khẩu đường bộ, v.v...
Khối Sản xuất - Kỹ thuật gồm các Nhà máy Sản xuất, Phòng Kiểm tra Chất lượng Sản
phẩm, Phòng Kế hoạch - Thống kê - Điều độ Sản xuất và Phòng Cơ điện
- Nghiên cứu, tiếp cận, ứng dụng công nghệ tiên tiến để cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng
sản phẩm, giảm mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng
lực cạnh tranh;
- Thiết kế, chế tạo các loại máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; theo dõi, quản lý sử dụng dây
chuyền thiết bị và thiết bị kiểm tra, đo lường;
- Thi công lắp dựng nhà xưởng, nhà kho, máy móc thiết bị, v.v..;
- Quản lý toàn bộ hệ thống điện – tự động hoá;
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm và giải quyết các khiếu nại về chất lượng (nếu có);
- Huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề công nhân kỹ thuật;
- Lập kế hoạch sản xuất, điều hành và quản lý sản xuất bảo đảm đúng tiến độ giao hàng, đạt
chất lượng sản phẩm, v.v...
Khối Kinh doanh gồm Phòng Kinh doanh, Phòng Tiếp thị, Phòng Kế hoạch Tổng hợp Giao nhận - Gia công
- Xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing, phát triển hệ thống bán hàng;
- Phối hợp với Phòng Sản xuất để lập kế hoạch sản xuất, gia công, theo dõi tiến độ, tổ chức
giao nhận hàng sản xuất, gia công và thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm,
giải quyết các khiếu nại về chất lượng (nếu có);
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Thực hiện dịch vụ bán hàng, hậu mãi ; chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát
sinh liên quan đến dịch vụ bán hàng, hậu mãi ...

Khối tài vụ gồm Phòng Kế toán, Phòng Thống kê, Ban Kiểm toán nội bộ
- Lập kế hoạch tài chính – đầu tư và tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn; Xây dựng các quy chế
lưu trữ chứng từ, luân chuyển chứng từ nội bộ, thanh toán nội bộ, v.v... ;
- Thực hiện công tác quản lý tài sản và sử dụng vốn;
- Phối hợp với Phòng Sản xuất để tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm;
- Phối hợp với phòng Hành chánh – Nhân sự tính tiền lương, thanh toán bảo hiểm xã hội, y tế,
tai nạn và các chế độ khác cho nhân viên;
- Lập báo cáo thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính và các loại báo cáo khác theo quy định
của Nhà nước và theo yêu cầu của Công ty;
- Lập báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước và yêu cầu của Công ty;
- Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ để bảo đảm tính chính xác và trung thực về số liệu nhằm
hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra.
c) Các công ty con:
STT
Tên công ty
Công ty TNHH Một thành viên
1
Thép Đại Thiên Lộc
(Thành lập ngày 22/12/2008)
Công ty TNHH Một thành viên
2
Tôn Đại Thiên Lộc
(Thành lập ngày 22/12/2008)

Địa chỉ
Ô 13D, Lô CN 8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3,
P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 0650. 3719999 Fax : 0650. 3849111
Ô 2, Lô A, Đường số 22, KCN Sóng Thần, P.Dĩ
An, TX Dĩ An, Bình Dương

5.
Định hướng phát triển
a) Nhận định, đánh giá về tình hình chung của ngành thép
Cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu sử dụng thép dẹt tại Việt nam và các nước đang
phát triển như Asean, Tây Á, Bắc Á, Châu Phi, Nam Mỹ ... gia tăng rất đáng kể. Theo đó triển
vọng phát triển ngành thép dẹt, thép lá tráng phủ kim loại (tôn mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm kẽm),
phủ sơn màu (tôn mạ màu), ống thép, xà gồ thép ... là rất lớn
Tại Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 04/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê
duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025
với các nội dung chủ yếu như sau:
- Xây dựng và phát triển ngành Thép Việt Nam thành một ngành công nghiệp quan trọng, bảo
đảm phát triển ổn định và bền vững, giảm thiểu sự mất cân đối giữa sản xuất gang, phôi thép
với sản xuất thép thành phẩm, giữa sản phẩm thép dài với sản phẩm thép dẹt.
- Khuyến khích các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế trong nước ... đầu tư xây dựng ... nhà
máy thép liên hợp và nhà máy cán các sản phẩm thép dẹt quy mô lớn.

7

Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc

Báo cáo thường niên 2013

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Khu liên hợp sản xuất thép ĐẠI THIÊN LỘC trên khuôn viên đất
105.285 m2 tại KCN Sóng Thần 3, TP TDM, Bình Dương để mở rộng quy mô sản xuất kinh
doanh, đáp ứng nhu cầu sử dụng thép trong nước và tiến đến xuất khẩu có thể được xem là một
quyết định phù hợp với chủ trương của chính phủ.
b) Nguồn lực hiện có của công ty
- Vốn điều lệ hơn 501,36 tỷ đồng, thặng dư vốn trên 160 tỷ đồng ; Có uy tín, được các tổ chức
tín dụng, ngân hàng đánh giá tiềm lực và tiếp tục hỗ trợ cho vay vốn mặc dù hiện nay các tổ
chức tín dụng đang siết chặt việc cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất thép...
- Có các dây chuyền đã đưa vào hoạt động gồm: 01 dây chuyền tẩy rửa (công suất thiết kế
600.000 tấn/ năm) ; 02 dây chuyền thép lá cán nguội đảo chiều 12 trục (công suất thiết kế
200.000 tấn/năm) ; 01 dây chuyền thép lá cán nguội đảo chiều 6 trục (công suất thiết kế
150.000 tấn/năm) ; 02 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm (công suất thiết kế 270.000
tấn/năm) ; trong đó, 01 dây chuyền đã đi vào SX ổn định và 01 dây chuyền đã đưa vào chạy
nguội; 01 dây chuyền mạ màu (công suất thiết kế 85.000 tấn/năm) ; 01 dây chuyền mạ kẽm
(công suất thiết kế 60.000 tấn/năm) ; 01 dây chuyền nắn phẳng tôn tốc độ 180m/p ; Và 04 dây
chuyền cán ống thép (công suất thiết kế 30.000 tấn/năm).
- Có hệ thống phân phối sản phẩm tốt: công ty hiện có 7 chi nhánh và trên 500 đại lý phân phối
sản phẩm rộng khắp trong cả nước, từ miền Bắc, miền Trung, miền Đông Nam bộ, miền Tây
Nam bộ, khu vực Tây nguyên. Ngoài thị trường truyền thống là các nước ASEAN, trong năm
2013 công ty cũng đã thường xuyên xúc tiến công tác tại nhiều nước Châu Á.
- Có được sự đồng thuận và nhất trí cao trong Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và nhân viên ;
Có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong ngành tôn, thép...
c) Mục tiêu chiến lược
Với nguồn lực hiện có của công ty và sự nhận định, đánh giá về tình hình chung của ngành thép,
Đại Thiên Lộc đề ra 5 mục tiêu lớn như sau:
- Một là, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo
đảm mức tăng trưởng cao và bền vững ; gia tăng giá trị cho cổ đông;
- Hai là, xây dựng hệ thống quản lý một cách toàn diện, phát huy những lợi thế có sẵn và hạn
chế các mặt yếu kém còn tồn tại ;
- Ba là, xây dựng và phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu trong nước
và đẩy mạnh xuất khẩu, khẳng định vị thế của Đại Thiên Lộc trên thương trường Việt Nam và
quốc tế;
- Bốn là, xử lý tốt nguồn chất thải trước khi đưa vào hệ thống xử lý chung của Khu công
nghiệp, làm giảm thiểu tác động có thể gây ô nhiểm môi trường;
- Ổn định, tạo sự phát triển cho đời sống của Cán bộ công nhân viên và đóng góp cho sự phát
triển cộng đồng và xã hội.
6. Các rủi ro:
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-

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào thì ngoài nguồn vốn tự có cũng rất cần có nguồn vốn vay để
bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nếu ngân hàng rút vốn một cách đột ngột
mà không có sự thông báo trước, không tìm hiểu kỹ tiềm lực công ty thực chất như thế nào
thì sẽ dẫn đến việc hụt nguồn vốn và mất cân đối về tài chính. Đối với khoản vay đến hạn mà
chưa trả được, có thể sẽ xuất hiện nợ xấu trên toàn hệ thống và hệ lụy là hết sức khôn lường.
- Vì hệ thống các dây chuyền sản xuất nhập từ nước ngoài, phần lớn thiết bị là của Trung Quốc
nên sự hao hụt, hư hỏng trong quá trình sử dụng không phải là nhỏ.
- Lượng thép thành phẩm nhập khẩu được ưu đãi thuế nhập vào Việt nam là tương đối lớn, do
đó, đã gây cho doanh nghiệp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh.
II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1 Kết quả SX – KD:
Về kinh doanh:
2013
2012
1.596.315.182.571 đồng
2.044.862.959.249 đồng
- - Doanh thu:
41.493.442 USD
10.951.579 USD
Trong đó xuất khẩu
18.780.258.568 đồng
13.185.162.056 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:
400 đồng
281 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần
3,75 %
2,63 %
- Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ:
Về sản xuất
ĐVT: Tấn
2013
2012
288.998.608
136.603,62
73.413.920
36.959,480

Chỉ tiêu
- Tổng sản lượng

• Thép cán nóng
• Thép lá cán nguội
• Tôn lạnh
• Tôn kẽm
• Tôn màu

75.256.911

35.556,996

84.000.525

39,972,569

12.436.511

9.554,267

51.573.703

24.539,477

• Ống thép các loại

2.832.958

2.861,071

• Khác (thép lá đen, xà gồ, thép hình, thép tấm )

9.484.080

5.303,405

Mặc dù kết quả về doanh thu chỉ đạt 68,2% so với kế hoạch đã đề ra nhưng các chỉ số về doanh
thu và sản lượng sản xuất đều tăng đáng kể so với năm trước, với sự đa dạng về sản phẩm, nâng
cao về chất lượng. Có được kết quả sản xuất như trên là nhờ vào Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng
dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã không ngừng học hỏi, tiếp cận công nghệ tiên tiến
để cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, hạ
giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Một số kết quả cụ thể như sau:
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Tự thiết kế, chế tạo thành công 01 dây chuyền mạ kẽm liên tục với công suất 60.000 tấn/năm
và 01 dây chuyền mạ màu liên tục với công suất 45.000 tấn/năm, lắp đặt và đưa vào sản xuất
xuất dây chuyền cán nguội, dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm công suất 150.000 tấn/năm;
Tự thiết kế chương trình điều khiển tự động (PLC) cho dây chuyền mạ kẽm, mạ màu,
Tự thiết kế, chế tạo hệ thống chỉnh tâm CPC (Center Position Control), hệ thống chỉnh biên
EPC (Edge Position Control) của dây chuyền mạ kẽm, mạ màu,
Thay đổi công nghệ, nhiên liệu chất đốt, sử dụng khí nén thiên nhiên CNG (Compressed
Natural Gas) thay thế gas hóa lỏng LPG (Liquified Petroleum Gas). Lợi thế của khí CNG là
giá thành rẻ hơn nhiều so với LPG. Đây là nhiên liệu rẻ, sạch và giảm thiểu ô nhiễm môi
trường

1.2 Về kinh doanh nội địa - XNK
Công ty xây dựng cơ chế liên lạc thường xuyên với khách hàng để nắm bắt nhu cầu của
thị trường, từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh linh hoạt, thích ứng trong từng thời kỳ.
Phương châm của Đại Thiên Lộc là “ Hàng hóa phong phú – Chất lượng ổn định – Giá cả cạnh
tranh – Phục vụ tận tình” nên Đại Thiên Lộc có ưu thế cạnh tranh hơn so với một số đối thủ cùng
ngành.
a) Kinh doanh nội địa
- Năm 2013, doanh thu của thị trường nội địa là 1.169 tỷ đồng; giảm khoảng 14,41% so với
doanh thu của năm 2012. Sự sụt giảm về doanh thu của thị trường nội địa là do nhiều nguyên
nhân khác nhau, trong đó, nguyên nhân chính là do sự cạnh tranh khốc liệt giữa mặt hàng tôn
lạnh, tôn màu sản xuất trong nước với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được hưởng ưu đãi thuế
suất 0%.
- Ngoài ra, trong năm 2013, công ty chưa mở được Văn phòng đại diện, chi nhánh ở hầu
hết các khu vực nhất là Miền Bắc, cho nên doanh số bán hàng ở các khu vực chưa nhiều; sản
phẩm tôn lạnh, lạnh màu Đại Thiên Lộc chưa lan tỏa ra khắp các xưởng bán tôn, cửa hàng bán lẻ
trong cả nước. Đội ngũ cán bộ kinh doanh còn thiếu, còn yếu, chưa tận tâm tận lực với công việc.
Do sự mất cân đối nguồn vốn chủ sở hữu nên việc cấp cho khách hàng một hạn mức dư nợ là
không thể thực hiện. Và, chính các yếu tố hạn chế trên đã làm mất đi một lượng khách hàng
không nhỏ.
- Cơ cấu doanh thu nội địa: Đông nam bộ chiếm 59% (giảm 29,43%); Miền bắc chiếm
18,92% (tăng 55,06%); Miền Tây nam bộ chiếm 12,65% (tăng 21,14%); Miền Trung chiếm 7,49
% (tăng 18,63%), Tây nguyên chiếm 1,99% (giảm 54,09%) so với cùng kỳ năm 2012;
b) Xuất khẩu
- Doanh thu năm 2013 tăng lên một cách đáng kể, đạt 41.493.442 USD, tăng 73,61% so với
năm 2012. Doanh thu tăng là do Công ty đã được cấp phép nhập khẩu từ một số nước mà yêu cầu
phải có giấy phép nhập khẩu mặt hàng thép lá mạ.
- Về cơ cấu doanh thu: Hiện này thị trường xuất khẩu chủ yếu là Châu Á (chiếm 96,85%);
trong đó thị trường truyền thống là các nước ASEAN chiếm 95,75% (tăng 7,58% so với cùng
kỳ), châu Phi chiếm 3,15%.
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1.3 Quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại
a) Quảng bá thương hiệu
Trong nội bộ
- In Logo, thương hiệu trên tất cả các biểu mẫu như: Phiếu báo giá, phiếu nhập - xuất kho, hóa
đơn GTGT tự phát hành, giấy giới thiệu, giấy tiêu đề, bao thư, danh thiếp v.v...
- Trang phục công sở : tất cả CBCNV công ty khi đi làm đều mặc đồng phục có thêu logo Đại
Thiên Lộc
- Bảng hiệu công ty, các chi nhánh
Ra bên ngòai
- In Brochure, tờ rơi, poster, quảng cáo trên báo, truyền hình ...
- Đặt các bảng quảng cáo ngòai trời, bảng hiệu đại lý ...
- Dán logo các xe của công ty ...
- Tặng phẩm: Bộ bình trà, bình cắm hoa, đồng hồ, bút bi, áo đi mưa ... có in thương hiệu Đại
Thiên Lộc

-

b) Xúc tiến thương mại
Tham gia các chương trình giao thương, triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước như : Hội chợ
Vietbuild; Hội chợ thương mại quốc tế tại một số nước Đông Nam Á.
2. Tổ chức và nhân sự
2.1 Danh sách Ban điều hành:
STT
Họ và tên
1 Nguyễn Thanh Nghĩa
2 Lâm Thị Kim Phượng
3 Nguyễn Thị Phước Diên
4 Vũ Thành Nam

Chức vụ
Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Q.Kế toán trưởng
Giám đốc tài chính

Tóm tắt lý lịch cá nhân của Ban điều hành
- Tổng Giám đốc
Họ và tên
Nguyễn Thanh Nghĩa
Số chứng minh nhân dân
022749812
Giới tính
Nam
Ngày tháng năm sinh
27/11/1963
Nơi sinh
Phù Cát, Bình Định
Quốc tịch
Việt Nam
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Phù Cát, Bình Định
Địa chỉ thường trú
23/28 đường D2, CX Văn Thánh Bắc, P.25, Bình
Thạnh, Tp.HCM
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Số điện thoại liên lạc
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác
Từ 1987 - tháng 03/1992
Từ 1992 – 1993
Từ 1993 – 2001
Từ 2001 – tháng 05/2007
Từ tháng 06/2007 – nay
Hành vi vi phạm pháp luật
Số cổ phần sở hữu
Số cổ phần của những người có liên quan
Vợ: Nguyễn Thị Bích Liên
Con ruột: Nguyễn Thanh Loan
Con ruột: Nguyễn Thanh Dung
Anh ruột: Nguyễn Quang Quảng
Các khoản nợ đối với Công ty
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
- Phó Tổng Giám đốc
Họ và tên
Số chứng minh nhân dân
Giới tính
Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
Địa chỉ thường trú
Số điện thoại liên lạc
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác
Từ 2001 – 2007

Báo cáo thường niên 2013
0903723725
12/12
Đại học
Công tác tại Công ty Tài chính Tín dụng
Seaprodex
Nhân viên Công ty XNK Thủy sản Tp. HCM
Phó Phòng, Trưởng phòng Nhập khẩu Công ty
XNK Thủy sản Tp.HCM
Chủ tịch HĐTV Giám đốc Công ty TNHH Đại
Thiên Lộc
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại
Thiên Lộc
Không
22.054.187 cổ phần, chiếm 43,99 % vốn điều lệ
7.181.775 cổ phần, chiếm 14,32 % vốn điều lệ
5.676.708 cổ phần, chiếm 11,32% vốn điều lệ
2.339.991 cổ phần, chiếm 4,67% vốn điều lệ
6.250 cổ phần, chiếm 0,01 % vốn điều lệ
Không
Không

Lâm Thị Kim Phượng
310926113
Nữ
19/09/1974
Tiền Giang
Việt Nam
Kinh
Xã Xuân Đông, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
115 ấp An Lạc Thượng, xã Xuân Đông, Chợ Gạo,
Tiền Giang
0982286035
12/12
Cử nhân Kinh tế
Nhân viên Kinh doanh tại Công ty TNHH Thép
Thiên Lộc
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Từ 2008 – nay
Từ tháng 10/2009 – nay
Hành vi vi phạm pháp luật
Số cổ phần sở hữu
Số cổ phần của những người có liên quan
Các khoản nợ đối với Công ty
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
- Q. Kế toán trưởng
Họ và tên
Số chứng minh nhân dân
Giới tính
Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
Địa chỉ thường trú
Số điện thoại liên lạc
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác
Từ năm 2007 – 10/2012
Từ năm 11/2012 đến nay
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Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Đại Thiên Lộc
Phó TGĐ Công ty CP Đại Thiên Lộc
Không
5.000 cổ phần, chiếm 0,01 % vốn điều lệ
Không
Không
Không

Nguyễn Thị Phước Diên
341170827
Nữ
1984
Bình Hàng Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Việt Nam
Kinh
Bình Hàng Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Bình Hàng Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp
0914.394.160
12/12
Cử nhân kinh tế

Hành vi vi phạm pháp luật
Số cổ phần sở hữu
Số cổ phần của những người có liên quan
Các khoản nợ đối với Công ty
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty

Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đại Thiên
Lộc
Không
Không
Không
Không
Không

- Giám đốc tài chính:
Họ và tên
Số chứng minh nhân dân
Giới tính
Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán

Vũ Thành Nam
261318651
Nam
15/05/1975
Nam Định
Việt Nam
Kinh
Yên Trung, Ý Yên, Nam Định
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Địa chỉ thường trú
Số điện thoại liên lạc
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác
Từ 2001 – 2004
Từ tháng 10/2004 – tháng 5/2006
Từ tháng 7/2006 - tháng 11/2007
Từ tháng 12/2007 – nay
Hành vi vi phạm pháp luật
Số cổ phần sở hữu
Số cổ phần của những người có liên quan
Các khoản nợ đối với Công ty
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
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Nam Hà, Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận
0982286051
12/12
Cử nhân kinh tế
Kế toán trưởng Công ty CP Hồng Dương, Kế toán
trưởng CN Công ty XD&PTHT tại Nam Định;
Trợ lý GĐ Công ty TNHH Mỹ Nghệ Sài Gòn
ARTS
Kế toán trưởng Công ty TNHH SX TM Thép
Thiên Lộc
Kế toán trưởng Công ty CP Đại Thiên Lộc
Không
1 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ
Không
Không
Không

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành:
• Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phạm Vương Anh Vũ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
CTCP Đại Thiên Lộc;
• Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Đoàn Thị Mỹ
Hồng;
• Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua việc từ nhiệm của bà Đoàn Thị
Mỹ Hồng thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Sang là thành
viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015;
• Hội đồng quản trị Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh
Sang;
• Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Vũ Anh Vũ.
2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
• Tình hình nhân sự
- Nguồn nhân lực: Đến 31/12/2013, tổng số lao động: 649 người, trong đó trình độ đại học,
cao đẳng: 239 người ; trung cấp, công nhân kỹ thuật: 218 người ; lao động phố thông: 192
người.
- Thu nhập bình quân: 5.802.220 đồng/tháng/người
• Chế độ, chính sách lao động:
- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như BHXH, BHYT, các chế độ
khác theo quy định của Nhà nước.
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- Bên cạnh đó, công ty còn có chế độ thưởng vào các ngày lễ tết ; tặng quà cho cán bộ,
nhân viên nữ vào ngày 8/3 ; tặng quà cho con em cán bộ, nhân viên vào ngày lễ thiếu nhi ;
tặng quà cho cán bộ, nhân viên là thương binh, gia đình liệt sỹ nhân ngày thương binh liệt
sĩ 27/07 ; hỗ trợ cán bộ, nhân viên có hòan cảnh khó khăn ;
• Đào tạo: Trong năm 2013, công ty tiếp tục mời một số chuyên gia nước ngoài đến tại nhà
máy để đào tạo cho hơn 60 công nhân Đại Thiên Lộc về kỹ thuật vận hành dây chuyền tẩy
rửa, thép lá cán nguội, mạ hợp kim nhôm kẽm, máy mài trục v.v…
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án
Trong năm 2013, tổng vốn đầu tư vào tài sản cố định và dây chuyền sản xuất là hơn 132
tỷ đồng, chủ yếu từ vốn chủ sở hữu. Và tính đến 31/12/2013, tổng chi phí thực hiện cho dự án là
916 tỷ đồng. Đến nay, đã đưa hầu hết dây chuyền máy móc đi vào sản xuất ổn định và hoàn thành
giai đoạn I của dự án đầu tư.
Về hệ thống dây chuyền sản xuất:
- Tại Sóng Thần 2, dây chuyền mạ kẽm được đầu tư cải tạo, nâng cấp tổng thể từ việc thay
đổi nhiên liệu, thiết bị đốt đến thiết bị kiểm soát độ mạ…, nên đã sản xuất được hàng mạ kẽm
dày đến 02 mm (so với trước đây là chỉ 0,8 mm). Việc cải tạo đã mang lại hiệu quả với giá
thành sản xuất tôn màu, tôn kẽm giảm đáng kể.
- Tại Sóng Thần 3:
 Dây chuyền tẩy rửa sản xuất ổn định, đạt yêu cầu nhưng đầu quý IV năm 2013 phải
thường xuyên cho tạm dừng để bảo dưỡng, sửa chữa;
 Dây chuyền cán nguội 12 trục số 1 và số 2 sản xuất sản phẩm chưa đạt yêu cầu về
chất lượng; phần lớn là do việc sử dụng thiết bị Trung Quốc nên hay hỏng hóc, thời
gian dừng máy sữa chữa nhiều, chạy không đạt tốc độ thiết kế dẫn đến sản lượng
không đạt theo yêu cầu. Do đó, không đủ nguyên liệu cho các dây chuyền sản xuất
khác sử dụng. Riêng dây chuyền cán nguội 6 trục thì chạy ổn định, hiệu quả hơn do
việc rút kinh nghiệm từ 02 dây chuyền cán nguội trước.
 Dây chuyền mạ lạnh số 1 chạy ổn định, sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu sang các
thị trường như ASEAN và các nước khác. Dây chuyền mạ lạnh số 2 đã đưa vào giai
đoạn chạy nguội và sẽ hoạt động vào khoảng tháng 5 năm nay.
 Và các dây chuyền mạ màu, 04 dây chuyền sản xuất ống thép, xả băng, cắt lá đều
hoạt động ổn định.
Sản phẩm

2013
73.413,920
75.256,911
84.000,525
12.436,511
51.573,703
2.832,958

• Thép P/O (tấn)
• Thép lá cán nguội (tấn)
• Tôn lạnh (tấn)
• Tôn kẽm (tấn)
• Tôn màu (tấn)
• Ống thép các loại (tấn)
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2012
36.959,480
35.556,996
39.972,569
9.554,267
24.539,477
2.861,071
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9.484,080
5.303,405
• Khác (thép lá đen, xà gồ, thép hình, thép tấm)
Kết quả sản xuất đạt được cho thấy: sản phẩm tôn lạnh, tôn màu đều tăng khoảng 2,1 lần so
với năm 2012.
Tổng kết hoạt động năm 2013, bằng sự nỗ lực HĐQT công ty đã vượt qua khó khăn để tiếp tục
tồn tại và phát triển.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như :
- Nguồn vốn chủ sở hữu không đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô SXKD
- Công tác tổ chức, quản lý chưa phát huy tính hiệu quả.
- Công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu còn hạn chế ...

3.1 Các công ty con, công ty liên kết:
- Công ty TNHH Một thành viên Tôn Đại Thiên Lộc
Năm 2012
Năm 2013
Chỉ tiêu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế
(2.308.202)
(695.192.207)
Lợi nhuận phân bổ
cho Cty CP ĐTL
- Công ty TNHH Một thành viên Thép Đại Thiên Lộc
Chỉ tiêu
Năm 2012
Năm 2013
Doanh thu thuần
1.272.989.719.247
2.838.862.967.909
Lợi nhuận sau thuế
18.072.103.659
23.720.966.696
Lợi nhuận phân bổ
cho Cty CP ĐTL
4. Tình hình tài chính
4.1 Tình hình tài chính
Chỉ tiêu
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
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

Năm 2012
1.912.376.457.395
1.596.315.182.571
19.153.041.112
(4.672.156.449)
14.480.884.663
13.185.162.056
-
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Năm 2013
2.278.836.585.962
2.044.862.959.249
22.305.439.359
(3.395.890.128).
18.909.549.231
18.780.258.568

% tăng
giảm
19,16 %
28,1 %
16,5 %
(27,32) %
30,58 %
42,43 %
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4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu
+ Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
+ Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
+ Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản
+ Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
thuần
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ
sở hữu
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài
sản
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần
.........

Năm 2012

Năm 2013

1.07

1.05

0.13

0.22

0.52
1.64

0.67
2.07

1.63

1.87

0.83

0.90

0.01

0.0092

0.03

0.026

0.01

0.007

0.01

0.01

Ghi chú

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
5.1 Cổ phần:
a) Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 50.136.090 cổ phiếu phổ thông
b) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 46.908.250 cổ phiếu
c) Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): 3.227.840 cổ phiếu
5.2 Cơ cấu cổ đông:
Thông tin về cơ cấu cổ đông
Cổ đông
Trong nước

Số lượng CĐ
320
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Số cổ phần sở
hữu
46.625.580

Tỷ lệ(%)
93
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Cá nhân
Tổ chức
Nhà đầu tư CK chuyên nghiệp
là các Cty Chứng khoán
Nước ngoài
Cá nhân
Tổ chức
Tổng cộng

39.111.406

291

7.514.174

29

59.148

26

282.670

13

8.860

10

273.810

3
333

46.908.250

78
15
0,12
0,56
0,02
0,54
93,56

* Thông tin về cơ cấu cổ đông theo Danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 28/02/2014
Thông tin về cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên)
STT
Họ tên cổ đông
Địa chỉ
1

2
3

4

Nguyễn Thanh Nghĩa

23/28 đường D2, CX Văn
Thánh Bắc, P.25, Bình
Thạnh, Tp.HCM
Nguyễn Thị Bích Liên
327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9,
Q.10, Tp.HCM
Nguyễn Thanh Loan
23/28 đường D2, CX Văn
Thánh Bắc, P.25, Bình
Thạnh, Tp.HCM
Công ty TNHH Sản số 300/20, Đường ĐT743a,
Xuất Thép Tâm Đức
Khu phố Chiêu Liêu, P.Tân
Đông Hiệp, TX Dĩ An,
Bình Dương, Việt nam.
Tổng cộng

Số cổ phần
sở hữu
22.054.187

Tỷ lệ
43,99 %

7.181.775

14,32 %

5.676.708

11,32 %

6.766.081

13,5 %

41.678.751

83,13 %

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình
hình mọi mặt của công ty)
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
a) Kết quả SXKD năm 2013:
III.

Chỉ tiêu

- Doanh thu:
Trong đó xuất khẩu

Thực hiện

Kê hoạch

2,044 tỷ đồng
41,493 triệu USD

3,000 tỷ đồng
71,5 triệu USD
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- Lợi nhuận sau thuế:
- Lãi cơ bản trên CP
- Tỷ suất lợi nhuận/VĐL
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18,78 tỷ đồng
400 đồng
3,75 %

65 tỷ đồng
1.385 đồng
12,96%

So với kế hoạch SX – KD do ĐHĐCĐ 2013 đã đề ra thì kết quả cho thấy doanh thu chỉ đạt
68,16%, lợi nhuận đạt 28,89% so với kế hoạch. Mặc dù không hoàn thành kế hoạch mà Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 đã đề ra nhưng các chỉ số cho thấy sự tăng trưởng đáng kể so
với năm 2012. Trong đó, xuất khẩu tăng hơn 73,61%, điều này là một tín hiệu rất đáng mừng.
Và, Nguyên nhân ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận của năm
- Năm 2013, nền kinh tế trong nước tuy tình hình có cải thiện hơn, nhưng vẫn chưa thật sự khả
quan; Tình hình nợ xấu chưa được cải thiện, nên dòng tín dụng vẫn bị tắc nghẽn, nền kinh tế
không hấp thụ được vốn. Tình trạng thừa tiền, thiếu vốn còn kéo dài. Khả năng tiếp cận vốn của
doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khả năng kéo giảm lãi suất
cho vay không nhiều; khó đáp ứng sự mong đợi của doanh nghiệp.
- Chính những yếu tố này đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước và Đại Thiên Lộc
cũng không phải là ngoại lệ. Do nguồn vốn chủ sở hữu còn hạn chế so với nhu cầu sản xuất kinh
doanh nên mặc dù lượng đơn hàng xuất khẩu khá nhiều (nhờ vào việc được cấp chứng nhận nhập
khẩu từ một số nước) nhưng vì không có nguồn tiền để giải chấp hàng hóa nguyên liệu để sản
xuất vì vậy, một số đơn hàng buộc phải hủy hoặc giao trễ hơn so với hợp đồng.
- Giá thép liên tục giảm, giá thép nguyên liệu nhập về vẫn còn duy trì ở mức cao hơn so với
giá thép thành phẩm như tole mạ màu, mạ lạnh được nhập khẩu từ Trung Quốc. Chi phí điện,
nước, khí, gas, đều tăng cao, cạnh tranh nội bộ ngày càng gay gắt... kèm theo đó, chi phí cho việc
trả lãi vay là rất lớn.
- Đội ngũ công nhân vận hành chưa quen với công nghệ mới nên còn có sai sót, sản lượng
chưa đạt theo yêu cầu và công suất của máy cũng chưa đạt đến mức tối đa. Tỷ lệ hàng hư, hàng
phế phẩm còn chiếm một tỷ lệ khá lớn.
b) Những tiến bộ Công ty đã đạt được
- Dây chuyền mạ kẽm được đầu tư cải tạo, nâng cấp tổng thể từ việc thay đổi nhiên liệu, thiết
bị đốt đến thiết bị kiểm soát độ mạ…, nên đã sản xuất được hàng mạ kẽm dày đến 02 mm (so
với trước đây là chỉ 0,8 mm). Việc cải tạo đã mang lại hiệu quả với giá thành sản xuất tôn
màu, tôn kẽm giảm đáng kể.
2. Tình hình tài sản và nợ phải trả:

-

Trong năm 2013 tài sản của công ty đã có những chuyển biết tích cực. Cụ thể về tổng tài sản
đã tăng từ 1.912,37 tỷ lên 2.278,83 tỷ, giá trị tăng thêm 366,46 tỷ đồng, trong năm rất nhiều
hạng mục đầu tư đã chính thức đưa vào sử dụng được thể hiện thông qua chỉ số xây dựng cơ
bản dở dang công ty đã hoàn thành và đưa nhiều hạng mục vào khai thác với tổng giá trị
hoàn thành trong năm đạt 157,5 tỷ;
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-

Trong năm 2013 do công ty đã chủ trương hạn quản lý chặt các khoản phải thu do vậy đã
không để xảy ra tình trạng nợ xấu.

-

Trong năm công ty đã đàm phán được với các đối tác cung cấp nguyên vật liệu chấp nhận
cho công ty trả chậm với thời gian từ 90 ngày đến 180 ngày. Các khoản nợ này khi đến hạn
công ty luôn đáp ứng được yêu cầu thanh toán cho đối tác do vậy tình trạng nợ xấu ở công ty
không có.

-

Trong năm 2013 việc tăng tỉ giá của Ngân hàng nhà nước đã ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt
động kinh doanh của công ty chiếm 7.32% trên tổng chi phí. Tuy nhiên mặt bằng lãi
suất trong năm đã giảm rất nhiều do vậy là một điều kiện thuận lợi cho công ty nhằm tăng
cường hiệu quả kinh doanh.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
- Củng cố bộ máy tổ chức, điều hành công ty.
- Tái cấu trúc công ty cho phù hợp với đà phát triển ngày càng lớn. Nhập một số phòng ban để
giảm số lượng nhân sự nhưng công việc đạt hiệu quả cao hơn.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý các hoạt động của công ty, xây dựng
quy trình nghiệp vụ, hệ thống báo cáo và thông tin quản lý.
- Tin học hóa hệ thống quản lý; ứng dụng phần mềm quản lý nguồn lực của doanh nghiệp
(ERP) để chuẩn hóa quy trình quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của
công ty.
- Kiểm tra thường xuyên, có chế độ bảo trì đối với các dây chuyền đang vận hành, sửa chữa,
thay thế máy móc thiết bị cũ có công nghệ lạc hậu, chất lượng thấp bằng thiết bị chất lượng
cao từ EU & Nhật.
- Tuyển dụng nhiều cán bộ kỹ thuật có trình độ, có kinh nghiệm để tiếp nhận chuyển giao từ
phía nước ngoài, vận hành và kiểm soát tốt các dây chuyền sản xuất;
- Cải thiện môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, đóng
góp tích cực cho Cty.
- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí sản xuất, lưu thông để giảm giá thành sản phẩm, đầu
tư ... đồng thời coi trọng chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh,
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
- Từ sự đánh giá tổng quan kinh tế Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN năm 2013 có
thể thấy, năm 2014 nền kinh tế vẫn chưa thể ra khỏi giai đoạn trì trệ. Những khó khăn đặt ra
trong năm 2013 vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2014. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng,
song tốc độ chậm; khu vực kinh tế trong nước vẫn còn tiếp tục khó khăn. Tuy nhiên, bức
tranh chung của nền kinh tế năm 2014 vẫn sáng hơn 2 năm 2012-2013. Đó là một tín hiệu
đáng mừng và giúp khôi phục lại niềm tin của thị trường.
- Để biến niềm tin thành hiện thực, đòi hỏi công ty phải làm tốt công tác quản trị, gắn hiệu quả
kinh doanh với thu nhập của người lao động; không ngừng cải tiến kỹ thuật, đảm bảo chất
lượng sản phẩm một cách tốt nhất. Đa dạng hoá thị trường thông qua đổi mới và tăng cường
công tác bán hàng, chú trọng các thị trường mới có qui mô nhỏ nhưng còn nhiều tiềm năng.
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Đẩy mạnh việc quảng bá, tiếp thị, xây dựng thương hiệu Tôn Đại Thiên Lộc tại thị trường
nội địa. Có chính sách bán hàng hợp lý, tạo thuận lợi cho khách hàng trong điều kiện công ty
và pháp luật cho phép. Hoàn thiện hệ thống xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu vật tư
nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Tiếp tục tổ chức các chuyến công tác tại thị trường xuất khẩu truyền thống. Ngoài ra, đẩy
mạnh việc tìm hiểu thị trường ở các nước ngoài khu vực ĐNÁ. Thành lập thêm VPĐD và chi
nhánh, kho trung chuyển tại các tỉnh phía bắc.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động chung:
- Năm 2013, tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nước ta. Khả năng tiếp cận vốn
của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khả năng kéo giảm lãi
suất cho vay không nhiều; Tình trạng đóng băng bất động sản vẫn tiếp diễn nên đã gây ảnh
hưởng lớn cho các doanh nghiệp sản xuất trong ngành thép.
- Do nguồn vốn chủ sở hữu còn hạn chế so với nhu cầu sản xuất kinh doanh nên mặc dù lượng
đơn hàng xuất khẩu khá nhiều nhưng do không có nguồn tiền để giải chấp hàng hóa nguyên
liệu để sản xuất. Vì vậy, một số đơn hàng buộc phải hủy hoặc giao trễ hơn so với hợp đồng,
khách hàng yêu cầu giảm giá, bồi thường thiệt hại.
- Sản xuất dự án mới chưa thực sự ổn định, lượng hàng tiêu thụ chậm, hàng tồn kho vẫn giữ ở
mức cao nên rất khó khăn trong việc xoay vòng nguồn vốn.
=> Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị tích cực phối hợp với Ban Tổng Giám đốc quan sát,
nhận định về diễn biến giá cả, thị trường để từ đó đưa ra giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh
một cách linh hoạt, thích ứng trong từng thời kỳ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
- Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm và đồng thuận
của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể nhân viên đã đưa công ty vượt qua nhiều trở
ngại, thách thức trong năm 2013.
Do sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế nhưng chính bằng sự nỗ lực của từng Cán bộ- Công nhân
viên, công ty đã tồn tại và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Đặc biệt, trong năm dù biết
tình hình kinh tế chung không mấy khả quan nhưng HĐQT vẫn quyết định không có đề xuất điều
chỉnh kế hoạch mà ĐHĐCĐ 2013 đã đề ra. Có thể nói rằng, so với kế hoạch SX – KD do
ĐHĐCĐ 2013 đã đề ra thì kết quả cho thấy doanh thu chỉ đạt 68,16%, lợi nhuận đạt 28,89% so
với kế hoạch. Mặc dù, không hoàn thành kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 đã
đề ra nhưng các chỉ số cho thấy sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2012, tổng doanh thu tăng
21,94% (trong đó, xuất khẩu tăng 73,61%), lợi nhuận tăng 29,79%.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
− Trong năm 2013, Ban Giám đốc công ty luôn đồng hành và tổ chức thực hiện các quyết định
của Hội đồng Quản trị, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và công tác đầu tư dự án đang
triển khai.
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− Chiến lược kinh doanh của công ty chưa được Ban Giám đốc đưa ra một cách cụ thể và mang
tính định hướng, doanh thu đem lại từ việc bán hàng chưa cao. Ngoài ra, công tác thị trường,
quảng bá thương hiệu chưa được chú trọng một cách triệt để nhất là trong thời kỳ cạnh tranh
khốc liệt như hiện nay.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
− Tái cơ cấu lại nguồn, tập trung vào sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh việc xuất khẩu ra một số
thị trường truyền thống và tìm kiếm các thị trường mới không phụ thuộc vào yếu tố thương
mại như trước đây;
− Triển khai một số chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh sản
phẩm, thương hiệu cũng như chất lượng tôn Đại Thiên Lộc cho nhiều người dân biết đến,
giúp công ty tiếp cận gần hơn nữa với người tiêu dùng.
− Dự kiến:
−
Doanh thu:
2.800 tỷ đồng
Trong đó xuất khẩu:
63 triệu USD
−
Lợi nhuận sau thuế:
40 tỷ đồng
−
Tỷ lệ cổ tức:
5%
−
Sản lượng:
STT
Sản phẩm
1
Thép P/O (tấn)
180.000
2
Thép cán nguội (tấn)
180.000
3
Mạ kẽm (tấn)
30.000
4
Mạ lạnh (tấn)
125.000
5
Mạ màu (tấn)
40.000
6
Thép ống hộp (tấn)
5.000
V.

Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị:
Tóm tắt lý lịch cá nhân của thành viên HĐQT
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
1 Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
(xem lý lịch cá nhân Tổng Giám đốc)
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ
2 Bà Lâm Thị Kim Phượng
(xem lý lịch cá nhân Phó Tổng Giám đốc)
3 Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập không điều hành)
Họ và tên
Nguyễn Thị Bích Liên
Số chứng minh nhân dân
020723726
Giới tính
Nữ
Ngày tháng năm sinh
08/06/1964
Nơi sinh
Sài Gòn
Quốc tịch
Việt Nam
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Dân tộc
Quê quán
Địa chỉ thường trú
Số điện thoại liên lạc
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác
Từ 1984 – 1988

Từ 1989 – 1999
Từ 2000 – 2005
Từ 2006 – tháng 4/2011
Từ tháng 4/2011 đến nay
Hành vi vi phạm pháp luật
Số cổ phần sở hữu
Số cổ phần của những người có liên quan
Chồng: Nguyễn Thanh Nghĩa
Con ruột: Nguyễn Thanh Loan
Con ruột: Nguyễn Thanh Dung
Các khoản nợ đối với Công ty
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty

Báo cáo thường niên 2013
Kinh
Nam Định
327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10, Tp.HCM
0903389175
12/12
Kinh doanh
làm việc tại Phân Viện Khoa học Kỹ thuật
thuộc UBKHKT (số 49 Nguyễn Thị Minh Khai,
Q.1, TP HCM)
Nội trợ
Giám đốc Công ty TNHH SX TM Thép Thiên
Lộc
Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty CP Đại
Thiên Lộc
Thành viên HĐQT Công ty CP Đại Thiên Lộc
Không
7.181.775 cổ phần, chiếm 14,32 % vốn điều lệ
22.054.187 cổ phần, chiếm 43,99 % vốn điều lệ
5.676.708 cổ phần, chiếm 11,32% vốn điều lệ
2.339.991 cổ phần, chiếm 4,67% vốn điều lệ
Không
Không

4 Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
Họ và tên
Lê Bá Phương
Số chứng minh nhân dân
025177456 cấp ngày 04/08/2009 tại Bến Tre
Giới tính
Nam
Ngày tháng năm sinh
20/11/1964
Nơi sinh
Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị
Quốc tịch
Việt Nam
Dân tộc
Kinh
Quê quán
Phong Bình, Hương Điền, Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú
90/5 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4,
Tp.HCM
Số điện thoại liên lạc
0903925719
Trình độ văn hóa
12/12
Trình độ chuyên môn
Cử nhân Ngoại thương
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Quá trình công tác
Từ 1984 – 1987
Từ 1987 – 2004

Từ 2004 - nay
Từ 7/2013 - nay
Hành vi vi phạm pháp luật
Số cổ phần sở hữu
Số cổ phần của những người có liên quan
Các khoản nợ đối với Công ty
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty

Báo cáo thường niên 2013
Tham gia nghĩa vụ quân sự
NV và Phó phòng Kế hoạch – Kinh doanh
Công ty Đông lạnh Thủy sản Xuất khẩu Bến
Tre
TV HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre
TV HĐQT/TGĐ CTCP Đông Hải Bến Tre
Không
125.000 cổ phần, chiếm 0,25 % vốn điều lệ
Không
Không
Không

Hoạt động của HĐQT năm 2013
Thành viên và cơ cấu của HĐQT
- HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 tính đến thời điểm tháng 12/2013 gồm 4 người: ông Nguyễn
Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch HĐQT; Ông Lê Bá
Phương và Bà Lâm Thị Kim Phượng; (Ông Nguyễn Thanh Sang: được bầu làm TV HĐQT
thay cho bà Đoàn Thị Mỹ Hồng vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, nhưng đã có đơn xin từ
nhiệm vào tháng 10/2013)
- Trong đó thành viên độc lập không điều hành gồm: Ông Lê Bá Phương và bà Nguyễn Thị
Bích Liên
Hoạt động của HĐQT
- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh
doanh hằng ngày của công ty;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2013 vào ngày 25/04/2013
- Trong năm 2013, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đã triển
khai một số công việc như sau:
Phân phối lợi nhuận
- Đã Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, đầu tư phát triển, thù lao cho HĐQT, BKS.
Công tác quan hệ nhà đầu tư
- Bên cạnh các hoạt động SXKD, công ty cũng thực hiện tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin
cho cơ quan chức năng và nhà đầu tư theo luật định .
- Các thông tin của công ty đều được công bố đầy đủ tại website của công ty và trên các
phương tiện thông tin đại chúng ...
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Đã triển khai việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành và chào bán cổ phiếu ra công
chúng ( Trong đó, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lê 10% và chào bán cổ phiếu cho cổ
đông hiện hữu với tỷ lệ 15%).
Số lượng cổ đông của Đại Thiên Lộc theo danh sách chốt ngày 28/02/2014 là 333 cổ đông.
Trong đó, cổ đông là cá nhân : 301 người (trong nước : 291, nước ngoài : 10) ; cổ đông là tổ
chức : 32 tổ chức (trong nước : 29, nước ngoài : 03)

2. Ban Kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
Tóm tắt lý lịch cá nhân
1 Trưởng Ban Kiểm soát
Họ và tên
Số chứng minh nhân dân
Giới tính
Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
Địa chỉ thường trú
Số điện thoại liên lạc
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác
Từ 2005 – tháng 05/2007

Đoàn Thị Bích Thúy
271688781
Nữ
11/05/1985
Đồng Nai
Việt Nam
Kinh
Bình Định
Thọ Trung, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai
0914394290
12/12
Cao đẳng Kế toán

Từ tháng 06/2007 – nay
Hành vi vi phạm pháp luật
Số cổ phần sở hữu
Số cổ phần của những người có liên quan
Các khoản nợ đối với Công ty
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty

công tác tại Công ty TNHH Thép Đại Thiên
Lộc
công tác tại Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc
Không
1.300 cổ phần, chiếm 0,003 % vốn điều lệ
Không
Không
Không

2 Thành viên Ban Kiểm soát
Họ và tên
Số chứng minh nhân dân
Giới tính
Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Quốc tịch

Võ Thị Mỹ Dung
211833676
Nữ
18/07/1986
Bình Định
Việt Nam
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Dân tộc
Quê quán
Địa chỉ thường trú
Số điện thoại liên lạc
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác
Từ 01-11-2007 – nay
Hành vi vi phạm pháp luật
Số cổ phần sở hữu
Số cổ phần của những người có liên quan
Các khoản nợ đối với Công ty
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
3 Thành viên Ban Kiểm soát
Họ và tên
Số chứng minh nhân dân
Giới tính
Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
Địa chỉ thường trú
Số điện thoại liên lạc
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác
Tháng 06/2010 đến nay
Hành vi vi phạm pháp luật
Số cổ phần sở hữu
Số cổ phần của những người có liên quan
Các khoản nợ đối với Công ty
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
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Kinh
Bình Định
Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
0914394291
12/12
Trung cấp kế Toán
Nhân viên kho thống kê Công ty CP Đại Thiên
Lộc
Không
Không
Không
Không
Không

Phan Quỳnh Diễm Châu
225326703
Nữ
10/01/1988
Nha Trang
Việt Nam
Kinh
Nha Trang, Khánh Hòa
116 Bạch Đằng, P.Tân Lập, Tp Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa
0914394134
12/12
Cử nhân Luật học
Nhân viên pháp lý Công ty CP Đại Thiên Lộc
Không
30 cổ phần, chiếm 0,0001 % vốn điều lệ
Không
Không
Không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:
Trong năm 2013, BKS đã tổ chức họp định kỳ hàng quý. Nội dung các cuộc họp trong năm
nhằm:
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− Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định được ban hành bởi Hội đồng Quản
trị (HĐQT), Ban Điều hành nhằm định hướng cho công tác quản lý, điều hành trong năm
2013;
− Ghi nhận lại những vấn đề đã, chưa thực hiện được trong quý; Từ đó, có kiến nghị, đề
xuất lên HĐQT và Ban Điều hành. Đồng thời, đưa ra các nội dung và kế hoạch cần triển khai
trong quý tiếp theo;
− Kiểm tra thực tế và đưa ra kiến nghị về tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty con và chi nhánh;
− Kiểm tra, đóng góp ý kiến đối với việc ban hành các quy chế, quy định nội bộ của các
phòng ban mà có nội dung không phù hợp hoặc trái với các quy định của pháp luật, điều lệ
công ty;
− Các công việc khác theo quyết định của ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty và quy định của pháp
luật.
3.
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban
kiểm soát
a) Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí chi tiết cho từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm
soát: dựa trên tình hình hoạt động thực tế của công ty.
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (giao dịch phát sinh trong năm 2013)
Quan hệ với
Số cổ phiếu sở hữu
Số cổ phiếu sở hữu
Lý do tăng,
Stt Người thực
hiện giao
cổ đông nội bộ
đầu kỳ
cuối kỳ
giảm (mua,
dịch
bán,
Số cổ
Tỷ lệ
Số cổ
Tỷ lệ
chuyển đổi,
phiếu
phiếu
thưởng...)
Nguyễn
Chủ tịch
1
19.082.387 38,06% 21.639.597 43,16%
Mua
Thanh Nghĩa
HĐQT
Con Chủ tịch
5.685.708
Nguyễn
2
11,34% 5.676.708 11,32%
Bán
Thanh Loan
HĐQT
Vũ Thành
Giám đốc tài
3
12.951
0,03%
1
0%
Bán
Nam
chính

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Cổ đông nội bộ cho Công ty vay ngắn hạn. Lãi suất: 1,5
%/tháng (theo báo cáo 06 tháng đầu năm 2013).
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Cổ đông nội bộ cho Công ty vay ngắn hạn. Lãi suất: 1,5
%/tháng
- Bà Nguyễn Thanh Loan – Người có liên quan của cổ đông nội bộ cho Công ty vay ngắn
hạn. Lãi suất: 1,5 %/tháng (theo báo cáo 06 tháng đầu năm 2013).
d)

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

27

Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc

Báo cáo thường niên 2013

28

