
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

  

     
 
 

 

  
 

  

 
 

  
 
 

  

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG 
Lô 46 ñ��ng 3, Khu Công nghi �p Tân T�o, Qu�n Bình Tân, Tp. H � Chí Minh 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

2013 



2 
 

 
 
 
 

Mục lục 
 

• Giới thi ệu tổng quan v ề Công ty 
• Giới thi ệu công ty 
• Các hoạt ñộng kinh doanh chính 
• Lịch sử phát tri ển công ty 
• Định hướng phát tri ển 
• Các sự kiện nổi bật trong n ăm 2013 

 
• Báo cáo c ủa Hội ñồng qu ản tr ị 

• Kết quả hoạt ñộng kinh doanh n ăm 2013 
• Tình hình th ực hi ện so v ới kế hoạch 
• Những thay ñổi chủ yếu trong n ăm 2013 
• Kế hoạch năm 2014 

 

• Báo cáo c ủa Ban giám ñốc 
• Báo cáo tình hình tài chính 
• Báo cáo k ết quả hoạt ñộng kinh doanh 
• Những ti ến bộ công ty ñã thực hi ện ñược 

 
• Báo cáo tài chính n ăm 2013 

 
• Bản gi ải trình báo cáo tài chính và Báo cáo 

kiểm toán 
 

• Tổ chức nhân s ự 
• Cơ cấu tổ chức công ty 
• Tóm t ắt lý l ịch cá nhân c ủa các thành viên trong 

Ban ñiều hành 
• Quyền lợi của Ban giám ñốc 
• Số lượng cán b ộ nhân viên và chính sách ng ười 

lao ñộng 
• Thay ñổi thành viên H ội ñồng qu ản tr ị, Kế toán 

trưởng, Ban ki ểm soát 
 

• Thông tin c ổ ñông / Thành viên góp v ốn & 
Quản tr ị công ty 
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I- GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 
 

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 
 

 
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN  KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG 

LONG 
 

Tên tiếng Anh: Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company 

Tên viết tắt: Truong Long JSC  

Trụ sở chính: Lô 46, ñường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, quận Bình 
Tân, Tp.Hồ Chí Minh 
 

Biểu tượng 
công ty: 

 
 

Điện thoại: 08-3754-3188 

Fax: 08-3754-3189 

Website: www.truonglong.com 

Trụ sở chính: Lô 46, ñường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, quận Bình 
Tân, Tp.Hồ Chí Minh 

  

Chi nhánh Vĩnh Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 - Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh 
Vĩnh Long 
 

Vốn ñiều lệ: 80 tỷ ñồng 
 

Số cổ phiếu lưu hành: 8 triệu cổ phiếu ñược chính thức niêm yết trên sàn HOSE 
kể từ ngày 10/01/2011 
 

Mã cổ phiếu: HTL 

Giấy phép kinh doanh: Giấy chứng nhận ĐKKD số 410300632 do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần ñầu ngày 01 
tháng 02 năm 2007; và ñăng ký lại lần 2 ngày 03 tháng 04 
năm 2010 
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CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH 

 
 
 

 
 
 

  
 
Là ñại lý ñạt tiêu chuẩn 3S duy nhất của Hino Motors 
tại Việt Nam. 
Chuyên mua bán các loại xe tải và xe chuyên dùng:  
Xe cẩu, xe ben, xe bồn, xe trộn bê tông, xe ép rác, 
xe thùng kín, xe mui bạt…. 
 
 
 

 

 
 

  
Nhà phân phối ñộc quyền cẩu Tadano lắp trên xe tải 
tại Việt Nam từ tháng 10 năm 2010. 
 
 

 

 
 
 

  
Trung tâm sửa chữa, bảo hành xe tải Hino và các 
loại xe tải khác. 
 

 

 
 
 
 

  
Xưởng ñóng thùng xe tải, xe chuyên dùng và lắp ñặt 
thiết bị các loại 
 
 

 
CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC 

� Xe thùng kín, xe mui bạt: Cung cấp cho các ñơn vị vận tải ñường bộ, các doanh nghiệp có 
nhu cầu chuyên chở hàng hóa. 

� Xe ñông lạnh: Cung cấp cho các Công ty thủy sản, Công ty sữa… 
� Xe rác, xe bồn nước, xe hút hầm, xe tưới ñường: sử dụng trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, 

cung cấp cho những ñơn vị Quản lý ñô thị, Công ty công trình ñô thị, Công ty dịch vụ công 
ích… 

� Xe cẩu: sử dụng trong lĩnh vực môi trường, cung cấp cho Công ty ñiện lực, Công ty dịch vụ 
cây xanh, các Công ty sắt thép, xây dựng… 

� Xe chở nhiên liệu: sử dụng trong lĩnh vực chuyên chở nhiên liệu, cung cấp cho những Công 
ty xăng dầu … 

� Xe ben: sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, cung cấp cho những Công ty xây dựng, san lấp… 
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Xe ñông lạnh  Xe mui bạt  

 

 

Xe thùng kín   Xe bồn dầu 

 

Xe tải cẩu  Xe tưới rửa ñường 

 

Xe rác  Xe ben 
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2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 
 

 
TRỤ SỞ CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRUNG TÂM 3S HINO KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
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1998-2000 
 
Công ty TNHH TM-DV Trường Long, tiền 
thân của công ty CP Kỹ Thuật & Ô Tô 
Trường Long,  ñược thành lập ngày 
16/02/1998, trụ sở tại số 6 Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM. 
Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là thiết 
bị cần cẩu hiệu Soosan và Tadano.  
 
Được xem là năm bản lề của Công ty 
trong việc chuyển hướng kinh doanh, ñổi 
tên thành Công ty TNHH Ô tô chuyên 
dùng Trường Long, thực hiện chiến lược 
chuyên biệt hoá sản phẩm, mở rộng 
phạm vi kinh doanh các loại xe chuyên 
dùng và xe môi trường. 
 
2001-2006 
 
Giai ñoạn phát triển với hàng loạt các sự 
kiện ñánh dấu bước phát triển mới của 
Công ty như: 
 
Bổ sung thêm ngành nghề “Sửa chữa ô 
tô, thiết kế, thi công, cải tạo ñóng mới các 
loại phương tiện cơ giới ñường bộ”-   
Nghiên cứu, thiết kế và làm hồ sơ xe. 
 
Chính thức trở thành Đại lý 3S của Công 
ty Hino Motors Việt Nam. Mở rộng kinh 
doanh các sản phẩm xe tải, một thị 
trường rất lớn và ñầy tiềm năng.  
 
Thành lập Chi nhánh tại Cần Thơ ñể 
trưng bày các sản phẩm xe Hino ñồng 
thời tổ chức công tác hậu mãi tại Chi 
nhánh ñể phục vụ cho khách hàng tại khu 
vực ñồng bằng Sông Cửu Long. 
 
 
2007 
Năm 2007 là năm ghi dấu ấn trong lịch 
sử phát triển của Trường Long. 
 
Đầu năm 2007 công ty di dời trụ sở chính 
ñến khu công nghiệp Tân Tạo, với quy 
mô nhà xưởng và thiết bị ñầu tư mới, 
Trường Long là ñại lý duy nhất ñược 
Hino Motors Việt Nam công nhận là “Đại 
lý Hino 3S ñạt tiêu chuẩn” tại Việt Nam và 
giữ vững danh hiệu này cho ñến nay. 
 
Tháng 2 năm 2007 Trường Long chính 
thức trở thành công ty cổ phần. Công ty 
tiến hành cơ cấu bộ máy nhân sự, cải tổ 
quy chế quản trị nhằm phù hợp với hình 
thức kinh doanh mới. 
 

 2007 (tiếp theo)  
 
Tháng 6 năm 2007, Trường Long khai trương 
trạm Đăng kiểm 50-10D, ñây là một trong những 
trạm Đăng kiểm tư nhân ñầu tiên ñược cấp giấy 
phép hành nghề Đăng kiểm tại Tp. Hồ Chí Minh. 
Cuối năm 2007 Trường Long bán 3% cổ phần 
cho nhân viên theo chương trình “ESOP”.  
Chương trình nhằm mục ñích tạo sự gắn bó và 
cam kết lâu dài của nhân viên ñối với công ty. 
 
Tháng 10 năm 2007, Sumitomo - bộ phận kinh 
doanh ô tô, tập ñoàn tài chánh hàng ñầu của 
Nhật Bản trở thành ñối tác chiến lược, nắm giữ 
25.56% cổ phần của Trường Long. 
 
 
 
2008 
 
2008 là năm ñỉnh cao phát triển của Trường 
Long. 
Với tiềm lực tài chánh của công ty cổ phần cộng 
thêm vào ñội ngũ lãnh ñạo có trình ñộ nghiệp vụ 
chuyên môn và quản lý cao là những nhân tố tích 
cực ñưa Trường Long phát triển mạnh mẽ.  
 
Năm 2008 công ty triển khai xây dựng dự án 
“TRUNG TÂM 3S HINO, SHOWROOM Ô TÔ VÀ 
TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ” tại khu 
công nghiệp Bình Minh tỉnh Vĩnh Long. 
 
 
2009-2013 
   
Cuối năm 2009 công ty tăng vốn ñiều lệ từ 43.2 
tỷ lên 80 tỷ, chuẩn bị cho việc niêm yết tại sở 
GDCK Tp.Hồ Chí Minh vào ñầu năm 2010.  
Quyết ñịnh niêm yết của công ty nhằm tiếp cận 
nguồn vốn cổ ñông, tạo ñiều kiện thuận lợi cho 
các chiến lược ñầu tư và phát triển lâu dài của 
công ty trong tương lai. 
 
Tháng 10 năm 2010 công ty chính thức trở thành 
nhà phân phối ñộc quyền sản phẩm cẩu Tadano 
lắp trên xe tải tại Việt nam. 
 
Tháng 3 năm 2012 công ty khai trương Trung 
tâm 3S Hino tại khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long.  Đây là một trong những trung tâm 3S có 
quy mô và ñược trang bị hiện ñại nhất khu vực 
Đồng bằng sông Cửu long. 
 

 

 

 

 
 
 
 



8 
 

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 
  Mục tiêu ch ủ yếu của công ty: 
 

• Phấn ñấu trở thành công ty kinh doanh xe tải hàng ñầu tại Việt Nam về quy mô sản 
xuất, chất lượng phục vụ. 

 
• Đem lại cho mỗi thành viên của mình ñiều kiện tốt nhất về vật chất và tinh thần. 

 
  Chiến lược phát tri ển: 
 

• Mở rộng xây dựng thêm showroom và workshop mới tại các tỉnh, thành phố lớn. 
 

• Hoàn thiện hệ thống phân phối cẩu Tadano và sản phẩm chuyên dùng trên toàn 
quốc. 

 
• Cung cấp thêm dịch vụ sửa chữa cho các dòng xe khác. 

 
• Đa dạng hoá sản phẩm ñể hạn chế rủi ro trong kinh doanh. 

 
4. CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

 
 

� Cúp vàng thương hiệu Việt Nam năm 2004 do Bộ Công nghiệp (nay là 
Bộ Công thương) cấp. 

� Giấy chứng nhận ISO 9001-2008 

 

� Đại lý bán hàng xuất sắc nhất từ năm 2004 - hiện nay 

� Đại lý dịch vụ và phụ tùng xuất sắc nhất từ 2004 - hiện nay 

�  Đại lý Hino ñạt tiêu chuẩn duy nhất tại Việt Nam. 
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1. CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2013 
 
Đại hội Đồng Cổ Đông th ường niên Công ty Tr ường Long  
 
Đại hội Đồng Cổ Đông th ường niên công ty Tr ường Long t ổ chức vào ngày 
24/04/2013 tại hội trường Công ty C ổ phần Kỹ thuật và Ô tô Tr ường Long di ễn ra 
thành công t ốt ñẹp 
 
Hội ngh ị khách hàng và L ễ ra mắt xe tải Hino 300 t ại Đồng bằng sông C ửu Long 
 

 
 
 
 
 

II-  BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2013 
 

a) Kinh t ế vĩ mô:  

• Chính sách kiềm chế lạm phát và ổn ñịnh kinh tế vĩ mô của nhà nước ñã ñược thực 
hiện, CPI ñạt dưới 2 con số, lãi suất cho vay hợp lý, tỷ giá hối ñoái ổn ñịnh. 

• Tuy nhiên hệ lụy của việc gánh chịu lãi suất cho vay cao của các năm trước và chính 
sắt siết chặt mua sắm công của nhà nước dẫn ñến chỉ số hàng tồn kho tăng cao, 
sức khỏe doanh nghiệp bị suy yếu. Thêm vào ñó nguy cơ vỡ bong bóng bất ñộng 
sản và nợ xấu ngân hàng cũng là hai yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cho nền kinh tế. 

• Kinh tế năm 2013 ñã vượt khỏi ñáy của suy thoái tuy nhiên tiềm lực kinh tế của 
nhiều doanh nghiệp bị suy yếu do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính các năm 
trước. Hiện  doanh nghiệp ñang rất thận trọng khi ñưa ra các kế hoạch ñầu tư và 
phát triển. 

b) Đặc thù c ủa ngành:  

• 2013 là năm thuận lợi cho các hảng ô tô Nhật Bản, tỷ giá ñồng Yên tiếp tục giảm sâu 
làm cho giá cả của các sản phẩm Nhật Bản trở nên hấp dẫn. Nhiều khách hàng 
trước ñây mua sắm các phương tiện vận tải từ Trung Quốc và Hàn Quốc chuyển 
sang ñầu tư vào sản phẩm Nhật Bản vì chất lượng bền bỉ và giá cả hợp lý. 

• Lãi suất ngân hàng thấp và thủ tục cho vay nới lỏng làm khách hàng dễ dàng hơn 
trong việc ñầu tư vào phương tiện vận tải mới. 

Ngày 14 t háng 6 n ăm 2013, hội 
ngh ị khách hàng và l ễ ra mắt xe 
tải nhẹ Hino thu hút h ơn 300 
khách hàng thu ộc khu v ực Đồng 
bằng sông C ửu Long tham d ự 
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• Với chính sách “siết chặt quản lý hoạt ñộng vận tải và kiểm soát tải trọng phương 
tiện” của nhà nước, các công ty vận tải không thể chở quá tải như trước ñây và phải 
ñầu tư thêm phương tiện vận tải mới cho cùng khối lượng hàng hóa chuyên chở 
cũng là yếu tố thuận lợi cho các công ty kinh doanh xe tải trong năm 2013. 

c) Đặc thù c ủa công ty Tr ường Long  

• Là ñại lý Hino có ñầu tư lớn nhất với quy trình khép kín phục vụ khách hàng trọn gói 
bao gồm bán xe, ñóng thùng và bảo dưỡng sửa chữa, ngoài ra Trường Long còn là 
nhà phân phối ñộc quyền cẩu Tadano tại Việt Nam,  doanh số bán hàng của Trường 
Long tăng trưởng gần 150% so với năm 2012. 

• Trung tâm 3S Hino khu vực ñồng bằng sông Cửu Long tại Vĩnh Long ñược khai 
trương vào tháng 3 năm 2012 ñã ñi vào hoạt ñộng ổn ñịnh. Doanh số bán hàng và 
bảo dưỡng trong năm 2013 của chi nhánh ñều vượt kế hoạch ñề ra. 

2. BÁO CÁO K ẾT QUẢ HĐ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013: 
 

a) Kết quả hoạt ñộng s ản xúât kinh doanh n ăm 2013:  

  
Thực hi ện năm 

2012 
Thực hi ện năm 

2013 
% thay ñổi 

Tổng doanh thu 
 

239,184,718,518 
 

 
587,364,741,705 

 

 
145.57 

 

Lợi nhu ận gộp 
 

22,422,336,675 
 

 
48,466,171,108 

 

 
116.15 

 

Chi phí bán hàng  
 

8,797,489,971 
 

 
13,332,521,428 

 

 
51.55 

 

Chi phí qu ản lý 
 

10,025,413,066 
 

 
11,608,286,118 

 

 
15.79 

 

Lợi nhu ận trước 
thuế 

 
4,060,416,579 

 

 
25,234,108,311 

 

 
521.47 

 

Lợi nhu ận sau 
thuế 

 
3,397,135,013 

 
 

 
21,103,362,167 

 
 

 
521.21 

 
 

                            Số liệu này ñã ñược công ty kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện 

Doanh thu năm 2013 tăng 145% tuy nhiên chi phí bán hàng và quản lý không tăng nhiều 
dẫn ñến lãi gộp sau thuế tăng hơn gấp 5 lần so với năm 2013. 
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b) So sánh th ực hiện với kế họach năm 2013:  

Doanh thu tăng 63% so với kế hoạch ñề ra, lợi nhuận từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
tăng gần gấp 3 lần: 

 

Khoản mục 
 

Kế hoạch 
 

Thực hi ện 
% Thực hi ện 

so với kế 
hoạch 

Tổng doanh thu 359,871,863,078 
 

587,364,741,705 
 

63,21 

 
Lợi nhuận gộp 

 
28,058,592,140 

 

 
48,466,171,108 

 

 
72,73 

Chi phí bán hàng 
 

10,924,590,182 
 

 
13,332,521,428 

 
22,04 

Chi phí quản lý 
doanh nghiệp 

 
10,966.826.082 

 

 
11,608,286,118 

 
5.85 

Lợi nhu ận từ 
hoạt ñộng s ản 

xuất  kinh doanh 

 
     6,167,175,876 
 

 
  23,525,363,562 
 

 
        281.46 

 
c)  Những thay ñổi chủ yếu trong n ăm 2013:  

• Dự kiến ñầu tư vào trung tâm 3S Hino tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2014. 

• Xưởng ñóng thùng tại chi nhánh Vĩnh long bắt ñầu ñi vào hoạt ñộng từ giữa năm 2013. 

• Thay ñổi về nhân sự : ñại diện phần vốn của công ty Sumitomo thay ñổi nhân sự: Ông 
Satoshi Tsukada sẽ thay thế Ông Yasunori Yoshida là thành viên Hội ñồng quản trị ñại 
diện cho phần vốn của Sumitomo từ tháng 11/2013. 

d) Kế hoạch kinh doanh n ăm 2014:  

Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Trường Long ñược xây dựng dựa trên các yếu tố: 

• Với chính sách “siết chặt quản lý hoạt ñộng vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” 
của nhà nước mở ra cơ hội tăng doanh số bán hàng trong năm 2014. Tuy nhiên cùng 
với việc kiểm tra chặt chẽ chất lượng xuất xưởng thùng của Cục ñăng kiểm ñối với các 
cơ sở sản xuất thùng tải có khả năng làm vòng quay bán hàng chậm lại. 

• Mức lãi gộp giảm do nhà phân phối Hino ñưa ra chính sách thưởng bán hàng cao,các 
ñại lý ñều giảm giá bán ñể nhận tiền thưởng . 

• Công ty ñưa ra kế hoạch kinh doanh thận trọng với số lượng hàng bán tăng trưởng nhẹ 
so với năm 2013 và mức lãi gộp giảm do cạnh tranh khốc liệt giữa các ñại lý. 
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• Kế hoạch kinh doanh chưa bao gồm dự án ñầu tư tại Đà Nẵng trong năm. 

                          

III- Báo Cáo Ban Giám Đốc 
 

1. BÁO CÁO CH Ỉ SỐ TÀI CHÍNH 
 

a) Các ch ỉ số tài chính: 
   
Diễn gi ải ĐVT 31/12/2013 31/12/2012 

Cơ cấu tài s ản    

Tài sản dài hạn/tổng tài sản % 23.8 40,50 
Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản % 76.2 59,5 
Cơ cấu vốn    

Nợ phải trả/tổng nguồn vốn % 56.02 37,97 

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn % 43.98 62,03 
    
Khả năng thanh toán     
Tổng tài sản/nợ phải trả  1.78 2,63 
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn  1.37 1,65 
Khả năng thanh toán nhanh  0.59 0,72 
    
    

Khoản mục 
Kế hoạch năm 

2014 
Thực hiện năm 

2013 
% thay ñổi 

 
Tổng doanh thu 

 
595,886,029,253 

 
587,364,741,705 

 
1.45 

 
Lợi nhuận gộp 

 
36,029,231,341 

 
48,466,171,108 

 
(25.66) 

 
Chi phí bán hàng 

 
13,975,354,908 

 

 
13,332,521,428 

 
4.82 

 
Chi phí quản lý 

 
12,769,114,729 

 

 
11,608,286,118 

 
10.00 

 
Lợi nhuận từ hoạt ñộng 

sản xuất kinh doanh 

 
9,284,761,704 

 
23.525.363.562 

 
 
 
 

(60.53) 

 
Lợi nhu ận sau thu ế 

 
17,242,017,086 

 
21,103,362,167 

 
(18.30) 
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Tỷ suất sinh l ời    
Lãi/doanh thu thuần    
Lãi trước thuế/doanh thu thuần % 4.30 1,70 

Lãi sau thuế/doanh thu thuần % 3.59 1,42 
    
Lãi/tổng tài s ản    
Lãi trước thuế/tổng tài sản % 11.05 2,85 
Lãi sau thuế/tổng tài sản % 9,24 2,39 
Lãi sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu 
 

 21 3,85 
    
Chỉ tiêu liên quan ñến cổ phần    
Số lượng cổ phần lưu hành cp 8,000,000 8,000,000 
Thu nhập trên mỗi cổ phần ñồng 2,638 425 
Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần ñồng 12,558 11,038 

 
b) Phân tích doanh thu và chi phí:  

 
Khoản mục Thực hi ện 2013 Thực hi ện 2012 % Thay ñổi 

 
Tổng doanh thu 587,364,741,705 

 
239,184,718,518 

 
145,57 

Doanh thu bán xe & cẩu 558,221,466,530 211,949,076,818 163,38 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 
và bán phụ tùng 29,052,311,768 27,200,150,700 6,8 

Doanh thu khác 
 
 

90,963,407 
 

35,491,000 
 

156,3 

Chi phí     

Chi phí bán hàng 13,332,521,428 
 

8,797,489,971 
 

51,5 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 
 

11,608,286,118 
 

10,025,413,066 
 15,79 

 
2. NHỮNG BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN: 

 
a. Có chiến lược kinh doanh hợp lý và uyển chuyển phù hợp với từng giai ñoạn kinh 

tế. 
b. Là ñại lý xe tải có mạng lưới sản xuất và dịch vụ khép kín, Trường Long tiếp tục 

phát huy thế mạnh của mình, cố gắng nâng cao chất lượng và năng lực sản xuất 
thùng tải và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa nhằm mang lại sự thuận tiện cho khách 
hàng. 

c. Duy trì cơ chế quản trị theo ISO 9001-2008. 
d. Cải tổ các chính sách lương thưởng phù hợp trong giai ñoạn lạm phát tiếp tục leo 

thang nhằm duy trì ñội ngũ nhân viên. 
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IV- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
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2. BÁO CÁO K ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
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V- GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KI ỂM TOÁN VÀ BÁO 
CÁO TÀI CHÍNH - Ý KIẾN KIỂM TOÁN 
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VI-  TỔ CHỨC & NHÂN SỰ 
 
1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
 

 
 
Tổng CBCVN tính ñến ngày 31/12/2013: 231 
 
2. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC 

 
Hội ñồng qu ản tr ị 

STT Họ và tên  Chức vụ Ngày sinh  Số CMND/Passport  

01 Nguyễn Thị Kiều Diễm Chủ tịch 27/09/1969 022228552 

02 Lã Văn Trường Sơn Thành viên 28/02/1968 021756554 

03 Lã Thị Thanh Phương Thành viên 29/11/1964 022027406 

04 Satoshi Tsukada  Thành viên 20/05/1976 TK 8381096 

05 Laura Burke Thành viên 16/02/1959 701898399 

 

Ban giám ñốc 

STT Họ và tên  Chức vụ Ngày sinh  Số CMND/Passport  

01 Nguyễn Thị Kiều Diễm Giám ñốc 27/09/1969 022228552 

02 Lã Văn Trường Sơn Giám ñốc ñiều hành 28/02/1968 021756554 

03 Lã Thị Thanh Phương P. Giám ñốc ñiều hành 29/11/1964 022027406 
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Ban Ki ểm soát 

STT Họ và tên  Chức vụ Ngày sinh  Số CMND/Passport  

01 Phan Thị Thanh Thúy Trưởng ban kiểm sóat 14/01/1961 022579851 

02 Hồ Thành An Ủy viên ban kiểm sóat 07/07/1987 205227532 

03 Hồ Thị Hoa Ủy viên ban kiểm sóat 24/01/1972 181802281 

 
3. TÓM TẮT LÝ L ỊCH CÁ NHÂN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
 
a) Lý l ịch Hội ñồng qu ản tr ị 
 

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC  

Họ tên Nguyễn Th ị Kiều Diễm 
Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 27/09/1969 

Nơi sinh Tp.HCM 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Số CMND 022228552 

Ngày cấp: 02/12/2003  Nơi cấp: CA Tp.HCM 

Quê quán Hưng Yên 

Địa chỉ thường trú 5/31 Nơ Trang Long, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

Số ñiện thoại liên lạc (08) 3754 3188 

Trình ñộ văn hoá Đại Học 

Trình ñộ chuyên môn Quan Trắc Viên 

Quá trình công tác  

- Từ năm 1992 � 1993 Phòng Hành Chánh - Kế Toán Tổng hợp Công ty Vật tư 

Khí tượng phía Nam 

- Từ năm 1993 � 1995 Phòng Hành Chánh Perigrine Capital Management 

- Từ năm 1995 � 1997 VPĐD Công ty XNK Icomex - Quận 5 

- Từ năm 1998 � nay 

 
 

Giám ñốc Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long 

 

 

 

LÃ VĂN TRƯỜNG SƠN, TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

Họ tên Lã Văn Trường Sơn 
Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 28/02/1968 

Nơi sinh Long Xuyên 

Quốc tịch Việt Nam 
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Dân tộc Kinh 

Số CMND 021756554 

Ngày cấp: 27/06/2007   Nơi cấp: CA Tp.HCM 

Quê quán Hà Nam 

Địa chỉ thường trú 223 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, 

Tp.HCM 

Số ñiện thoại liên lạc (08) 3754 3188 

Trình ñộ văn hoá Đại Học 

Trình ñộ chuyên môn Công nghệ thông tin 

Quá trình công tác  

- Từ năm 1991 � 1994 Phụ trách phòng Kinh doanh của Autostar (Đại lý ñầu 

tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam) 

- Từ năm 1995 � 1998 Giám Đốc Bán hàng tại Việt Nam của Mercedes-Benz 

Việt Nam 

- Từ năm 1998 � nay Giám Đốc Điều hành Công ty CP Kỹ thuật và Ô Tô 

Trường Long 

 
 

LÃ TH Ị THANH PHƯƠNG, TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

Họ tên Lã Th ị Thanh Ph ương 
Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 29/11/1964 

Nơi sinh An Giang 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Số CMND 022027406 

Ngày cấp: 06/04/2004   Nơi cấp: CA Tp.HCM 

Quê quán Hà Nam 

Địa chỉ thường trú 236/26A Điện Biên Phủ, P 17, Bình Thạnh, Tp.HCM 

Số ñiện thoại liên lạc 0903 993 102 

Trình ñộ văn hoá Đại Học 

Trình ñộ chuyên môn Đại Học Kinh Tế Tài Chính 

Quá trình công tác  

- Từ năm 1993 � 2004 Giám ñốc phát triển dự án, Quỹ ñầu tư Asia Pacific 

International (Vietnam) 

- Từ năm 2003 � 2006 Thành viên Hội ñồng quản trị công ty TNHH Ta Lư - 

Nhà hàng Bobby Chinn Hà Nội 

- Từ năm 2004 � 2007 Giám ñốc công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại Dịch 

vụ APG. 

Sáng lập viên, thành viên Hội ñồng quản trị công ty Cổ 

phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long 

- Từ năm 2007 � nay Phó Giám ñốc Điều hành công ty Cổ phần Kỹ thuật và 

Ô tô Trường Long 
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SATOSHI TSUKADA  , TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Họ tên Satoshi Tsukada 
Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 20/05/1976 

Nơi sinh Nhật Bản 

Quốc tịch Nhật Bản 

Dân tộc N/A 

Số CMND TK 8381096 
Ngày cấp: 20/12/2012   Nơi cấp: Nhật Bản 

Quê quán Hakusan, Nhật Bản 

Địa chỉ thường trú Hakusan, Toride City, Ibaraki Prefecture 

Nhật Bản 

Số ñiện thoại liên lạc + 81-(0)3-6411-3342 

Trình ñộ văn hoá Đại Học 

Trình ñộ chuyên môn Nhân viên tập ñoàn Sumitomo 

Quá trình công tác  

  

- Từ năm 2000 ñến nay 

 

Nhân viên của Tập ñoàn Sumitomo tại Tp.Tokyo, Nhật Bản 

Chức vụ công tác hiện nay 

tại Công ty CP Kỹ thuật và Ô 

tô Trường Long 

Thành viên HĐQT 

  

 
LAURA BURKE, TV H ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 

 

Họ tên Laura Burke 
Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 16/02/1959 

Nơi sinh Tiểu bang California, Mỹ 

Quốc tịch Mỹ 

Dân tộc N/A 

Số CMND/ PASSPORT 701898399     Ngày cấp: 19/07/2001   

Nơi cấp: Lãnh Sự Quán Mỹ tại           

Tp.Rome, nước Ý. 

Quê quán Tp. San Francisco, Mỹ 

Địa chỉ thường trú 112 Scenic Drive Orinda, CA 94563, Mỹ 

Số ñiện thoại liên lạc + 1-925-254-1296 

Trình ñộ văn hoá Đại Học  

Trình ñộ chuyên môn Cố Vấn Thiết Kế 

Quá trình công tác  

- Từ năm 1991 � 2002 Chủ tịch HĐQT Công ty BLC Srl, Tp.Rome, nước Ý 

- Từ năm 2003 � nay Chủ tịch HĐQT, Chủ nhiệm thiết kế của Công ty thiết kế 

Zoom Zoom Ý, California, Thái Lan, Việt Nam 
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b) Lý l ịch Ban giám ñốc 
 
      Ban Tổng Giám ñốc 

1) Nguyễn Thị Kiều Diễm: Giám ñốc 

2) Lã Văn Trường Sơn: Giám ñốc ñiều hành 

3) Lã Thị Thanh Phương: Phó giám ñốc ñiều hành 

     Xin vui lòng xem lý l ịch bên trên 

 

c) Lý l ịch Ban ki ểm soát 
 

PHAN THỊ THANH THÚY, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

Họ tên Phan Thị Thanh Thúy 

Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 14/01/1961 

Nơi sinh Bình Dương 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Số CMND 022579851 

 Ngày cấp: 22/09/2004          Nơi cấp: CA.Tp HCM 

Quê quán Bình Dương 

Địa chỉ thường trú 18/23 Trần Quang Diệu, P14, Quận 3, Tp HCM 

Số ñiện thoại liên lạc 0908 007 466 

Trình ñộ văn hóa 12/12 

Trình ñộ chuyên môn Trung cấp 

Quá trình công tác:  

   - Từ năm 2005       
04/05/2010 Thủ quỹ - Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long 

   - Từ 05/05/2010        nay Nhân viên văn thư thuộc phòng Nhân sự Công ty CP 
Kỹ thuật & Ô tô Trường Long 

 

HỒ THÀNH AN, ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Họ tên Hồ Thành An 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 07/07/1987 

Nơi sinh Quảng Nam 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 



26 
 

Số CMND 205227532 

 Ngày cấp: 18/06/2002 Nơi cấp: CA.Quảng Nam 

Quê quán Quảng Nam 

Địa chỉ thường trú 1017/95 Lạc Long Quân - Phường 11 - Quận Tân 
Bình - Tp HCM 

Số ñiện thoại liên lạc 0933 379 093 

Trình ñộ văn hóa 12/12 

Trình ñộ chuyên môn Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán 

Quá trình công tác:  

   - Từ năm 2008        
10/08/2010 

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chánh Trường 
Trung cấp KT - NV Việt Á 

   - Từ 12/08/2010        06/2011 Nhân viên Nhân sự Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô 
Trường Long 

   - Từ 06/2011       03/2012 Phó phòng HCNS Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô 
Trường Long - Chi nhánh Vĩnh Long 

   - Từ 03/2012        nay Quản lý Nhân sự Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô 
Trường Long 

 

HỒ THỊ HOA, ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Họ tên Hồ Thị Hoa 

Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 24/01/1972 

Nơi sinh Nghệ An 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Số CMND 181802281 

 Ngày cấp: 07/04/2003 Nơi cấp: CA Nghệ An 

Quê quán Nghệ An 

Địa chỉ thường trú Điện Dương - Điện Bàn - Quảng Nam 

Số ñiện thoại liên lạc 0908290047 

Trình ñộ văn hóa 12/12 

Trình ñộ chuyên môn Nhân Viên Văn Phòng 

Quá trình công tác:  

   - Từ năm 1994         2006 Nhân viên kỷ thuật may KOMONO – Công Ty May 
KIMONO Ngọc Bích và Công Ty May KIMONO Lê 
Minh 

   - Năm 2007 Học Lớp Chứng Chỉ Kế Toán 

   - Từ 05/2012          nay Nhân viên văn phòng Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô 
Trường Long 
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4. QUYỀN LỢI CỦA BAN QUẢN LÝ NĂM 2013  
      

Khoản mục Lương Thưởng 
Lương, thưởng 1.290.602.030  
Thù lao HĐQT năm 2013 
BGĐ Kiêm Thành viên Hội ñồng 
quản trị theo NQDHCD 

   210.000.000  

Cộng 1.500.602.030  
                                                                                                      ĐVT: ñồng 
 
 
 

5. SỐ LƯỢNG CB-CNV & CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 
a)  Số lượng và c ơ cấu lao ñộng: 

           - Tổng số lao ñộng của Trường Long tính ñến ngày 31/12/2013  là 231 CBCNV. 

           - Trong ñó, cơ cấu lao ñộng của Công ty như sau: 

 

BIỂU ĐỒ 1: CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ 

Stt Trình ñộ 
Số lao 
ñộng 

Tỷ lệ 
(%) 

21%

21%50%

8%

ĐH CĐ LĐCTN LĐPT

 

1 Đại học và trên ñại học  49 21.21 

2 Cao ñẳng, trung cấp 48 20.78 

3 Lao ñộng có tay nghề 116 50.22 

4 Lao ñộng phổ thông 18 7.79 

Tổng 231 100 
 

 

BIỂU ĐỒ 2: CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO GIỚI TÍNH 

Stt  
Giới 
tính 

Sốlao 
ñộng 

Tỷ lệ 
(%) 

85%

15%

Nam Nữ

 

1 Nam 196 84.85 

2 Nữ 35 15.15 

Tổng 231 100 

                                                                                                                    Nguồn: Trường Long 
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BIỂU ĐỒ 3:   CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
 

St
t 

Lọai hợp ñồng 
lao ñộng 

Số 
lao 
ñộng 

Tỷ lệ 
(%) 

32%

68%

Không th ời hạn
Có thời hạn

 

1 Không thời hạn 71 31.84 
2 Có thời hạn 152 68.16 

Tổng 223 100 

                                                                                                                                            Nguồn: Trường Long 

 

b) Chính sách l ương th ưởng và phúc l ợi: 

ĐVT: ñồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012  Năm 2013 

Tổng chi phí lương và thưởng 10.282.703.283 12,295,390,579 15,957,250,663 

Thu nhập bình quân/người/tháng 4.598.704 5,254,440 5,756,584 

        Nguồn: Trường Long 

Tất cả CBCNV của Công ty ñều ñược ký hợp ñồng lao ñộng, ñược ñóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn theo quy ñịnh. 

Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, Công ty còn có thưởng thêm cho Cán bộ công nhân viên 

vào các dịp lễ, tết. 

Ngoài ra, hàng năm Công ty trích một phần lợi nhuận xây dựng quỹ phúc lợi ñể giúp ñỡ 

những cán bộ công nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn và chương trình hỗ trợ cho nhân 

viên có thu nhập thấp vay hoặc tạm ứng một tháng lương ñể giải quyết khó khăn gia ñình.  

Bên cạnh ñó, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt ñộng xã hội như quyên góp giúp ñồng 

bào gặp thiên tai lũ lụt, thăm viếng và tổ chức nấu ăn từ thiện; chăm sóc các người già neo 

ñơn có hoàn cảnh neo ñơn; các bệnh nhân ñang ñiều trị tại trại tâm thần; các bệnh nhân 

mắc phải bệnh nan y và xây nhà tình thương cho các hộ gia ñình có hoàn cảnh khó khăn 

và bệnh tật ... 

c)  Chính sách tuy ển dụng, ñào tạo và phát tri ển nhân l ực năm 2013: 

Công ty luôn chú trọng ñến việc tuyển dụng người lao ñộng có năng lực, ñáp ứng nhu cầu 

mở rộng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Tùy vào từng vị trí cụ thể mà Trường Long ñề ra 

những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh ñều phải ñáp ứng các yêu cầu 

cơ bản như có trình ñộ chuyên môn cơ bản, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ 

luật cao. 
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Bên cạnh việc tìm kiếm nhân tài, Trường Long cũng có các chính sách lương, thưởng ñặc 

biệt ñối với các nhân viên giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan. Song 

song ñó, Ban lãnh ñạo Công ty cũng luôn có chính sách khuyến khích ñội ngũ nhân viên 

thường xuyên học tập nâng cao trình ñộ ñồng thời tạo nhiều cơ hội cho nhân viên phát huy 

khả năng nhằm phát triển CBCNV làm việc ở vị trí cao hơn nữa ở công ty. 

Năm 2013 vừa qua, công ty ñã tổ chức các khóa ñào tạo về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán 

hàng cho nhân viên và các buổi ñào tạo nội bộ nâng cao tay nghề chuyên môn cho CBCNV. 

Tích cực xây dựng quy chế lương thưởng các biện pháp khuyến khích - kích thích người 

lao ñộng, chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự cho phù hợp với yêu cầu và chiến lược 

công ty trong tương lai. 

 

6. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN 
TRƯỞNG, BAN KIỂM SOÁT 
      
 Thay ñổi thành viên h ội ñồng qu ản tr ị 

 

Đại diện phần vốn của công ty Sumitomo thay ñổi nhân sự:  Ông Satoshi Tsukada  thay 
thế Ông Yasunori Yoshida là thành viên Hội ñồng quản trị ñại diện cho phần vốn của 
Sumitomo từ tháng 11/2013. 

 

 

VII-  THÔNG TIN CỔ ĐÔNG / THÀNH VIÊN GÓP 
VỐN & QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 
1. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
 
Hội ñồng qu ản tr ị 
Stt  Họ và tên  Chức vụ Ngày sinh  Số CMND/Passport  
01 Nguyễn Thị Kiều Diễm Chủ tịch 27/09/1969 022228552 
02 Lã Văn Trường Sơn Thành viên  28/02/1968 021756554 
03 Lã Thị Thanh Phương Thành viên  29/11/1964 022027406 
04 Satoshi Tsukada Thành viên  20/05/1976 TK 8381096 
05 Laura Burke Thành viên ñộc lập 16/02/1959 701898399 

 
 
2. THÀNH VIÊN BAN KI ỂM SOÁT:  
 
Ban Kiểm soát 
Stt Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số CMND/Passport 
01 Phan Thị Thanh Thúy Trưởng ban kiểm sóat 14/01/1961 022579851 
02 Hồ Thành An Ủy viên ban kiểm sóat 07/07/1987 205227532 
03 Hồ Thị Hoa Ủy viên ban kiểm sóat 24/01/1972 181802281 



30 
 

 
3.  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

− Căn cứ vào các quy ñịnh của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT ñã thực hiện ñúng 
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ñối với các hoạt ñộng giám sát, chỉ ñạo và ñưa 
ra các nghị quyết, quyết ñịnh. 

− Trong năm 2013 Hội ñồng quản trị ñã tổ chức 1 kỳ ñại hội ñồng cổ ñông thường niên 
vào tháng 4 năm 2013, một cuộc họp ñại hội ñồng cổ ñông thông qua lấy ý kiến bằng 
văn bản vào tháng 10 năm 2013 và 10 cuộc họp ñịnh kỳ ñể thực hiện vai trò chỉ ñạo, 
ñưa ra phương hướng và giám sát hoạt ñộng của công ty, nội dung của các cuộc 
họp HĐQT như sau: 

STT Số ngh ị 
quyết/quy ết ñịnh 

Ngày Nội dung 

01 01/2013/QĐ-HĐQT 21/01/2013 Đánh giá lại tình hình kinh doanh 
năm 2013. Đề xuất ngân hàng nâng 
hạn mức tín dụng nhằm thanh toán 
chi phí và nhu cầu bảo lãnh phục vụ 
SXKD. 

02 02/2013/ QĐ-HĐQT 19/02/2013 Thông qua kết quả hoạt ñộng kinh 
doanh năm 2012. 

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 
2013 

Thông qua kế hoạch phân phối lợi 
nhuận năm 2012 

Thông qua kế hoạch tiến hành ñại 
hội cổ ñông tháng 4 năm 2013 

03 03/2013/ QĐ-HĐQT 08/04/2013 Thông qua việc chi 5% cổ tức năm 
2012 vào tháng 5 năm 2013 

04 04/2013/ QĐ-HĐQT 28/05/2013 Đề xuất ngân hàng Vietinbank nâng 
hạn mức tín dụng nhằm thanh toán 
chi phí và nhu cầu bảo lãnh phục vụ 
SXKD. 

05 05/2013/ QĐ-HĐQT 26/06/2013 Thông qua các vấn ñề liên quan ñến 
việc mở tài khoản tại Ngân hàng 
Eximbank chi nhánh Bình Phú, 
phòng giao dịch Bình Trị Đông.  

06 06/2013/ QĐ-HĐQT 24/6/2013 Đồng ý chọn công ty kiểm toán và tư 
vấn A&C soát xét báo cáo tài chính 
bán niên và thường niên năm 2013. 
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07 07/2013/ QĐ-HĐQT 30/8/2013 Tạm ứng cổ tức ñợt 1 năm 2013, 5% 
mệnh giá. 

08 08/2013/ QĐ-HĐQT 12/09/2013 Thống nhất lấy ý kiến cổ ñông bằng 
văn bản thông qua việc cổ ñông 
công ty ñược phép chuyển nhượng 
cổ phần HTL cho cổ ñông khác dẫn 
ñến tỉ lệ sở hữu vượt quá 25% số cổ 
phiếu có quyền biểu quyết ñang lưu 
hành mà không thông qua thủ tục 
chào mua công khai theo quy ñịnh.  
Đầu tư vào Trung tâm 3S Hino tại Đà 
Nẵng. 

09 09/2013/ QĐ-HĐQT 11/11/2013 Chấp thuận ñơn xin từ nhiệm của 
ông Yasunori Yoshida, tạm thời bổ 
nhiệm ông Satoshi Tsukada là thành 
viên HĐQT thay thế ông Yoshida 

10 10/2013/ QĐ-HĐQT 20/11/2013 Xem xét phương án ñề nghị 
Vietcombank phát hành thư bảo lãnh 

 

Các phiên họp của HĐQT ñều ñược triệu tập, tổ chức theo ñúng quy ñịnh, ñảm bảo số các 
thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết ñều ñạt ñồng thuận cao. 

 
4. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KI ỂM SOÁT:  
 
Trong năm 2013, Ban kiểm soát ñã tiến hành những hoạt ñộng sau: 
 

− Tham gia lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013. 
− Giám sát việc thực hiện ñiều lệ và quy chế quản trị của Hội ñồng quản trị và Ban 

giám ñốc. 
− Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ ñông năm 2013 của Hội ñồng quản trị 

và Ban giám ñốc. 
− Tham gia kiểm tra các báo cáo tài chính quý, sáu tháng trước khi trình Hội ñồng 

quản trị. 
− Tham gia kiểm tra báo cáo kiểm toán năm 2013. 
− Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013. 
− Xem xét kế hoạch kinh doanh năm 2014. 
− Kiểm soát việc thực hiện các quy ñịnh quy chế hàng ngày của các phòng ban trong 

công ty. 
− Tham gia một số cuộc họp của với HĐQT. 
− Giám sát việc kiểm kê kho ñịnh kỳ.  
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5. THÙ LAO CÁC KHO ẢN LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
& BAN KI ỂM SOÁT:  

 
Thù lao của hội ñồng quản trị  & Ban kiểm soát thực hiện căn cứ vào nghị quyết ñại hội  
cổ ñông năm 2013 của công ty Trường Long. 
 
• Thù lao H ội ñồng qu ản tr ị 

 
STT THÀNH VIÊN THÙ LAO THÀNH VIÊN 
01 Nguyễn Thị Kiều Diễm 70,000,000 Thường trực 
02 Lã Văn Trường Sơn 70,000,000 Thường trực 
03 Lã Thị Thanh Phương 70,000,000 Thường trực 
04 Yosunori Yoshida 20,000,000 Bán thường trực 
05 Laura Burke 5,000,000 Không thường trực 
 TỔNG 235,000,000ñ  

 
• Thù lao Ban ki ểm soát  

 
STT THÀNH VIÊN THÙ LAO THÀNH VIÊN 
01 Phan Thị Thanh Thúy 10,000,000 Trưởng ban 
02 Hồ Thành An 8,000,000 Ủy viên 
03 Hồ Thị Hoa 8,000,000 Ủy viên 
 TỔNG 26,000,000  

 
6. TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN, GÓP VỐN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ: 
 
Stt   Họ và tên                                Ch ức vụ                                Số cp             % sở hữu 

01 Nguyễn Thị Kiều Diễm Chủ tịch 2.025.431 25.32 

02 
Satoshi Tsukada - ñại diện 

Sumitomo Corporation 
Thành viên 2,044,443 25.56 

03 Lã Văn Trường Sơn Thành viên  1,311,345 16.39 

04 Lã Thị Thanh Phương Thành viên     70,120   0.878 

05 Laura Burke Thành viên ñộc lập     không    
Nguồn: Danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 07/04/2014 

 
7. CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG GÓP VỐN: 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU 

Stt  Cổ ñông        Số cổ phần  Tỷ lệ % 
1 Cổ ñông nhà nước 0 0.00  

2 Cổ ñông trong Công ty gồm HĐQT, BKS, 
BGĐ, KTT. 

5.457.327 68,22 

3 Cổ ñông trong Công ty là CB-CNV. 232,284    2,9 
4 Cổ ñông bên ngoài 2,310,389 28,88 
 Tổng cộng 8,000,000 100.00 

Nguồn: Danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 07/04/2014 



GO CAU GO THEOTINH CHAT VA VUNG LANH THO

stt
1 C6 clOn

2 c6 oon
+C6
+c6

+c6
+C6
I ong

nhd nuoc
trong nudc

3c6 nudc ngodi

ld t6 chuc
ld cA nhAn

Id t6 chuc
ld cd nh1n

0

164
02

162
05

03

02

169

0 0.00
4,504,167 56.3
163.763 2.04
4,340,404 54.26
3,495,933 43,7

3,491,553 43,6
4,290 0.1

8,000,000 100.00
NguOn: Danh sdch s& hou chong khoSn cha Trung tdm tuu ki ch(mg khodn ch6t ngay 07/04/2o14

Tp. HO Chi Minh ngdy t 5/04/2013
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