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VALUE 
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MỤC LỤC 

THÔNG TIN CHUNG 

Thông tin khái quát 

Quá trình hình thành và phát triển 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Sơ đồ tổ chức 

Định hướng phát triển 

Các rủi ro 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tình hình hoạt động trong năm 2017 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án 

Tình hình tài chính 

Cơ cấu cổ đông 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Về các mặt hoạt động của công ty 

Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGĐ và BKS 

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

Chính sách liên quan đến người lao động 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Thông tin khái quát 

Quá trình hình thành và phát triển 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Sơ đồ tổ chức 

Định hướng phát triển 

Các rủi ro 

THÔNG TIN TỔNG QUAN 
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 Tên giao dịch CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX 

 Tên viết tắt SAVIMEX 

Trụ sở chính 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 Mã cổ phiếu SAV 

Giấy Chứng 
nhận đăng ký 
doanh nghiệp số 

0302317892 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

28/05/2001, thay đổi lần thứ 16 ngày 22/08/2017 

 
Thông tin khái quát 
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    Vốn điều lệ 
126.666.110.000 đồng 

    Vốn chủ sở hữu 
126.666.110.000 đồng 

    Số điện thoại  
(028) 6250 8857 

    Số fax 
(028) 3717 9934 

    Website 
www.savimex.com.vn  

http://www.savimex.com.vn/
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1985 - 1986 

Giai đoạn khởi nghiệp  

Công ty Savimex thành lập 

ngày 29/08/1985 với tên gọi là 

công ty hợp tác kinh tế và xuất 

nhập khẩu với Lào (Sai Gon – 

Vientianne import export 

company, viết tắt là Savimex). 

Hợp tác với Lào để khai thác 

gỗ, nhựa thông xuất khẩu và 

cung cấp các hàng công 

nghiệp tiêu dùng sang Lào. 

1986 - 1991 

Giai đoạn kinh doanh XNK 

tổng hợp 

Mở rộng hoạt động kinh 

doanh xuất nhập khẩu tổng 

hợp sang các quốc gia: Liên 

Xô, Nhật Bản, Singapore, 

Hồng Kông, Đài Loan… Sản 

phẩm xuất khẩu chính: ván 

sàn, gỗ tròn, gổ xẻ, và hàng 

nông hải sản. Hàng nhập 

khẩu: hóa chất, hàng tiêu 

dùng, máy móc thiết bị… 

Với hơn 30 năm trong ngành đồ gỗ, trải qua quá trình đổi mới cùng đội ngũ nhân viên 

dày dặn kinh nghiệm, Savimex là đơn vị chuyên sản xuất, gia công và xuất khẩu đồ 

gỗ, hàng mộc gia dụng, đồ gỗ trang trí nội thất theo phong cách hiện đại và cổ điển. 

Ngoài ra, Công ty không ngừng cải tiến để đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắt khe của 

các thị trường lớn cũng như cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.  

Quá trình hình thành và phát triển 
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1991 - 1996 

Giai đoạn đổi mới chiến lược – Phát triển 

CN chế biến đồ gỗ xuất khẩu 

1991: Nhà máy Satimex đã chế biến thành 

công ván ghép từ cây cao su để xuất khẩu 

sang thị trường Nhật Bản. 

1992: Hợp tác với công ty Shin Nippon, tiếp 

nhận dây chuyền sản xuất đồ gỗ tinh chế xuất 

sang Nhật Bản. 

1993: Thành lập nhà máy Savi - Kỹ nghệ gỗ 

(Saviwoodtech) hợp tác với công ty 

Marunaka, đầu tư máy móc đưa công nghệ 

tạo dáng tự động CNC, mở trộng thị phần 

xuất khẩu đồ mộc tinh chế sang Nhật Bản. 

Thành lập Trung tâm xây dựng & trang trí nội 

thất để thực hiện các công trình trang trí nội 

thất, trang bị đồ gỗ cho nhà hàng, khách sạn, 

cao ốc, văn phòng… 

1994: Đổi tên thành Công ty Hợp tác kinh tế 

và Xuất nhập khẩu Savimex; tên giao dịch 

quốc tế là Savimex Corporation. 

1995: Tách Trung tâm xây dựng & Trang trí 

nội thất thành Trung tâm xây dựng & kinh 

doanh nhà và Xí nghiệp trang trí nội thất. 

 

Giai đoạn đầu tư phát triển, hội nhập và 

chuyển thành công ty cổ phần 

2001: Chính thức chuyển đổi mô hình kinh 

doanh trở thành CTCP lấy tên là CTCP Hợp 

tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex. 

2002: Niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch 

chứng khoán. Mã cổ phiếu: SAV. 

2003: Đầu tư một dây chuyền công nghiệp 

chế biến gỗ hoàn chỉnh từ tạo dáng đến 

khâu sơn (công nghệ sơn Enamel đạt độ 

bóng 100%) để sản xuất hàng xuất khẩu 

sang thị trường Mỹ.  

2004: Đầu tư thêm một nhà xưởng mới với 

dây chuyền chế biến gỗ hoàn chỉnh hiện đại 

nhập từ Nhật để sản xuất sản phẩm xuất 

khẩu cho thị trường Mỹ, EU và đồ gỗ trong 

nước.  

2007: Thành lập xí nghiệp sản xuất Bao bì 

Carton (SaviPack) với dây chuyền máy móc 

thiết bị được nhập khẩu từ Đài Loan. 

2008: Thành lập Công ty Liên doanh chế 

biến gỗ Champa – Savi tại Lào. 

2012 – 2015: Đầu tư từng bước để thay dần 

máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, tiêu hao nhiều 

năng lượng, lao động, nguyên vật liệu,… 

2016: Công ty tăng vốn điều lệ từ 

99.634.500.000 đồng lên 115.513.440.000 

đồng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ 

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

1996 - nay 
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Thành tích đạt được 

Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn nỗ lực phấn đấu với định hướng phát triển ổn định, 

bền vững trên mọi hoạt động. Theo đó, Công ty đã đạt được những thành tích khen thưởng: 

 

 Bằng khen của UBND TP.HCM, về thành tích 

trong thực hiện kế hoạch năm 1995, theo 

quyết định 1189/TĐKT-UB ngày 1/4/1996.  

 Bằng khen của UBND TP.HCM, về thành tích 

trong thực hiện kế hoạch năm 1996, theo 

quyết định 1123/BK-UB ngày 22/3/1997. 

 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, vì 

thành tích trong công tác từ năm 1995-1997, 

theo quyết định 776/TTg ngày 24/8/1998.  

 Huân chương lao động hạng 3, vì đã có thành 

tích trong công tác từ năm 1995-1999, theo 

quyết định 378/KT/CT ngày 31/8/2000. 

 Giấy khen của Tổng Công ty thương mại Sài 

Gòn, về thành tích toàn diện “5 chỉ tiêu” theo 

quyết định 48/QĐ-TCTy ngày 13/2/2001.  

 Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2004, 

2006, 2007. 

 UBND TP. HCM tặng cờ truyền thống cho tập 

thể CB-CNV CTCP Hợp tác kinh tế và XNK 

Savimex nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành 

lập Công ty ngày 29/08/2005. 

 Huân chương lao động hạng 2, vì đã có thành 

tích trong công tác từ năm 2000-2004, theo 

quyết định 1339/2005/QĐ/CTN ngày 

10/11/2005. 

 Thương hiệu mạnh 2005, 2006, 2007. 

 Sản phẩm Việt uy tín chất lượng năm 

2006. 

 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam 

năm 2007. 

 Đoàn Thanh niên SAV đạt giải thưởng 

“Nguyễn Văn Trỗi” dành cho những 

thanh niên công nhân tiêu biểu nhất của 

sự cần cù, vượt khó, sáng tạo trong lao 

động, có nhiều sáng kiến cải tiến, đưa ra 

giải pháp để nâng cao chất lượng lao 

động, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội 

vào tháng 10 năm 2015. 

 Công nhận thương hiệu sản phẩm tham 

gia chương trình “Thương hiệu Quốc 

gia”. 

 Bằng khen của Thủ tướng nước Công 

hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào về các hoạt 

động từ thiện. 

 Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh 

về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. 

 Bình chọn là Sản phẩm công nghiệp chủ 

lực của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chứng nhận tiêu chuẩn quản lý quốc tế 
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CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX 

 

Faster – Better – Cheaper 
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 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 

máy khác. 

 Bán buôn chuyên doanh khác chưa 

được phân vào đâu. 

 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. 

 Bán buôn thực phẩm. 

Ngành nghề kinh doanh 

 

 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. 

 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. 

 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan. 

 Hoạt động thiết kế chuyên dụng. 

 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ 

giấy và bìa. 

 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng. 

 Sản xuất đồ gỗ xây dựng.  

 Hoàn thiện công trình xây dựng. 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng 

đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 

đi thuê. 

Savimex là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong việc sản xuất và xuất khẩu các 

sản phẩm gỗ chất lượng cao. 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 



  Thông tin chung     12 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

 

  
Địa bàn kinh doanh 

 

HÀ NỘI 

ĐÀ NẴNG 

ĐAKNÔNG 

NHA TRANG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

CẦN THƠ 

MỸ 
EU NHẬT BẢN 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

SAVIHOME NHÂN SỰ - IT GIAO NHẬN 

KẾ TOÁN –  

TÀI CHÍNH 
MUA HÀNG 

BAN KIỂM SOÁT 

Các công ty con, công ty liên kết 

Công ty con: Công ty TNHH Một Thành Viên Đồ Gỗ Bình An.  

Địa chỉ: Lô C6 và C9 đường số 5, Cụm Công Nghiệp – Dân cư Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, 

Huyện Hóc Môn, TP.HCM 

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất đồ gỗ. 

Vốn điều lệ thực góp: 18.806.700.000 đồng. 

Tỷ lệ sở hữu: 100%. 

 

Sơ đồ tổ chức 



  Thông tin chung     14 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

 

  

KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 

KẾ HOẠCH 

KỸ THUẬT 

KHO 

SATIMEX SAVIDECOR SAVIPACK 
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Định hướng phát triển 

 

Triết lý kinh doanh 

“ Tối đa hóa lợi ích các bên ” 

 



  Thông tin chung     16 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

  

“Nhãn hiệu SAVIMEX ngày 

càng được khẳng định, đồng 

hành, gắn bó với đối tác, thị 

trường xuất khẩu và cả với 

người tiêu dùng trong nước… 

Đây cũng chính là động lực và 

cũng là thách thức để tập thể 

Cán bộ - Nhân viên Công ty 

Savimex không ngừng nỗ lực 

để giữ vững và nâng cao chất 

lượng sản phẩm phục vụ người 

tiêu dùng đã tin tưởng sử dụng 

sản phẩm đồ gỗ của Savimex 

trong suốt thời gian qua” 

 Các mục tiêu chủ yếu  

Không ngừng phát triển và mở 

rộng các hoạt động sản xuất 

kinh doanh, thương mại dịch 

vụ, xuất nhập khẩu, nhằm đem 

lại lợi nhuận tối đa cho Công ty 

và cổ đông. 

Cải thiện điều kiện làm việc, 

thu nhập và đời sống cho 

người lao động. 
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Chiến lược đầu tư máy móc thiết bị 

Tài sản cố định như máy móc thiết bị là một 

trong những nhân tố quan trọng đối với các 

doanh nghiệp sản xuất như Savimex. Nhận 

thức được điều này, Công ty đã đưa chiến 

lược đầu tư máy móc, thiết bị lên làm định 

hướng phát triển trung hạn, dài hạn quan 

trọng, nhận định chiến lược này sẽ mang 

đến những lợi ích và cơ hội sau: 

 Tự chủ kinh doanh trong việc chọn lựa 

sản phẩm thế mạnh và khách hàng. 

 Tìm kiếm khách hàng mới cho những 

dòng sản phẩm truyền thống. 

 Cân đối năng lực sản xuất trong năm và 

giữ mức tăng trưởng doanh số ổn định 

ở mức 10% - 15%/năm. 

 

Chiến lược đối với thị trường xuất khẩu 

 Với mục tiêu phát triển lâu dài, Công ty 

sẽ đưa khối sản xuất – xuất khẩu di dời 

vào khu công nghiệp tập trung đồng thời 

xây dựng khu nhà ở cho người lao động 

nhằm ổn định lực lượng lao động. 

 Tập trung phát triển quan hệ với khách 

hàng nước ngoài, đặc biệt là khách 

hàng Nhật Bản. Theo đó, Công ty sẽ 

đầu tư phát triển dòng hàng xuất khẩu 

đi Nhật Bản. 

 Đẩy mạnh công tác sản xuất hàng loạt 

nhằm tối ưu hóa các chi phí sản xuất, 

nâng cao năng lực sản xuất và cạnh 

tranh đồng thời đào tạo và nâng cao 

năng lực làm việc của cán bộ công nhân 

viên và người lao động trực tiếp. 

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 
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Chiến lược đối với thị trường nội địa 

Bên cạnh việc tập trung vào thị trường xuất khẩu Công ty cũng hướng đến chú trọng phát triển 

thị trường nội địa. Cụ thể, SaviPack vừa cung ứng bao bì cho nhà máy Savimex vừa kinh doanh 

ra bên ngoài với định hướng đa dạng hóa và đẩy mạnh tỷ trọng doanh thu ra bên ngoài. 

 

Các mục tiêu môi trường, cộng đồng và trách nhiệm xã hội của Công ty 

Savimex cam kết duy trì và không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội, trách 

nhiệm đối với người lao động. 

 Phát triển hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000. 

 Xây dựng nhà lưu trú cho công nhân viên. 

 Đóng góp cho các chương trình từ thiện: xây dựng nhà tình nghĩa. 

 Tặng quà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty. 

 Hỗ trợ công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo. 

Quà tặng Tết yêu thương cho các công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn Tết 2017, 2018. 



  19 Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex 
 

 www.savimex.com 

 

 

  

  RỦI RO KINH TẾ, CHÍNH TRỊ 

 

   RỦI RO MÔI TRƯỜNG 

 

  RỦI RO TỶ GIÁ 

 

 RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 

 

 RỦI RO NHÂN LỰC VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT 

 

 
Các rủi ro 
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Rủi ro kinh tế, chính trị 

Theo báo cáo của Quỹ tiền tệ Quốc tế thì 

nền kinh tế thế giới năm 2017 tiếp tục tăng 

trưởng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh 

tế toàn cầu được ước tính đạt 3.7%. Đặc 

biệt những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung 

Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu, v.v… 

đều có mức tăng trưởng ấn tượng, cụ thể, 

tốc độ tăng trưởng của Mỹ lớn hơn 3%, 

trong khi Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 

6.9% cao hơn so với mức dự báo đầu năm 

của Chính phủ Trung Quốc, v.v… Bên cạnh 

đó, trong báo cáo “Tình hình kinh tế thế giới 

và Triển vọng 2018” của Liên hợp quốc thì 

thương mại hàng hóa thế giới tăng trưởng 

mạnh mẽ trong năm 2017. Sự tăng trưởng 

này chủ yếu là do sản xuất triển khai các 

mô hình điện thoại thông minh mới tại Châu 

Á tăng mạnh, cũng như những dự án đầu 

tư vào các nước có tiềm năng của Chính 

phủ các nước phát triển cũng tăng mạnh. 

Mặc dù nền kinh tế thế giới tiếp tục đà tăng 

trưởng nhưng xu hướng bảo hộ cũng có 

tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới.  

 

Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam cũng có 

những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng 

GDP năm 2017 của Việt Nam đạt 6.81% cao hơn 

trung bình nhiều năm. Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với bình 

quân năm 2016. Nguyên nhân chỉ số giá tiêu dùng 

tăng là do nhu cầu hàng hóa của người dân tăng 

lên, bên cạnh đó, giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cũng 

là một trong những nguyên nhân làm chỉ số giá CPI 

tăng. Chỉ số CPI tăng cho thấy nhu cầu mua sắm 

của người dân ngày càng tăng cao do đời sống của 

họ được đảm bảo. Tuy vậy, nền kinh tế Việt Nam 

vẫn đang gặp nhiều thách thức từ chất lượng tăng 

trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, 

thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra. Trong khi đó hoạt 

động của Công ty ít nhiều đều chịu ảnh hưởng của 

nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng 

nên khi tình hình kinh tế khó khăn sẽ có những tác 

động tiêu cực đến tình hình hoạt động của Công ty. 

Ngoài ra, những xung đột chính trị ít nhiều cũng có 

tác động đến tình hình hoạt động sản suất kinh 

doanh của Công ty khi Công ty có những mặt hàng, 

sản phẩm xuất khẩu. 

Ý thức được những tác động đến từ nền kinh tế, chính trị trong nước và thế giới nên trong những 

năm qua Công ty đã có những biện pháp như thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế, chính trị 

trong nước cũng như trên thế giới, nâng cao chất lượng sản xuất, v.v… 
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Rủi ro môi trường 

Hiện nay những tin tức về môi trường như hiện tượng trái đất nóng lên, hiệu ứng nhà kính, 

v.v… đang được xã hội quan tâm nhất hiện nay. Thêm vào đó, khách hàng đang có xu hướng 

sử dụng những sản phẩm có lợi với môi trường ngày càng tăng lên, cũng như thị hiếu của 

người tiêu dùng luôn thay đổi. Trong khi, các hoạt động thi công, xây dựng cũng như sản xuất 

đồ nội thất của Công ty ít nhiều cũng có tác động đến môi trường. Ngoài ra, hệ thống xử lý 

chất thải của Công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.  

Nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những 

biện pháp thiết thực như đổi mới trang thiết bị, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, phối hợp với 

các cơ quan chức năng cũng như những tổ chức có thẩm quyền trong công tác tái tạo rừng, 

sử dụng hợp lý và triệt để nguồn nguyên vật liệu từ gỗ; v.v…. 
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Rủi ro tỷ giá 

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ, 

nông sản, thủy hải sản, v.v… và nhập khẩu các loại máy móc, phụ tùng phục vụ cho việc sản 

xuất kinh doanh của Công ty nên hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng từ sự biến động của 

tỷ giá. Biến động của tỷ giá có những tác động tiêu cực đến kết quả sản suất kinh doanh của 

Công ty vì Công ty cần phải có ngoại tệ để kinh doanh cũng như thanh toán cho các khách 

hàng nước ngoài. Trong năm 2017, tỷ giá hối đoái trên thế giới biến động mạnh do đồng USD 

liên tục tăng giá, đồng USD tăng sẽ ảnh hưởng lớn đến tỷ giá VND/USD cũng như các đồng 

tiền khác khi tỷ giá giữa đồng tiền VND với các đồng tiền như JPY, EUR, v.v… đều thông qua 

trung gian là đồng USD.   

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực từ biến động của tỷ giá Công ty đã có những biện pháp 

như luôn theo dõi tình hình biến động của tỷ giá; thành lập quỹ dự phòng rủi ro, sử dụng các 

công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, v.v….  
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Rủi ro pháp lý 

Là một công ty hoạt động rong ngành xuất, nhập khẩu nên Công ty chịu tác động của Luật Xuất 

Nhập khẩu, Luật Thương mại Quốc tế, v.v…. Ngoài ra, hoạt động sản xuất của Công ty ít nhiều 

đều có tác động đến môi trường nên Công ty chịu sự ràng buộc về Luật Môi trường. Trong khi 

đó các văn bản luật tại Việt Nam đang trong giai đoạn chỉnh sửa và hoàn thiện nên việc thay 

đổi, bổ sung các văn bản luật thường xuyên diễn ra. Điều này gây ra những tác động về mặt 

pháp lý đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Bên cạnh đó, Công ty là một doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần, được 

niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) nên Công ty phải tuân thủ các văn 

bản luật liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, v.v…. 

Nhận thấy được những tác động của các văn bản luật đến tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của mình nên Công ty đã có những biện pháp thiết thực như luôn theo dõi, cập nhật các 

văn bản pháp luật mới nhất, luôn tổ chức các buổi phổ biến về Luật cho nhân viên của Công ty, 

cũng như đưa ra những chính sách khác phù hợp với các quy định mới. 
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Rủi ro nhân lực và phương thức sản xuất 

Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ khi số người trong độ tuổi lao động cao khoảng 65,823 triệu 

người (theo Tổng cục thống kê)  và nguồn nhân lực có trình độ cao ngày càng tăng. Tuy nhiên, 

tốc độ già hóa dân số của Việt Nam diễn ra khá nhanh, trong khi các nước phát triển trải qua 

nhiều thập kỉ để chuyển sang cơ cấu dân số già thì Việt Nam chỉ mất 20 năm. Điều này làm 

cho lực lượng lao động giảm sút, sự cạnh tranh về nguồn nhân lực của các công ty sẽ tăng 

lên. Vậy làm thế nào để Công ty có thể thu hút được nguồn nhân tài trong độ tuổi lao động? 

Để giải quyết bài toán này Công ty đã có các biện pháp như có những chính sách chiêu mộ và 

thu hút nguồn nhân tài như lương cao, được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi của nhà nước 

như BHYT, BHXH. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện những chính sách đãi ngộ như tiền thưởng 

khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc nhân viên có doanh thu bán hàng cao nhất, v.v… 

 Bên cạnh đó, yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng khắc khe và đa dạng. Hiểu được điều 

này Công ty đã có những biện pháp thiết thực như nâng cao quy trình sản xuất, luôn khảo sát 

ý kiến của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Công ty, v.v…. 
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  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM 2017 

Tình hình hoạt động trong năm 2017 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án 

Tình hình tài chính 

Cơ cấu cổ đông 
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Faster – Better – Cheaper 
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Tình hình kinh tế thế giới năm 2017 tiếp tục tăng trưởng, tốc 

độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 3,7% cao hơn so với mức 

3,2% năm 2016. Đặc biệt, những đầu tàu của nền kinh tế thế 

giới như Mỹ, Trung Quốc,… đều có mức tăng trưởng ấn 

tượng. Bên cạnh đó, nhờ sự hội nhập ngày càng lớn và công 

cuộc cải cách không ngừng, Cộng đồng Kinh tế ASEAN sau 

2 năm vận hành đang trở thành một trong những khu vực 

phát triển năng động nhất. Tuy nhiên, kinh tế thế giới phải đối 

mặt với những nguy cơ như sự thay đổi trong chính sách 

thương mại của các quốc gia và sự gia tăng căng thẳng chính 

trị, cùng với những thách thức về dài hạn. 

Thị trường đồ gỗ nội thất:  

Với tốc độ tăng trưởng hơn 10,2% trong năm 2017, đạt kim ngạch 8 tỉ USD, đồ gỗ và sản phẩm gỗ trở 

thành ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 6 của Việt Nam. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang 

giảm xuất khẩu sản phẩm gỗ sang Mỹ và châu Âu (EU) trong khi một số thị trường như Nhật Bản, Hàn 

Quốc thì tăng nhập khẩu gỗ từ Việt Nam. Cụ thể, gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang 

thị trường Mỹ, chiếm 43% trong tổng kim ngạch nhóm hàng này với 3,27 tỉ USD, tăng 15,7% so với 

năm trước. Xuất khẩu sang các thị trường truyền thống khác cũng tăng như Trung Quốc tăng 5% (đạt 

1,07 tỉ USD), Nhật Bản tăng 4,4% (đạt 1,02 tỉ USD), Hàn Quốc tăng 15,9% (đạt 665,24 triệu USD).  

Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam cũng vươn lên chiếm 50% thị phần nội địa về mặt hàng đồ gỗ và sản 

phẩm gỗ, thay vì chỉ chiếm 20% thị phần (doanh nghiệp FDI chiếm 80%) nhờ chủ động nâng cao chất 

lượng từ khâu thiết kế đến sản xuất để có sản phầm tốt, mẫu mã đẹp. 

Nền kinh tế Việt Nam cũng cho 

thấy sự tăng trưởng ấn tượng, đạt 

mức 6,81% trong năm 2017, cao 

nhất trong giai đoạn 2011 – 2017. 

Cùng với đó, lạm phát có xu 

hướng giảm rõ rệt, đạt mức 

3,53% thấp hơn mức 4% của kế 

hoạch năm 2017. Ngoài ra, Tổng 

cục thống kê chỉ rõ xuất nhập 

khẩu, thu hút đầu tư nước 

ngoài,… là những điểm sáng của 

bức tranh nền kinh tế 2017. 

Tình hình hoạt động trong năm 2017 
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Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2016 

Kế hoạch 

2017 

Thực hiện 

2017 

So với KH 

2017 (%) 

So với thực 

hiện 2016 (%) 

Tổng doanh thu 514.408 567.975 564.080 99,31% 9,66% 

Tổng chi phí 511.604 -  547.790 - 7,07% 

Doanh thu thuần 509.634 -  556.688 - 9,23% 

Lợi nhuận sau thuế 2.800 15.442 16.291 105,50% 481,82% 

Cồ tức 0% -  -  -  -  

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2017 kết thúc với những kết quả khả quan mà Công ty đạt được nhờ sự cố gắng của toàn bộ 

công nhân viên phối hợp cùng với những kế hoạch, chính sách kịp thời và đúng đắn của Ban lãnh 

đạo, cụ thể như sau:  

 
ĐVT: Triệu đồng 
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Tổng doanh thu đạt mức 564.080 triệu đồng, tương ứng 99.31% so với kế hoạch năm và bằng 

109.66% so với năm 2016. Mặc dù, tổng doanh thu không đạt kế hoạch nhưng chỉ tiêu lợi nhuận 

sau thuế đạt 16.291 triệu đồng, tương ứng cao hơn 5,5% so với kế hoạch năm và tăng 481,82% so 

với năm 2016. Năm 2017, Công ty đã kiểm soát tốt chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 

và chi phí tài chính nên lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước. 

 

Cơ cấu doanh thu các sản phẩm chính của Công ty không có sự thay đổi nhiều, chiếm tỷ trọng lớn 

nhất vẫn là doanh thu đến từ hoạt động xuất khẩu gỗ. Cụ thể, doanh thu từ gỗ xuất khẩu đạt 497.906 

triệu đồng, chiếm 89,4% doanh thu của Công ty. Bên cạnh đó, doanh thu từ gỗ nội thất và bất động 

sản đầu tư giảm rõ rệt, lần lượt giảm 3.743 triệu đồng và 8.531 triệu đồng, tương ứng tỷ trọng giảm 

0,89% và 1,88% so với năm 2016. Nguyên nhân là do Công ty tập trung giảm thiểu các chi phí phát 

sinh, tập trung thu hồi công nợ tại các dự án đã kinh doanh, khai thác và sử dụng có hiệu quả. 

Cơ cấu doanh thu 
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Khoản mục 

2016 2017 

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 

Lợi nhuận từ Gỗ xuất khẩu 13.182 470,8% 56.113 83,2% 

Lợi nhuận từ Gỗ nội thất (1.928) -68,9% 1.707 2,5% 

Lợi nhuận từ Bất động sản đầu tư (6.364) -227,3% 6.356 9,4% 

Lợi nhuận từ Địa ốc (2.965) -105,9% 437 0,6% 

Lợi nhuận từ Bao bì 875 31,2% 2.844 4,2% 

Tổng cộng 2.800 100,0% 67.457 100,0% 

Năm 2017, tình hình kinh doanh của Công ty đang có những chuyển biến tích cực so với năm 

2016. Lợi nhuận gộp theo nhóm sản phẩm của Công ty đều tăng mạnh trong năm 2017. Cụ 

thể, lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu gỗ chiếm tỷ trọng 83,2% tổng lợi nhuận gộp, đạt mức 

56.113 triệu đồng, tương ứng tăng 42.932 triệu đồng so với năm 2016. Lợi nhuận từ bất động 

sản đầu tư chiếm tỷ trọng 9,4%, đứng thứ hai sau gỗ xuất khẩu và lợi nhuận đến từ địa ốc 

chiếm tỷ trọng nhỏ nhất, tương ứng 0,6%.  

 

Cơ cấu lợi nhuận gộp 

 ĐVT: Triệu đồng 
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STT Thành viên Chức vụ Ghi chú 

1 Lim Hong Jin Tổng Giám Đốc  

2 Mai Thị Huyền Thanh 
Kế toán trưởng kiêm Trưởng 
phòng Kế toán – Tài chính 

Ngày bổ nhiệm 08/06/2017. 

STT Thành viên Ghi chú 

1 Mai Thị Huyền Thanh Miễn nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 22/02/2017. 

2 Cao Hoài Bích Liên 
Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng thời hạn 6 tháng từ 
ngày 22/02/2017. 

3 Cao Hoài Bích Liên 
Miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng thời hạn 6 tháng từ 
ngày 22/02/2017. 

4 Mai Thị Huyền Thanh Bổ nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 08/06/2017 

 

Thay đổi trong Ban điều hành 

 

Danh sách Ban điều hành 

 

Tổ chức và nhân sự 
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Họ và tên:  LIM HONG JIN 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 25/09/1966 

Quốc tịch Hàn Quốc 

Địa chỉ thường trú: D.C 1-1-6, Lô CN2-2, Garden Plaza I, phường Tân Phong, Quận 7 

Trình độ chuyên môn: Majored in Biology and Education 

Quá trình công tác: 

Tháng 3/1992 đến tháng 02/1995: Nhân viên kinh doanh Công ty Eland World 2003 – 2009 

Công ty E-Land Việt Nam. 

Từ tháng 3/1995 đến tháng 02/2003: Trưởng phòng mua hàng nước ngoài của công ty 

Eland World. 

Từ tháng 3/2003 đến tháng 12/2007: Quản lý Khu vực của Công ty Eland World. 

Từ tháng 01/2008 đến tháng 02/2010: Giám đốc điều hành Công ty bán lẻ Eland. 

Từt háng 3/2010 đến tháng 01/2012: Quản lý sản xuất củaTập đoàn Eland. 

Từ tháng 02/2012 đến tháng 10/2014: Phó Tổng giám đốc CTCP SY VINA Việt Nam. 

Từ tháng 11/2014 đến nay: Tổng giám đốc CTCP Savimex. 

Các chức vụ công tác hiện nay tại Savimex: Tổng giám đốc 

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

Số CP nắm giữ:  

+ Đại diện sở hữu:  0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:     0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành 
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Họ và tên:  Mai Thị Huyền Thanh 

Giới tính: Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 18/08/1984 

Quốc tịch: Việt Nam  

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân chuyên ngành Tài chính – ngân hàng. 

Quá trình công tác: 

Tháng 10/2006 đến tháng 06/2009: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Kế Toán & Tư Vấn 

V.L.C 

Từ tháng 07/2009 đến tháng 11/2012: Kiểm toán viên Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm 

Toán Immanuel 

Từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2015: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm Toán E-Jung 

Từ 07/2016 đến 02/2017: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán – Tài chính CTCP 

HTKT & XNK  Savimex. 

Từ tháng 06/2017 đến nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán – Tài chính 

CTCP HTKT & XNK  Savimex. 

Các chức vụ công tác hiện nay tại Savimex: Kế toán trưởng 

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

Số CP nắm giữ:  

+ Đại diện sở hữu:  0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:     0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 
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38.18%

51.16%

10.66%

Theo tính chất hợp 
đồng lao động

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)

8.43%
2.59%

88.97%

Theo trình độ

Trên Đại học Đại học Cao đẳng

  

STT Tiêu chí Số lượng người Tỷ trọng 

I Theo trình độ lao động 1.079 100,00% 

1 Trên đại học -  -  

2 Đại học 91 8,43% 

3 Cao đẳng 28 2,59% 

4 Khác 960 88,97% 

II Theo loại hợp đồng lao động 1.079 100,00% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 412 38,18% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 552 51,16% 

3 Hợp đồng theo thời vụ + CTV (công nhật) 115 10,66% 

Số lượng cán bộ công nhân viên 
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Mức lương bình quân

  

Chính sách lương, thưởng 

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chính sách về 

lương, thưởng theo quy định của pháp luật Nhà 

nước cho các cán bộ nhân viên của Công ty. Ngoài 

ra, để tạo động lực cũng như khuyến khích người 

lao động nâng cao hiệu suất làm việc, Công ty cũng 

đã tiến hành trả lương theo kết quả hoạt động kinh 

doanh của từng người. Bên cạnh đó, đối với cán bộ 

quản lý, Công ty áp dụng trả lương, thưởng theo kết 

quả hoàn thành các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công 

việc (KPIs). Các chính sách lương, thưởng của 

Công ty luôn hướng tới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, 

xây dựng khoảng cách lương hợp lý nhằm phát huy 

năng lực đóng góp của từng cán bộ. Khuyến khích 

người lao động tăng năng suất và chất lượng sản 

phẩm bằng cách thưởng định kỳ thông qua hiệu 

suất công việc, thưởng đột xuất cho những cải tiến 

hoặc sáng kiến giúp nâng cao kết quả hoạt động 

kinh doanh. 

 

Chính sách nhân sự  

Giá trị cốt lõi của việc phát triển bền vững 

của Công ty chính là việc giữ gìn và phát 

triển nguồn nhân lực. Với ngành nghề 

kinh doanh sản xuất và xuất nhập khẩu 

các sản phẩm thương mại đồ gỗ nên yêu 

cầu Công ty phải có được nguồn nhân 

lực có chuyên môn cao để tương tác tốt 

và phục vụ khách hàng. Để có thể giữ 

chân được những nhân tài Công ty đã 

thực hiện nhiều chính sách nhân sự 

nhằm đáp ứng nhu cầu của các cán bộ 

nhân viên Công ty. Bên cạnh đó, Công ty 

cũng thường xuyên tổ chức các chương 

trình đào tạo để có thể nâng cao kiến 

thức cho nhân viên của Công ty, phát 

triển nguồn nhân lực, v.v…. để thực hiện 

những mục tiêu lâu dài và đảm bảo cho 

sự phát triển bền vững của Công ty. 

Chính sách cho người lao động 

 

Đơn vị tính: đồng 



  37 Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex 
 

 www.savimex.com 

 

 

   
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án 

Các dự án và công trình Công ty đang thực hiện: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Dự án Giá trị 

1 Cao Ốc Nguyễn Phúc Nguyên – Quận 3 36.666.716  

2 KDC Phú Thuận - Quận 7 3.580.474.607  

3 Chung cư Ngọc Lan - Quận 7 9.511.736.024  

4 Dự án Đào Trí - Quận 7 69.513.408.488  

5 KDC Tân Thới Hiệp - Quận 12 7.823.398  

6 KDC Bình Trị Đông - Bình Chánh 5.961.848.972  

7 KDC Bình Trị Đông - Bình Chánh 184.108.055  

 194 Nguyễn Công Trứ: Hoàn tất việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác toàn bộ mặt 

bằng tầng trệt đến lầu 7. Quản lý và kiểm soát tốt các chi phí phát sinh. Hoàn tất việc lắp đặt và 

thay mới thang máy cho tòa nhà. 

 Dự án Phú Mỹ: Hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý, thu tiền 25 tỷ còn lại và thanh lý hợp 

đồng. 

 Chung cư Ngọc Lan: Thực hiện tốt công tác bảo hành công trình, hoàn tất việc cấp giấy 

chứng nhận cho các khách hàng còn lại. 

 Nhà Quang Trung: Hoàn tất chuyển nhượng thu hồi vốn về Công ty. 

 Các dự án đất nền: Tiếp tục thực hiện việc quản lý thiết kế, thi công và cấp giấy chứng nhận 

cho các khách hàng tại các dự án: KDC Phú Thuận, Bình Trị Đông, Tân Thới Hiệp. 

 Tập trung thu hồi công nợ còn lại của các dự án. 

 



  Tình hình hoạt động trong năm     38 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

 

  



  39 Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex 
 

 www.savimex.com 

 

 

 

Các chỉ tiêu tài chính  

Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 
Tăng/ giảm  
so với 2016 

Tổng tài sản Triệu đồng   451.730   493.620  9,27% 

Doanh thu thuần Triệu đồng   509.634   556.688  9,23% 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD Triệu đồng       2.657     12.986  388,80% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng          147       3.305  2141,99% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng       2.804     16.291  480,99% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng       2.800     16.291  481,82% 

 
Tình hình tài chính 
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Các chỉ số tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) Lần 1,1 1,14 

Hệ số thanh toán nhanh (lần) Lần 0,64 0,7 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%) % 48,8 49,68 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%) % 95,46 99,12 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho (vòng) Vòng 4,04 4,74 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần) Lần 1,03 1,18 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần  % 0,55 2,93 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu BQ % 1,22 6,81 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản BQ % 0,57 3,45 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần  % 0,52 2,33 
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Năm 2017, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số 

thanh toán nhanh đạt mức 1,14 lần và 0,7 lần, có 

sự tăng nhẹ so với năm 2016, lần lượt tăng 0,04 lần 

và 0,06 lần. Nguyên nhân là do tài sản ngắn hạn và 

nợ ngắn hạn có sự tăng trưởng gần bằng nhau, lần 

lượt tăng 15,87% và 11,75%. Bên cạnh đó, cuối 

năm là thời điểm mà nhu cầu mua sắm, tiêu thụ đồ 

nội thất tăng cao vì người dân tập trung sửa sang, 

trang hoàng lại nhà cửa để đón năm mới. Do đó, 

Công ty chủ động dự trữ nguyên vật liệu để phục 

vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, chỉ 

tiêu về hệ số thanh toán ngắn hạn lớn hơn 1, cho 

thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản vay 

ngắn hạn tốt nhờ vào các loại tài sản ngắn hạn. 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Trong năm 2017, cơ cấu nguồn vốn của Công ty ít 

thay đổi so với năm 2016. Cụ thể, tỷ trọng nợ năm 

2017 chiếm 49,68% tăng 0,84% so với cùng kỳ năm 

trước, hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu tăng 3,66%, lên 

mức 99,12%. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu đều 

tăng, tuy nhiên, vốn chủ sở hữu tăng chậm hơn nợ 

phải trả, cụ thể, nợ phải trả tăng 25,6 tỷ đồng và vốn 

chủ sở hữu tăng 16,3 tỷ đồng. Nguyên nhân là do 

vào thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm đồ nội 

thất để trang hoàng nhà cửa tăng, nên Công ty tập 

trung dự trữ nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu 

của thị trường khiến cho khoản mục phải trả người 

bán tăng 25,4 tỷ đồng.  
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Chỉ tiêu về khả năng hoạt động 

Năm 2017, Vòng quay hàng tồn kho tăng mạnh từ 

4,04 vòng tăng lên 4,74 vòng. Hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty ngày càng được mở rộng, 

cùng với việc đầu tư máy móc, thiết bị với công 

nghệ hiện đại giúp đa dạng hóa và nâng cao chất 

lượng sản phẩm. Do đó, hàng hóa của Công ty 

được tiêu thụ nhanh chóng, không bị ứ đọng nhiều. 

Ngoài ra, khả năng quản trị hàng tồn kho của Công 

ty ngày càng hiệu quả, kiểm soát được lượng hàng 

tồn kho một cách hợp lý. Bên cạnh đó, vòng quay 

tổng tài sản đạt 1,18 vòng tăng nhẹ so với năm 

2016. Điều này cho thấy một đồng tài sản tạo ra 

1,18 đồng doanh thu cho Công ty. Đây là tín hiệu 

tích cực cho hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty. 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Năm 2017, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của 

Công ty đều tăng mạnh. Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận 

trên vốn chủ sở hữu tăng 5,59% so với năm 2016. 

ROE đạt 6,81% thể hiện một đồng vốn chủ sở hữu 

sử dụng trong hoạt động kinh doanh tạo ra 6,81 

đồng lợi nhuận. Nguyên nhân là do Công ty thực 

hiện tốt công tác quản lý chi phí, góp phần làm lợi 

nhuận sau thuế đạt mức 16.273 triệu đồng cao hơn 

gấp 5 lần so với mức 2.800 triệu đồng của năm 

2016. Ngoài ra, Công ty còn có khoản lợi nhuận bất 

thường từ chuyển nhượng bất động sản khiến lợi 

nhuận tăng thêm. Vì thế, Công ty ngày càng khẳng 

định được uy tín và vị thế của mình trên thị trường. 
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97%

3%

Cơ cấu cổ phần

Số cổ phần đang lưu hành Cổ phiếu quỹ

 

  

Nội dung Số lượng (cổ phiếu) 

Tổng số cổ phần  12.666.611 

Số cổ phần đang lưu hành 12.270.841 

Cổ phiếu quỹ 395.770 

STT Cổ đông lớn Số lượng cổ phần Tỉ lệ sở hữu 

1 CTCP Chứng khoán Bản Việt 2.421.797 19,12% 

2 E-LAND ASIA HOLDINGS PTE.LTD 5.187.916 40,96% 

 

Cơ cấu cổ phần 

 

Danh sách cổ đông lớn 

 

Cơ cấu cổ đông 
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47.89%48.99%

3.12%

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Cổ phiếu quỹ

 

 

STT Loại cổ đông 
Số cổ phần 

(cổ phần) 

Giá trị theo mệnh giá 

(đồng) 
Tỷ lệ sở hữu 

I Cổ đông trong nước 6.065.982 60.659.820.000 47,89% 

1 Cá nhân 3.199.798 31.997.980.000 25,26% 

2 Tổ chức 2.866.184 28.661.840.000 22,63% 

I Cổ đông nước ngoài 6.204.859 62.048.590.000 48,99% 

1 Cá nhân 147.890 1.478.900.000 1,17% 

2 Tổ chức 6.056.969 60.569.690.000 47,82% 

III Cổ phiếu quỹ 395.770 3.957.700.000 3,12% 

Tổng cộng 12.666.611 126.666.110.000 100,00% 

Cơ cấu cổ đông chốt tại ngày 21/02/2018 
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  BÁO CÁO CỦA BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách 

quản lý 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về 

môi trường và xã hội của Công ty 
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Faster – Better – Cheaper 
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Công tác chuẩn bị sản xuất: 

Về vĩ mô, tình trạng khó khăn về nguồn nguyên 

liệu sẽ khốc liệt hơn. Chính sách cấm khai thác 

gỗ rừng tự nhiên của chính phủ Trung Quốc 

cộng với chính sách siết chặt việc khai thác, 

thương mại và xuất khẩu gỗ nguyên liệu tại một 

số quốc gia cung cấp gỗ rừng tự nhiên từ rừng 

nhiệt đới làm gia tăng cạnh tranh về cung toàn 

cầu, trong đó bao gồm một số công ty nhập 

khẩu của Việt Nam. Cạnh tranh về nguồn cung 

nguyên liệu trong nước đang cực kỳ gay gắt đối 

với gỗ rừng trồng và gỗ cao su, giữa các công 

ty chế biến đồ gỗ với công ty chế biến dăm gỗ, 

giữa công ty trong nước và công ty nước ngoài, 

điển hình là công ty Trung Quốc.  

 

Sự thiếu hụt tại chỗ làm thị trường mất cân đối 

nhưng nếu chúng ta trông chờ vào chính sách 

để giải cứu doanh nghiệp trước khó khăn, đó là 

cách kinh doanh thụ động. Vì vậy, công ty đã 

tập trung rà soát, cân đối nguyên liệu vật tư đảm 

bảo đủ cho sản xuất bằng cách dự trữ nguồn 

gỗ tự nhiên bằng cách đàm phán giá và ký hợp 

đồng mua nguyên liệu dài hạn. Triển khai kịp 

thời và đầy đủ thông tin đơn hàng theo kế 

hoạch; Xây dựng kế hoạch sản xuất, phân công 

sản xuất, mục tiêu tận dụng tối đa năng lực sản 

xuất của các xưởng đáp ứng yêu cầu kế hoạch. 

Điều phối lao động hợp lý, nhằm giải quyết tiến 

độ sản xuất kịp thời theo yêu cầu kế hoạch. 

 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
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XN SaviPack:  

 Ưu tiên hàng đầu là chăm sóc khách hàng, cùng với 

việc phát triển khách hàng mới, thực hiện khảo sát để 

tìm hiểu đánh giá tiềm năng khách hàng về các điều 

kiện: tính khả thi, chất lượng, giá cả v.v.... 

 Việc thu hồi công nợ có chuyển biến tích cực nhờ sự 

phối hợp với phòng kế toán một cách nhịp nhàng. 

 Công ty tập trung đầu tư sửa chữa nâng cấp máy móc 

thiết bị để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí nhân công 

cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm (Đưa khuôn 

bế vào máy bế tròn tự động, sử dụng máy dán tự động). 

 

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa  

XN SaviDecor: Kiểm soát chặt các chi phí so với kế hoạch đề ra. Tập trung sản xuất đơn hàng 

xuất khẩu cho khách hàng E - land và một số đơn hàng nhỏ cho thị trường nội địa. 

 

 Cải tiến chất lượng bao bì carton 

đồng thời tiết kiệm chi phí đầu 

vào … sản phẩm đến tay người 

tiêu dùng đạt chất lượng cao.  

 Đánh giá mức độ hoàn thành 

công việc cho từng Tổ, theo sát 

thực tế sản xuất nhằm đáp ứng 

kịp tiến độ sản xuất. 

 Chuẩn bị nguyên vật liệu kịp thời 

cho từng công đoạn sản xuất. 
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Công tác quản lý chất lượng, môi 

trường, gia công ngoài:  

Công ty triển khai và thực hiện khẩu hiệu 

“Mỗi công nhân là một QC”. Bên cạnh đó, 

công ty thực hiện tốt công tác chuẩn bị kế 

hoạch chất lượng thông qua hàng mẫu, hàng 

triển lãm, tổ chức họp để thống nhất và ban 

hành quy trình sản xuất chính thức. Thực 

hiện nghiêm túc kiểm soát chất lượng, quy 

trình. Phân công Quản đốc chịu trách nhiệm 

quản lý máy móc thiết bị khu vực xưởng mình 

quản lý (vệ sinh hàng ngày, bảo quản máy 

móc thiết bị, phân công người chịu trách 

nhiệm cụ thể từng máy). Xác lập quy trình, 

Tiêu chuẩn chất lượng gia công rõ ràng trước 

khi mang hàng đi gia công, đảm bảo có gối 

đầu từ 5 - 7 ngày so với tiến độ của Nhà máy. 

Công tác quản lý tổ chức:  

Hoạt động điều hành Công ty theo đúng Nghị Quyết 

của Đại Hội đồng cổ đông, của Hội Đồng Quản Trị và 

đảm bảo duy trì sự ổn định liên tục trước những khó 

khăn hiện nay. Định kỳ hàng tháng, hàng quý các 

phòng ban công ty phối hợp kiểm tra tình hình thực 

hiện kế hoạch: doanh thu, lợi nhuận, chi phí, quỹ 

lương, công nợ, hàng tồn kho, kiểm tra báo cáo tài 

chánh... tại các đơn vị. Từ đó đề xuất các giải pháp 

phù hợp nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Đặc biệt, không để phát sinh tình trạng nợ xấu. 

Công tác thị trường - khách hàng: 

Tập trung đàm phán giá và phát triển mẫu mới với 

các khách hàng chủ lực hiện tại như Maszma, 

JNF…Ngoài ra phát triển thêm một số khách hàng 

Mỹ tiềm năng để ổn định nguồn hàng cho tất cả các 

tháng trong năm. 
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Đối với  kinh doanh địa ốc: 

Trong năm 2017, hoạt động kinh doanh bất động sản như sau: 

 Quản lý và khai thác mặt bằng :  

- 194 Nguyễn Công Trứ Q1: Hoàn tất việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác các 

tầng lầu 2, 3, 4, 6, 7. ( do khách thuê hoàn trả mặt bằng). 

- Tiếp tục cho thuê : 741 hậu giang và Khu thương mại Ngọc Lan. 

- Ngọc Lan : Hoàn thành công tác bảo hành công trình theo qui định. 

 Các dự án đất nền : tiếp tục thực hiện việc quản lý thiết kế , thi công và  cấp giấy chứng nhận 

cho các khách hàng tại các dự án : Khu dân cư Phú Thuận, Bình Trị Đông, Tân Thới Hiệp. 

 Nhị Xuân : Góp vốn bằng quyền sử dụng đất 2 lô C6 và C9 vào Công ty TNHH Một thành viên 

Đồ Gổ Bình An- Vốn 100% Savimex  để khai thác sử dụng. Chuyển nhượng phần vốn đã góp 

cho Công ty Cổ phần MD Việt Nam. 

 Tập trung thu hồi công nợ còn lại của các dự án. 
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Khoản mục 

Năm 2016 Năm 2017 

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 

Tài sản dài hạn 214.674 47,5% 218.931    44,35% 

Tài sản ngắn hạn 237.056 52,5% 274.688    55,65% 

Tổng tài sản 451.730 100,0% 493.619    100,00% 

Nợ ngắn hạn 215.270 47,7% 240.570    48,74% 

Nợ dài hạn 5.354 1,2% 5.652    1,15% 

Vốn chủ sở hữu 231.106 51,2% 247.397    50,12% 

Tổng nguồn vốn 451.730 100,0% 493.619    100,00% 

 
Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: triệu đồng 
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Cơ cấu tài sản năm 2017 không biến 

động nhiều. Tài sản dài hạn đạt 218.931 

triệu đồng, chiếm tỷ trọng 55,65%, tăng 

3,15% so với năm 2016. Công ty đang 

tập trung đầu tư vào máy móc thiết bị để 

nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng 

được nhu cầu thị trường nhằm cung cấp 

cho khách hàng những sản phẩm tốt 

nhất. Bên cạnh đó, Công ty còn đầu tư 

vào công ty con để mở rộng thị trường và 

khẳng định vị thế của mình trên thị 

trường. Ngoài ra, tài sản ngắn hạn đạt 

274.688 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 

44,35% tổng tài sản của Công ty. 

Năm 2017, Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu 

vốn an toàn với nợ dài hạn chỉ chiếm 

1,15%. Vốn chủ sở hữu đạt 247.397 triệu 

đồng, chiếm 50,12%, giảm 1,08% so với 

năm 2016. Nợ ngắn hạn đạt 240.570 

triệu đồng, chiếm tỷ trọng 48,74%, tăng 

1,04% so với năm 2016. Nguyên nhân là 

vào thời điểm cuối năm, Công ty tập trung 

hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 

của thị trường, nên các khoản phải trả 

người bán ngắn hạn tăng. Tuy nhiên, 

Công ty vẫn luôn bảo đảm duy trì khả 

năng thanh toán ở mức ổn định để phòng 

ngừa các rủi ro về tài chính nói chung và 

thanh toán nói riêng. 
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Năm 2017, công tác tổ chức quản lý và xây dựng chính sách đã mang lại kết quả kinh doanh tốt 

cho Công ty. Công tác sản xuất diễn ra thuận lợi, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong và 

ngoài nước. Công tác tài chính kế toán rõ ràng, chính xác giúp hoạt động quản trị của Ban lãnh đạo 

được thuận lợi. Chính sách phúc lợi, lương, thưởng cho người lao động được chú trọng. Duy trì 

quan hệ bền vững với các cơ quan ngành địa phương, các khách hàng truyền thống và các đối tác. 

Nhà máy Satimex 

 Đào tạo và duy trì nhân lực sử dụng máy CNC 

và các máy móc thiết bị tự động; Kiểm soát 

công tác quản lý, vận hành, bảo trì bảo dưỡng. 

 Tiếp tục đào tạo công nhân đảm bảo thực hiện 

được nhiều công đoạn; Xây dựng cơ chế điều 

chuyển linh hoạt giữa tổ, xưởng. Điều chỉnh 

lương cho người giỏi có tay nghề cao; Đưa cán 

bộ quản lý có tay nghề và năng lực vào các vị 

trí chủ chốt. 

 Tiếp tục triển khai các biện pháp tăng năng 

suất lao động và kiểm soát chi phí. 

 Xây dựng cơ cấu giá bán phù hợp với từng sản 

phẩm, từng khách hàng. 

Xí nghiệp bao bì SaviPack 

 Đào tạo kỹ năng quản lý cho các Tổ trưởng, huấn 

luyện để nâng cao tay nghề cho công nhân sản xuất. 

 Đào tạo thêm thợ để nâng cao chất lượng sản phẩm. 

 Xây dựng các biện pháp phối hợp, kiểm soát sản xuất. 

 Đã phát triển được một số khách hàng mới gần nhà 

máy Quận 12, giảm chi phí vận chuyển, giảm giá bán. 

 Giảm chi phí hao hụt giấy xuống từ 9% còn 7%. Triển 

khai các biện pháp tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận. 

 Có chính sách giá phù hợp thu hút thêm khách hàng 

tiềm năng, tăng doanh thu lợi nhuận. 

 Cải thiện chất lượng phục vụ giao hàng đúng hẹn. 

 Chuẩn bị các phương án đảm bảo sản xuất trong mùa 

thấp điểm. 

 

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
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Khối văn phòng công ty 

 Xây dựng chỉ tiêu đánh giá KPI của từng phòng ban và xưởng 

sản xuất để làm cơ sở điều chỉnh thu nhập, đề bạt, điều chuyển 

công tác, khen thưởng, áp dụng thống nhất trong toàn công ty. 

 Tập trung kiểm soát quỹ lương, thưởng phù hợp với hiệu quả của 

từng đơn vị và quy định của chính phủ; Xây dựng các biện pháp 

kiểm soát chi phí hành chánh theo hướng tiết giảm phù hợp. 

 Sắp xếp, đào tạo nâng cao khả năng quản lý của cán bộ phòng 

ban đủ khả năng dự báo được các diễn biến, đề xuất giải pháp 

xử lý thích hợp cho từng thời điểm. 

 Đánh giá lại toàn bộ khách hàng Công ty. Qua đó, lựa chọn khách 

hàng, dòng hàng thuộc thế mạnh công ty, khách hàng tiềm năng. 

 Rà soát hệ thống nhà cung cấp, nắm rõ nguồn gốc xuất xứ và 

phương thức kinh doanh của từng nhà cung cấp để có các biện 

pháp hợp tác phù hợp.  

 Kiểm soát tình hình tài chính, chi phí gián tiếp, thuế nhập khẩu. 

Tìm nguồn vay lãi suất thấp. 

 

Trung tâm xây dựng Savihomes 

 Khai thác và sử dụng có hiệu quả tòa nhà 194 Nguyễn 

Công Trứ, 741 Hậu Giang, Khu Thương mại Ngọc Lan. 

Quản lý và kiểm soát tốt các chi phí phát sinh. 

 Dự án Nhị Xuân: Nhằm khai thác và sử dụng đất có hiệu 

quả, Savimex đã hợp tác với công ty TNHH nội thất Bình 

An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 

gỗ  tại lô C6 và C9. Xin điều chỉnh mật độ xây dựng lô C8 

từ 23,536 %  lên 60% tại Sở qui hoạch kiến trúc và tiếp tục 

tìm kiếm đối tác hợp tác để khai thác lô C8. 

 Các dự án khác: thực hiện tốt việc quản lý thiết kế, thi công 

và cấp giấy chứng nhận cho các khách hàng tại các dự án  

khu dân cư như: Phú Thuận, Bình Trị Đông, Tân Thới Hiệp. 

Thực hiện tốt công tác bảo hành công trình tại dự án Ngọc 

Lan. Thực hiện thủ tục pháp lý dự án Đào Trí. 

 Tập trung thu hồi công nợ còn lại của các dự án địa ốc. 

 



   55 Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex 
 

 www.savimex.com 

 

 

  

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 

Tổng doanh thu Đồng 584.500.000.000 

- Kim ngạch xuất khẩu Đồng 535.900.000.000 

- Doanh thu nội địa Đồng 48.600.000.000 

Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN Đồng 17.700.000.000 

 

Đối với Savimex, năm 2018 cũng hứa hẹn nhiều thuận lợi: 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi như trên, 

những khó khăn, thử thách đối với ngành đồ gỗ 

là nguồn cung nguyên liệu gỗ do chính sách 

đóng cửa rừng từ phía Trung Quốc, nguyên liệu 

super EO cho hàng công trình thị trường Nhật 

ở Việt Nam còn khan hiếm.  Đây sẽ là thách 

thức không nhỏ cho các doanh nghiệp nói 

chung và Savimex nói riêng, đòi hỏi phải có định 

hướng đúng đắn, đề ra những nhiệm vụ và giải 

pháp thực hiện cụ thể để vượt qua những khó 

khăn, thách thức và tiếp tục vươn lên. 

Công ty đã tạo ra hiệu quả kinh doanh khi 

quản lý theo khối để nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm ổn định, giảm chi phí 

sản xuất, chi phí sửa chữa bảo trì. Bên cạnh 

kiểm soát chi phí, việc đẩy mạnh doanh thu 

sẽ tập trung cho việc phát triển thị trường 

Mỹ và lựa chọn các dòng hàng hiệu quả để 

đầu tư đúng đắn. Công ty tiếp tục đầu tư 

thêm máy móc thiết bị như hệ thống máy 

hút bụi, máy ghép cạnh, máy dán cạnh, máy 

CNC để tăng năng suất sản xuất. 

Kế hoạch phát triển năm 2018 

Chỉ tiêu về kế hoạch năm 2018 
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Phương hướng chung của công ty: 

 Duy trì hoạt động ổn định: đảm bảo việc 

làm, tăng lương hàng năm để nâng cao 

chất lượng cuộc sống của nhân viên. 

 Phát triển khách hàng mới, tập trung 

phát triển thị trường Mỹ, đồng thời tiếp 

tục chú trọng vào việc nhận đơn hàng đối 

với thị trường Nhật và Hàn Quốc.  

 Tiếp tục chương trình cải tiến năng suất 

lao động thông qua ổn định lao động, đào 

tạo, tạo động lực để khuyến khích; Tăng 

cường quản lý công tác nghiệp vụ để 

phục vụ sản xuất; khoán năng suất cho 

từng xưởng. 

 Cân đối hài hòa giữa đơn hàng với năng lực 

sản xuất nội bộ và các nhà thầu phụ. 

 Áp dụng các biện pháp duy trì giá cả đầu 

vào, rà soát toàn bộ chi phí và đàm phán 

giá tốt nhất với mỗi nhà cung cấp. 

 Tích cực giải quyết nhanh các yêu cầu của 

khách hàng, đặc biệt tập trung giao hàng 

đúng hạn; Kiểm soát tình hình triển khai 

các dự án và giải quyết mọi vướng mắc với 

các cơ quan chính quyền. 

 Cải tiến, thay thế máy móc thiết bị theo 

hướng tự động hóa hơn nhằm giải quyết 

các điểm nút thắt tại xưởng sản xuất. 
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Về các tiêu chí môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải,…) 

 Trong năm 2017, các công tác quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường tại các Nhà 

máy, xí nghiệp trực thuộc Công ty được 

thực hiện thường xuyên, liên tục như: Vận 

hành các công trình, biện pháp xử lý khí thải, 

nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại 

thường xuyên, liên tục; Chuyển giao chất 

thải rắn và chất thải nguy hại đúng quy định; 

Thực hiện quan trắc, giám sát nguồn thải và 

môi trường xung quanh định kỳ; 

 Việc tiêu thụ nước dưới đất, Công ty đã chấp 

hành tốt các quy định của Pháp luật; 

 Công ty đã thực hiện đo kiểm môi trường lao 

động theo quy định, kết quả đo đạc đều nằm 

trong giá trị giới hạn cho phép; 

 Công ty đã thực hiện quan trắc môi trường 

định kỳ năm 2017 (6 tháng đầu năm và 6 tháng 

cuối năm), các thông số ô nhiễm trong các 

nguồn thải của các Nhà máy, xí nghiệp trực 

thuộc đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép. 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về 

môi trường và xã hội của công ty 
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Về vấn đề người lao động 

 Hàng quý Công ty tổ chức các buổi họp với nhiều 

hoạt động học tập, vui chơi bổ ích để tạo thêm lửa 

động lực cho đội ngũ nhân viên trong công việc. 

 Công ty đã tổ chức lắp đặt, bảo trì các hệ thống xử 

lý nước uống cho công nhân và kiểm nghiệm nước 

uống định kỳ nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người 

lao động. 

 Con người là tài sản quý nhất của Công ty, do đó, 

Công ty luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt 

cho nhân viên của mình bằng cách thường xuyên 

tổ chức khám sức khỏe, bảo đảm thực hiện đầy đủ 

chính sách bảo hiểm cho người lao động. 

 

Về trách nhiệm của Công ty đối 

với cộng đồng địa phương 

 Đối với Savimex sự phát triển của 

Công ty gắn liền với sự phát triển của 

công đồng địa phương vì vậy Ban lãnh 

đạo cùng toàn thể nhân viên thường 

xuyên tham gia vào hoạt động xã hội. 

 Công ty đã bố trí bộ phận chuyên trách 

thường xuyên tiếp xúc người dân xung 

quanh để lắng nghe các ý kiến về tình 

hình môi trường xung quanh Nhà máy; 

 Tổ chức bộ phận chuyên trách khắc 

phục ô nhiễm (nếu có) theo ý kiến 

phản ánh của người dân. 
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  ĐÁNH GIÁ CỦA  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 

hoạt động của Công ty 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 

Ban Tổng Giám đốc công ty 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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Faster – Better – Cheaper 
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Sản xuất kinh doanh: Xét về ngành xuất khẩu lâm sản 

Việt Nam lần đầu tiên cán mốc 8 tỷ USD, tăng 10,2% so với 

2016, về đích trước 3 năm so với chỉ tiêu đề ra trong Chiến 

lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020. Gỗ và sản 

phẩm gỗ đã trở thành ngành có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 

6 của Việt Nam, chiếm 6% thị phần thế giới, đứng đầu khối 

ASEAN, đứng thứ hai châu Á và thứ 5 thế giới. Riêng với 

Savimex, doanh thu xuất khẩu tăng 9% so với cùng kỳ năm 

2016, ấn tượng nhất là doanh số xuất khẩu sang thị trường Mỹ 

đã tăng 29%. Công ty tiếp tục quản lý sản xuất theo sát mục 

tiêu năng suất và theo dõi tình hình sử dụng, tiêu hao nguyên 

liệu theo đúng định mức tiêu chuẩn công ty để ra. Công ty đã 

kiểm soát tốt chi phí quản lý như chi phí vận chuyển, 

logistic…và chi phí tài chính đã có cải thiện đáng kể so với năm 

2016, điều này đã giúp Công ty đã vượt mục tiêu lợi nhuận 6%. 

Hoạt động bất động sản: 

Nhìn chung trong năm 2017, 

hoạt động  kinh doanh địa ốc 

không có nhiều thay đổi so với 

2017. Quản lý tốt các dự án đất 

nền trong các khâu thiết kế, xây 

dựng và cấp giấy chứng nhận 

theo yêu cầu của khách hàng. 

Đầu tư: Công ty tiếp tục thực 

hiện việc đầu tư máy móc thiết 

bị để hỗ trợ môi trường làm việc 

và tăng năng suất sản xuất như 

hệ thống máy hút bụi, máy 

ghép gỗ, máy dán cạnh tự 

động, máy CNC… 

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty 
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Công tác quản lý tổ chức: Bằng việc thiết lập 

KPI và mục tiêu rõ ràng cho từng nhà máy và các 

phòng ban, Ban Tổng giám đốc công ty cùng với 

HĐQT định kỳ tổ chức họp đánh giá hàng tuần, hàng 

tháng, hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và có giải 

pháp phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong 

năm 2017 công ty đã chia thành các nhóm nhỏ để dễ 

dàng trong công tác quản lý và đánh giá như SAV1 

(thị trường Mỹ), SAV2 (chủ lực là thị trường Nhật, và 

phát triển thị khách hàng Mỹ mới), SAV3 (chủ lực là 

thị trường Ý và Hàn Quốc, bên cạnh đó cũng dần phát 

triển thêm khách hàng Mỹ trong những tháng thấp 

điểm), SAP (phụ trách kinh doanh bao bì trong và 

ngoài công ty) và trung tâm xây dựng Savihomes. 

Các hoạt động khác: 

 Hoạt động điều hành công ty theo 

đúng Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông, của Hội đồng quản trị và 

đảm bảo duy trì sự ổn định liên tục 

trước những khó khăn hiện nay. 

 Thực hiện đầy đủ và tuân thủ các 

chuẩn mực kế toán, chính sách do 

nhà nước ban hành; lưu trữ, sắp 

xếp tốt các chứng từ, hồ sơ kế 

toán đáp ứng nhanh các yêu cầu 

kiểm tra, kiểm toán của cơ quan 

nhà nước. 
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Trong năm 2017, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc trọng tâm vào những 

việc chính sau đây: 

  Đánh giá kết quả hoạt động SXKD, xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động năm 2017 

 so với kế hoạch đề ra. 

  Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đúng luật định. 

  Tiến hành chi trả cổ phiếu thưởng như nghị quyết ĐHCĐ đề ra. 

HĐQT đã phân công 02 thành viên phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Sản 

xuất (CPO). Trưởng các đơn vị tiếp tục tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần cũng như các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được 

thực hiện qua các báo cáo hàng tháng.  

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 
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 Định hướng Công ty tập trung phát triển 

theo ngành nghề cốt lõi: Đồ gỗ và bao 

bì, đồng thời giải quyết triệt để các vấn 

đề còn lại liên quan đến bất động sản. 

 Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm tìm 

kiếm các giải pháp, các chương trình tài 

trợ, các mô hình tiên tiến... nhằm nâng 

cao hiệu quả định hướng chỉ đạo của 

Hội đồng quản trị đối với hoạt động 

công ty. 

 Tăng cường việc quản lý, theo dõi hoạt động 

Công ty thông qua chế độ cung cấp thông 

tin của Ban điều hành để có hỗ trợ kịp thời. 

 Tăng cường hiệu quả hoạt động của các 

thành viên độc lập của Hội đồng quản trị 

nhằm đóng góp cho sự phát triển công ty. 

 Soát xét Qui chế quản trị nội bộ Công ty và 

nâng cao hiệu quả thực hiện quản trị công 

ty theo quy định pháp luật hiện hành 

Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị 

Ban Kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 

HĐQT, BGĐ và BKS 



    Quản trị công ty    66 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

 

  

Faster – Better – Cheaper 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Ghi chú chức vụ  

thành viên 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần  

tại SAV 

1 Kim Jung Heon Chủ tịch Thành viên độc lập 0 

2 Lim Hong Jin Phó Chủ tịch Thành viên điều hành  0 

3 Kim Soung Gyu Thành viên Thành viên độc lập 0 

4 Trần Như Tùng Thành viên Thành viên độc lập 0 

5 Huỳnh Thị Thu Sa Thành viên Thành viên độc lập 0 

6 Kim Hyun Jun Thành viên Thành viên độc lập 0 

 
Hội đồng quản trị 



    Quản trị công ty    68 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

 

  

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu là thành 
viên HĐQT 

Số buổi 
họp HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 

1 Kim Jung Heon Chủ tịch 03/04/2015 12/12 100% - 

2 Lim Hong Jin 
Phó Chủ tịch / 
Tổng giám đốc 

03/04/2015 12/12 100% - 

3 Kim Soung Gyu Quản trị viên 25/04/2014 12/12 100% - 

4 Kim Hyun Jun Quản trị viên 25/04/2014 12/12 100% - 

5 Trần Như Tùng Quản trị viên 25/04/2014 12/12 100% - 

6 Huỳnh Thị Thu Sa Quản trị viên 25/04/2014 12/12 100% - 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

quyết định 
Ngày Nội dung 

Các Nghị quyết 

01 01/2017/NQ-HĐQT 12/01/2017 Thành lập Công ty TNHH Bình An 

02 02/2017/NQ-HĐQT 15/02/2017 

Dự báo kết quả 2016 và kế hoạch 2017 

Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ 
thường niên 

03 03/2017/NQ-HĐQT 27/04/2017 

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát 
hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 
sở hữu theo nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHQT ngày 
14/04/2017 

04 04/2017/NQ-HĐQT 15/05/2017 Điều chỉnh NQ 03/2017/NQ-HĐQT 

05 05/2017/NQ-HĐQT 11/07/2017 Ký kết Hơp đồng CCS với Techcombank 

06 06/2017/NQ-HĐQT 23/07/2017 
Vay vốn tại Ngân hàng Ngọai thương Việt Nam – chi 
nhánh TP.HCM 

07 07/2017/NQ-HĐQT 12/07/2017 Gian hạn hạn mức tín dụng với ngân hàng BIDV 

Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017: 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

quyết định 
Ngày Nội dung 

Các Nghị quyết  (Tiếp theo) 

08 08/2017/NQ-HĐQT 11/09/2017 Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 

09 09/2017/NQ-HĐQT 12/09/2017 Mức lương cho Tổng giám đốc 

10 10/2017/NQ-HĐQT 01/11/2017 
Phát hành thẻ tín dụng không đảm bảo tại Ngân hàng 
Shinhan (Shinhanbank) 

11 11/2017/NQ-HĐQT 17/11/2017 
Thông qua phương án chuyển nhượng công ty TNHH 
Đồ Gỗ Bình An 

12 12/2017/NQ-HĐQT 26/12/2017 Dự báo kết quả 2017 và kế hoạch 2018 

Các Quyết định 

01 01/2017/QĐ-HĐQT 22/02/2017 
Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng phòng 
kế toán – tài chính Công ty 

02 02/2017/QĐ-HĐQT 06/06/2017 Chốt ngày đăng ký cuối cùng 

03 03/2017/QĐ-HĐQT 06/06/2017 
Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng phòng 
kế toán – tài chính Công ty  

04 04/2017/QĐ-HĐQT 17/07/2017 Tăng vốn điều lệ của Công ty 126.666.110.000 đồng 
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STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là thành 
viên BKS 

 

Số buổi 
họp BKS 
tham dự 

 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 

1 Phạm Thị Thanh Thủy Trưởng ban 25/04/2014 1/1 100% - 

2 Kim Dong Ju Thành viên 25/04/2014 1/1 100% - 

3 Nguyễn Thanh Sơn Thành viên 26/04/2016 1/1 100% - 

STT 

Người 

thực 

hiện 

giao 

dịch 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 

 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 
Lý do tăng, 

giảm (mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng) 
Số cổ 

phiếu 

 

Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 

 

Tỷ lệ 

1 

Kim 

Soung 

Gyu 

Đại diện vốn 

cho Eland 

Asia 

Holdings 

4.716.288 40.83% 5.187.916 40.96% 

Công ty trả cổ 

phiếu thưởng 

bằng cổ phiếu 

2 

Nguyễn 

Thanh 

Sơn 

TV.Ban 

Kiểm Soát 
196.296 1.7% 215.925 1.7% 

Công ty trả cổ 

phiếu thưởng 

bằng cổ phiếu 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

 

Ban Kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGĐ 

và BKS 
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STT Họ và tên ĐVT Lương công việc Thưởng 

1 Hội đồng quản trị      

1.1 Kim Jung Heon Đồng 
                      

114.480.000  
  

1.2 Kim Soung Gyu Đồng 
                      

114.480.000  
  

1.3 Trần Như Tùng Đồng 
                      

114.480.000  
  

1.4 Huỳnh Thị Thu Sa Đồng 
                      

114.480.000  
  

1.5 Lim Hong Jin Đồng 
                      

114.480.000  
  

1.6 Kim Hyun Jun Đồng 
                      

114.480.000  
  

2 Ban kiểm soát      

2.1 Phạm Thị Thanh Thủy  Đồng 
                        

36.000.000  
  

2.2 Nguyễn Thanh Sơn Đồng 
                        

36.000.000  
  

2.3 Kim Dong Ju Đồng 
                        

36.000.000  
  

3 Ban điều hành      

3.1 Lim Hong Jin Đồng 
                   

3.740.946.120  
196.445.115  

3.2 Mai Thị Huyền Thanh Đồng 
                      

223.305.000  
41.442.188  

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát 
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  BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG 

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và  

xã hội của Công ty 

Chính sách liên quan đến người lao động 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với 

cộng đồng địa phương 
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Faster – Better – Cheaper 



   75 Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex 
 

 www.savimex.com 

 

 

  

STT Tên vật tư ĐVT Số lượng 

1 Chỉ nhựa 261 W21x0.45 M 69 

2 Ván P/B trơn E0, SE0 dày 9mm ( 1220X2440 ) M3 3,9651 

3 Ván P/B trơn E0, SE0 dày 12mm ( 1220x2440 ) M3 20,6826 

4 Ván P/B trơn E0, SE0 dày 15mm ( 1220x2440 ) M3 203,1212 

5 Ván P/B trơn E0, SE0 dày 18mm ( 1220x2440 ) M3 231,6278 

6 Ván P/B trơn E0, SE0 dày 20mm ( 1220x2440 ) M3 0,2203 

7 Ván P/B trơn E0, SE0 dày 21mm ( 1220x2440 ) M3 31,5366 

8 Ván P/B trơn E0, SE0 dày 25mm ( 1220x2440 ) M3 65,4895 

9 Ván P/B trơn E1 dày 12mm ( 1830x2440 ) M3 10,1807 

10 Ván P/B trơn E1 dày 12mm ( 1525x2440 ) M3 7,546 

11 Ván P/B trơn E1 dày 15mm ( 1525x2440 ) M3 10,2699 

12 Ván P/B trơn E1 dày 18mm ( 1830x2440 ) M3 14,628 

13 Ván P/B trơn E1 dày 25mm ( 1830x2440 ) M3 4,0187 

14 Ván P/B trơn E2 dày 12mm ( 1220x2440 ) M3 119,3748 

15 Ván P/B trơn E2 dày 15mm ( 1220x2440 ) M3 280,4463 

16 Ván P/B trơn E2 dày 15mm ( 1830x2440 ) M3 15,003 

17 Ván P/B trơn E2 dày 18mm ( 1220x2440 ) M3 1.549,8167 

 

Năm 2017, Công ty siết chặt việc sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất bằng các biện pháp như: tính 

toán chi tiết, rà soát và lập sơ đồ pha cắt hợp lý nên hạn chế được phần thừa làm lãng phí nguồn 

nguyên liệu. Ngoài ra, một số không lọt vào sơ đồ pha cắt để lấy hết nguyên liệu cũng được tận dụng, 

tái sử dụng cho đơn hàng tiếp theo. 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội 



  Báo cáo phát triển bền vững    76 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

 

  

STT Tên vật tư ĐVT Số lượng 

18 Ván P/B trơn E2 dày 21mm ( 1220x2440 ) M3 21,0039 

19 Ván P/B trơn E2 dày 25mm ( 1220x2440 ) M3 425,3645 

20 Ván P/B trơn E2 dày 30mm ( 1220x2440 ) M3 2,233 

21 Ván P/B trơn dày 9mm Carb P2 ( 1220x2440 ) M3 3,4025 

22 Ván P/B trơn dày 12mm Carb P2 ( 1220x2440 ) M3 36,1864 

23 Ván P/B trơn dày 12mm Carb P2 ( 1830x2440) M3 12,5382 

24 Ván P/B trơn P2 dày 12mm ( 1525x2440 ) M3 17,8608 

25 Ván P/B trơn dày 15mm Carb P2 ( 1220x2440 ) M3 113,1482 

26 Ván P/B trơn: 15x1830x2440 Carb P2 M3 25,0499 

27 Ván P/B trơn dày 15mm Card P2 ( 1230x2445 ) M3 15,6751 

28 Ván P/B trơn dày 18mm Carb P2 ( 1220x2440 ) M3 398,7074 

29 Ván P/B trơn dày 18mm  Carb P2 ( 1830x2440 ) M3 28,3719 

30 Ván P/B trơn dày 18mm Card P2 ( 1230x2445 ) M3 163,2088 

31 Ván P/B trơn dày 25mm Carb P2 ( 1220x2440 ) M3 58,9411 

32 Ván P/B trơn dày 25mm CARB P2 ( 1830x2440 ) M3 27,5726 

33 Ván P/B trơn dày 25mm Carb P2 ( 1525x2440 ) M3 10,6049 

34 Ván P/B trơn dày 25mm Card P2 ( 1230x2445 ) M3 34,2838 
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Tiêu thụ nước 

Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cung cấp nước phục vụ 

cho các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của Satimex được khai 

thác từ nguồn nước dưới đất của 

Thành phố. Công ty đã được Sở 

Tài nguyên và Môi trường TP. 

Hồ Chí Minh cấp Giấy phép khai 

thác nước dưới đất. 

 

Lượng nước sử dụng 

 Thực hiện các yêu cầu của khai thác nước dưới đất, Công 

ty đã thống kê lưu lượng khai thác thường xuyên; 

 Lượng nước dưới đất được khai thác, sử dụng tại Nhà 

máy Satimex quận 12 đạt 90 - 100% lưu lượng được cấp 

phép khai thác; 

 Lượng nước dưới đất được khai thác, sử dụng tại Chi 

nhánh Thủ Đức chỉ chiếm khoảng 30% lưu lượng được 

cấp phép khai thác 

 

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế, tái sử dụng  

 Trong các công đoạn sơn sản 

phẩm tại các buồng sơn màng 

nước, nước được tái sử dụng nhiều 

lần và bổ sung định kỳ. Ước tính tỷ 

lệ tái sử dụng nước tại các buồng 

sơn màng nước khoảng 80%. 

 

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện công tác tuyên truyền ý 

thức tiết kiệm nước cho công nhân các xưởng, xí nghiệp 

và đơn vị trực thuộc như: sử dụng lượng nước vừa đủ cho 

nhu cầu sản xuất, khoá nước cẩn thận sau khi sử dụng, 

thông báo đến bộ phận chuyên trách nếu phát hiện hư 

hỏng thiết bị nước,… 
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STT Tên đơn vị 
Lượng điện tiêu 

thụ (KW.h) 
Chi phí điện tiêu thụ 

(VND) 

1 Nhà máy Satimex Quận 12 4.462.430 7.887.130.990 

2 Nhà máy Satimex Thủ Đức 1.590.240 3.645.959.483 

3 Xí nghiệp bao bì Savipack 152.790 248.954.469 

Tổng cộng 6.205.464 11.782.044.942 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Chi nhánh Thủ Đức: Không có vi phạm về bảo vệ môi trường trong năm 2017 

Nhà máy Tinh chế Đồ gỗ Xuất khẩu (Satimex) 

Năm 2017, Satimex bị UBND quận 12 xử phạt vi phạm hành chánh về bảo vệ môi trường 01 lần. 

 

Tiêu thụ năng lượng 

Các cải tiến tiết kiệm năng lượng: 

 Đầu tư máy móc nén khí mới có lắp inverter thay thế các máy nén khí cũ tổn hao nhiều điện 

 Cải tạo hệ thống hút bụi, thay đổi đường ống phù hợp nhằm tiết kiệm năng lượng, cải tạo 

môi trường làm việc. 

 Cải tạo nâng cấp hệ thống điện, loại bỏ các thiết bị kém an toàn, gây tổn hao điện, lắp đặt, 

nâng cấp hệ thống tụ bù, nâng cao chất lượng điện năng. 

 Thay thế các bóng đèn điện thường bằng các loại bóng đèn LED, đèn tiết kiệm năng lượng. 

 

 Tổng số tiền đã bị UBND quận 12 xử 

phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi 

trường với tổng số tiền là 30.000.000 

đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) 

do thông số CO trong khí thải vượt giá 

trị giới hạn 1,1 lần. 

 

 Nguyên nhân: Công ty Cổ phần Đầu tư Công 

nghiệp XNK Đông Dương là đơn vị đầu tư cung 

cấp hơi cho Satimex nằm trong phạm vi của 

Satimex nên Công ty bị liên đới trách nhiệm. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông 

Dương đã chấp nhận nộp phạt theo quy định. 
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Chính sách phúc lợi cho CBCNV 

Bên cạnh chính sách lương cơ bản, Công ty còn 

có các chế độ chính sách phúc lợi phù hợp với 

Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, các chế độ phúc 

lợi theo Thỏa ước lao động tập thể: tham gia đầy 

đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, 

Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn 24/24, 

khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị đồng 

phục và đồ bảo hộ an toàn lao động v.v... 

Ngoài ra, Công ty còn có các hoạt động chăm lo 

đời sống của người lao động: thiết lập thời gian 

nghỉ ngơi phù hợp, cải thiện môi trường làm 

việc, tổ chức lắp đặt, bảo trì hệ thống xử lý nước 

uống cho công nhân và kiểm nghiệm nước định 

kỳ nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

 

Người lao động chính là yếu tố quyết định của 

quá trình sản xuất vật chất vì tất cả các yếu tố 

của quá trình sản xuất đều cần có bàn tay và 

khối óc của con người. Bởi vậy, đề phát triển 

lực lượng sản xuất hiện đại, người lao động 

chính là yếu tố then chốt, giữ vai trò quan 

trọng bậc nhất. Bên cạnh đó, trong quá trình 

công nghiệp hóa hiện đại hóa, nguồn nhân 

lực không ngừng biến đổi và phát triển để đáp 

ứng như cầu ngày càng cao của sự phát triển. 

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn 

nhân lực, Công ty không ngừng cải tiến và 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ việc 

xây dựng hệ thống các quy chế, chính sách 

từ khâu tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng 

đến việc triển khai các tiêu chuẩn quản trị 

nguồn nhân lực tiên tiến trên thế giới. 

 

Chính sách liên quan đến người lao động 
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STT Nội dung đào tạo Số người 

1 Đào tạo Internal trainer 9 cán bộ quản lý 

2 Đào tạo an toàn lao động 866 nhân viên 

3 Đào tạo nhận thức SA 8000 1076 nhân viên 

4 Đào tạo phát triển tài năng trẻ  15 nhân viên 

5 Sơ cấp cứu 40 nhân viên 

6 Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề 30 nhân viên 

7 Kỹ năng Coaching đối với Team Leader 10 nhân viên 

8 Đào tạo thực tập Phương án PCCC, cứu hộ, cứu nạn 110 nhân viên 

9 Phương pháp quản lý bản thân 45 nhân viên 

Chính sách đào tạo 

Để nâng cao năng suất lao động ngoài đầu tư vào máy móc thiết bị, Công ty còn tiến hành công 

tác quy hoạch và đào tạo cán bộ kế thừa trong năm, tiến hành sắp xếp, luân chuyển một số cán 

bộ chủ chốt tại các đơn vị nhằm tăng sức sáng tạo và hiệu quả trong công việc.  

 



   81 Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex 
 

 www.savimex.com 

 

 

   

Trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp là một biểu hiện của đạo đức kinh doanh, là việc 

thực hiện hóa các quy tắc, chuẩn mực của đạo đức kinh doanh thành những hành động thực 

tế, đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Nhiều năm qua, Công ty xác định các dự án trách 

nhiệm cộng đồng là hoạt động không thể thiếu trên con đường phát triển kinh doanh của 

mình. Trong đó, Công ty xác định, phạm vi thực hiện dự án là hướng đến cộng đồng chung, 

nhất là địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng 
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“ Không chỉ quan tâm đến kinh doanh, tại Savimex, 

chúng tôi luôn cố gắng sẻ chia nhiều nhất có thể ” 
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 www.savimex.com 

 

 

  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 
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 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2018 




