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Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300742387 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 
19 tháng 12 năm 2016.

 Vốn điều lệ: 155.556.200.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 380.306.446.775 đồng

Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: (028)39844822

Số fax: (028)39844746

Website: www.garmexsaigon-gmc.com

Mã cổ phiếu: GMC

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

THÔNG TIN CHUNG
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QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH 

VÀ 
PHÁT TRIỂN

Được thành lập vào năm 1976 - một 
năm sau ngày đất nước thống nhất, 
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương 
mại May Sài Gòn (Garmex Saigon 
js) khởi đầu là một doanh nghiệp 
quốc doanh. Lúc đầu Công ty được 
gọi là Liên hiệp Các Xí nghiệp May 
Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chủ 
quản quản lý một số lượng khá 
lớn các xí nghiệp may xuất khẩu ở 
Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở chính 
của Công ty đặt tại 213 Hồng Bàng, 
Quận 5, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vào năm 2004, Garmex Saigon 
tiến hành cổ phần hóa. Cho đến 
thời điểm này, Garmex Saigon 
đang hoạt động với 3 Xí nghiệp 
trực thuộc gồm Xí nghiệp May 
An Nhơn, Xí nghiệp May An Phú, 
Xí nghiệp May Bình Tiên. Trụ sở 
chính của Công ty đặt tại 236/7 
Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, 
Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh, 
Việt Nam.

Năm 2006, Garmex Saigon 
niêm yết trên Sở Giao dịch 
Chứng khoán Thành phố Hồ 
Chí Minh (HoSE) với mã số 
chứng khoán là GMC. Trụ sở 
chính của Công ty vẫn đặt tại 
236/7 (nay đối lại là 252) 
Nguyễn Văn Lượng, Phường 
17, Quận Gò Vấp, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Năm 
1976

Năm 
2004 Năm 

2006

Vào năm 2012, 
Garmex Saigon được 
Columbia Sportswear 
(Mỹ) trao tặng Cúp 
Performance Excellence 
cho những thành tích 
nổi trội về chất lượng, 
thời gian giao hàng, 
khả năng phát triển 
mẫu, và trách nhiệm với 
cộng đồng xã hội trong 
Hội nghị Thượng đỉnh 
thường niên tổ chức tại 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty đoạt giải: 
Top 5 báo cáo thường 
niên tốt nhất nhóm 
vốn hóa nhỏ và Top 5 
doanh nghiệp quản trị 
công ty tốt nhất nhóm 
vốn hóa nhỏ

Vào năm 2013, Garmex 
Saigon vinh dự nhận 
Huân Chương Lao Động 
Hạng 3 do những thành 
tích đạt được trong 
hoạt động sản xuất 
kinh doanh và chăm lo 
đời sống của Người Lao 
Động.  Trong năm, Gar-
mex Saigon cũng vinh 
dự được Tạp chí Forbes 
Việt Nam bình chọn là 1 
trong 50 Doanh Nghiệp 
Niêm Yết tại Việt Nam 
Có Hoạt Động Tốt Nhất.

Cũng vào năm 2014, Garmex 
Saigon lại được Columbia 
Sportswear (Mỹ) trao tặng 
Cúp Performance Excellence 
cho những thành tích nổi trội 
về chất lượng, thời gian giao 
hàng, khả năng phát triển 
mẫu, và trách nhiệm với cộng 
đồng xã hội trong Hội nghị 
Thượng đỉnh thường niên tổ 
chức tại Hà Nội. Garmex Sai-
gon  tiếp tục vinh dự được Tạp 
chí Forbes Việt Nam bình chọn 
là 1 trong 50 Doanh Nghiệp 
Niêm Yết tại Việt Nam Có 
Hoạt Động Tốt Nhất.

Năm 
2012

Năm 
2013

Năm 
2014

Năm 
2018
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

ĐỊA BÀN KINH DOANH

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

MỘT SỐ SẢN PHẨM

• May trang phục, trừ trang phục từ da và lông thú, sản 

phẩm chính là quần áo may sẵn các loại.

• Bán lẻ quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ 

phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao.

• Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da, và giả da 

trong các cửa hàng chuyên doanh

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

THÔNG TIN CHUNG
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THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH 
VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

THÔNG TIN CHUNG

Công ty hoạt động với mô hình cô ty cổ phần mô hình quản trị 
của Công ty tổ chức theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:
Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền 
biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty
Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền 
nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục 
đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền 
của Đại hội đồng cổ đông.
Ban Tổng giám đốc:  Là cơ quan điều hành hoạt động hàng 
ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về 
việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Ban kiểm soát: : Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm 
soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều 
hành của công ty
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC PHÒNG 
NGHIỆP VỤ

VĂN PHÒNG HĐQT-TGĐ
Chánh văn phòng

PHÒNG QUẢN LÝ
NHÀ CUNG CẤP

PHÒNG MUA HÀNG

PHÒNG ĐẢM BẢO 
CHẤT LƯỢNG (QA)

PHÒNG XUẤT NHẬP 
KHẨU

PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KẾ HOẠCH

PHÒNG KHO VẬN

PHÒNG KIỂM SOÁT 
CHẤT LƯỢNG (QC)

NHÀ MÁY AN NHƠN

NHÀ MÁY TÂN MỸ

NHÀ MÁY GARMEX
QUẢNG NAM

NHÀ MÁY AN PHÚ

PHÒNG TÀI CHÍNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
TÀI CHÍNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH 
VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

BAN KIỂM SOÁT

Trợ lý điều hành

PHÒNG HÀNH CHÍNH - 
NHÂN SỰ

PHÒNG KIỂM SOÁT 
NỘI BỘ

KHỐI PHÁT TRIỂN SẢN 
PHẨM VÀ KỸ THUẬT

PHÒNG XÂY DỰNG
CƠ BẢN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
NỘI CHÍNH

KHỐI KINH DOANH - 
VẬN HÀNH

KHỐI CẢI TIẾN 
SẢN XUẤT

CÔNG TY CON, CÔNG 
TY LIÊN KẾT

PHÒNG PHÁT TRIỂN 
SẢN PHẨM

PHÒNG KỸ THUẬT

PHÒNG KẾ HOẠCH
MÁY MÓC THIẾT BỊ

PHÒNG LEAN VÀ 
AUTOMATION

PHÒNG CẢI TIẾN
CHI PHÍ

KHỐI KINH DOANH 
CÔNG TY TNHH MAY 

TÂN MỸ

CÔNG TY TNHH 
GARMEX QUẢNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÚ MỸ

CÔNG TY TNHH SÀI 
GÒN - TƯỜNG LONG
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2 Xí nghiệp
SỞ HỮU

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH 
VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

• Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

• Diện tích: 14.000 m2
• Năng lực: 15 chuyền
• Thị trường chủ yếu: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản
• Khách hàng chủ yếu: Columbia Sportswear 

(Mỹ), Cutter&Buck (Mỹ), Gramicci (Mỹ), 
New Wave (Thụy Điển), Teijin Frontier (Nhật 
Bản) 

• Địa chỉ: 14/5 Quốc lộ 22, Ấp Chánh 2, Xã Tân 
Xuân, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

• Diện tích: 14.000 m2
• Năng lực: 20 chuyền
• Thị trường chủ yếu: Mỹ, Châu Âu
• Khách hàng chủ yếu: Decathlon (Pháp), Co-

lumbia Sportswear (Mỹ), Cutter&Buck (Mỹ), 
Gramicci (Mỹ), New Wave (Thụy Điển), Seal-
and (Đan Mạch)

XÍ NGHIỆP MAY AN NHƠN

XÍ NGHIỆP MAY AN PHÚ

THÔNG TIN CHUNG

• Được thành lâp theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 4903000177 ngày 13 tháng 07 năm 
2005 so Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp và các Giấy chứng nhận đăng kí kinh 
doanh điều chỉnh. 

• Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm khu công nghiệp
• Tỷ lệ sở hữu: 32,47% vốn điều lệ
• Giá trị đầu tư: 4.341.000.000 VND
• Địa chỉ: Khu phố Trảng Cát, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty cổ phần Phú Mỹ
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THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH 
VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÔNG TY CON
Công ty TNHH May Tân Mỹ

• Địa chỉ: Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, Phường Hắc 
Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam 

• Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các loại hàng dệt kim và dệt thoi. 
• Thị trường chủ yếu: Mỹ, Châu Âu, Úc. 
• Khách hàng chủ yếu: Columbia Sportswear (Mỹ), Orvis (Mỹ), Cutter&Buck (Mỹ), Decathlon 

(Pháp), New Wave (Thụy Điển), Kathmandu (Úc)
• Vốn điều lệ thực góp: 15.000.000.000 VNĐ
• Tỷ lệ sở hữu: 100%
• Quy mô: Diện tích: 50.000 m2
• Năng lực sản xuất: 17 chuyền (công suất tối đa 36  chuyền)

Công ty TNHH Garmex Quảng Nam
(tên cũ: Cty TNHH MTV May Sài Gòn)

Công ty TNHH Sài Gòn – Tường Long

Công ty kinh doanh hàng dệt may tai 
Hoa Kỳ (Blue Saigon LLC)

• Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, 
Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

• Ngành nghề kinh doanh chính: May trang 
phục, sản xuất vải dệt thoi, bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy móc, bán buôn 
vải, hàng may sẵn, giày dép.

• Vốn điều lệ thực góp: 86.000.000.000 đồng
• Tỷ lệ sở hữu: 100%

• Địa chỉ: Số 05 Đại Lộ Thống Nhất – Khu công 
nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

• Ngành nghề kinh doanh chính: mua bán, sản 
xuất quần áo các loại

• Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
• Tỷ lệ sở hữu: 51% vốn của Công Ty Cổ Phần 

SX-TM May Sài Gòn

• Công ty con 100% vốn của Công ty TNHH 
GARMEX QUẢNG NAM

• Năng lực: Tập trung phát triển phương thức 
ODM tại thị trường Mỹ

THÔNG TIN CHUNG

Chi nhánh của Công ty TNHH GARMEX Quảng Nam: Nhà máy May Garmex Quảng Nam
• Địa chỉ: Lô B/B2, Cụm Công Nghiệp Hà Lam Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng 

Nam
• Diện tích: 27.000 m2
• Năng lực: 10 chuyền (công suất tối đa 30 chuyền)
• Thị trường chủ yếu: Mỹ 
• Khách hàng chủ yếu: Columbia Sportswear (Mỹ), Perry Ellis (Mỹ).
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 Chiến lược phát triển
 3P: lao động, sản
 phẩm, giá. Xem lao
động là vốn quý

 Tập trung vào sản
 phẩm hàm lượng kỹ
thuật cao

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

• Nâng cao năng lực sản xuất trên cơ sở tối ưu hóa nguồn lực Công ty với quan điểm “Đầu 
tư chiều sâu, giảm thiểu thâm dụng lao động”.

• Phấn đấu lắp đầy nhà xưởng đã có và tăng năng lực sản xuất mục tiêu đến năm 2024 
đạt 150 chuyền may.

• Chuyển đổi chiến lược sản phẩm phù hợp điều kiện và kỹ năng lao động từng vùng miền 
cụ thể trong điều kiện vừa thay đổi, vừa duy trì ổn định doanh thu, dòng tiền

Các mục tiêu phát triển bền vững

Đối với môi trường Pháp lý

Sản phẩm Văn hóa

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp với tiêu chí 4T “Tin cậy, Thăng 
tiến, Tăng trưởng, Truyền thống”. Đảm bảo tiết kiệm chi phí ở 
mọi khâu hoạt động sản xuất cũng như quản lý. Các chính sách 
người lao động luôn được đảm bảo, chăm lo tốt hơn về lương, 
thưởng, môi trường làm việc và giờ làm việc.

THÔNG TIN CHUNG

100% năng lực 
phát triển thị 
trường xuất khẩu.

Nâng cao, phát triển 
năng lực sản xuất theo 
phương thức FOB cấp 2. 
Bên cạnh đó, vẫn duy 
trì mục tiêu hướng tới 
phương thức cao cấp, 
đem lại tỷ suất sinh lợi 
cao hơn là ODM 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực may mặc; nguyên vật 
liệu đa số là dễ cháy. Nhận thức được tầm quan trọng 
của việc phòng cháy chữa cháy, Công ty luôn đẩy mạnh 
tập huấn các nhân viên, đầu tư máy móc thiết bị, dụng 
cụ đầy đủ để đối phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Hoạt động sản xuất và quản lý của 
Công ty luôn dựa trên nền tảng tuân 
thủ pháp luật và các tiêu chuẩn quốc 
tế có liên quan.

Hoàn thiện hơn các sản 
phẩm hiện tại và hướng tới 
các sản phẩm có hàm lượng 
kỹ thuật cao.
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CÁC RỦI RO

Đặc thù sản xuất của Công ty là nhập khẩu 
nguyên liệu và xuất khẩu hàng thành phẩm, 
theo đó mặc dù có tác động bù trừ nhưng biến 
động tỷ giá vẫn tác động nhất định đến hoạt 
động sản xuất của Công ty. 
Năm 2018, FED thực hiện chính sách nâng lãi 
suất nhằm giảm sự tăng trưởng nóng của nền 
kinh tế Mỹ. Việc thực hiện chính sách này đã tác 
động làm tăng giá trị đồng USD, dẫn đến tỷ giá 
hối đoái tăng. Dự báo của Ủy ban Giám sát tài 
chính quốc gia cho rằng, áp lực tăng tỷ giá USD/
VND năm 2019 có thể không quá lớn. Tuy nhiên 
với diễn biến khó lường của chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung thì Công ty vẫn giữ quan điểm 
thận trọng. Tỷ giá tăng sẽ làm ảnh hưởng đến 
giá trị hợp lý của các dòng tiền trong tương lai 
của Công ty.
Hầu hết các giao dịch liên quan đến tỷ giá của 
Công ty là giao dịch ngắn hạn. Công ty hạn chế 
rủi ro tỷ giá thông qua việc mua – bán ngoại tệ 
ở tỷ giá giao ngay khi cần thiết để xử lý việc rủi 
ro ngắn hạn vượt mức cho phép. 

Rủi ro tỉ giá

Rủi ro kinh tế

Năm 2018 là một năm biến động của kinh tế 
toàn cầu. Kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng 
tốt trong nửa đầu năm 2018, tuy nhiên vào thời 
gian còn lại của năm căng thẳng thương mại 
tăng cao đã làm xấu đi một phần bức tranh tăng 
trưởng. Trong bối cảnh kinh tế năm 2018, Quỹ 
tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu năm 2019 từ 3,9% xuống 3,7%. 
Theo Bloomberg, những rủi ro sẽ tác động đến 
kinh tế thế giới 2019 gồm: cuộc chiến thương mại 
Mỹ - Trung, mâu thuẫn Italy – EU về kế hoạch 
ngân sách, rủi ro rút vốn và khủng hoảng cơ chế 
tỷ giá hối đoái tại các nước mới nổi. 

Công ty hoạt động trong ngành hàng xuất khẩu may 
mặc với sản phẩm tiêu thụ chủ yếu ở phân khúc trung 
và cao cấp; Theo đó, những biến động trên sẽ làm 
thay đổi lớn đến hành vi tiêu dùng của nhóm khách 
hàng này.
Công ty quản trị rủi ro bằng cách luôn theo dõi sát sao 
tình hình kinh tế và có phương án chủ động đối phó với 
những bất ổn có thể xảy ra nhằm đảm bảo ổn định 
sản xuất kinh doanh. Cơ cấu sản xuất xuất khẩu luôn 
đảm bảo cân đối giữa các thị trường truyền thống Hoa 
Kỳ - Châu Âu và Nhật bản, cân đối rủi ro ‘mùa vụ’ giữa 
thị trường xuất khẩu và nội địa.

Trong năm 2018, Chính phủ đã thực hiện nhiều 
chính sách để kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên 
trong trung và dài hạn cách làm này chưa mang 
lại hiệu quả vì những yếu tố bên ngoài không 
thể kiểm soát được như: giá dầu thế giới năm 
2019 được Morgan Stanley và Standard Char-
tered PLC dự báo trung bình 78 USD/thùng tăng 
nhẹ so với mức hiện tại, giá hàng hóa thế giới 
năm 2019 được dự báo có thể tăng. Nhìn chung, 
có nhiều vấn đề bất cập khi muốn hoàn thành 
kế hoạch lạm phát dưới 4% của Chính phủ trong 
năm 2019. 
Diễn biến của lạm phát tác động trực tiếp đến 
dòng tiền thu và chi của Công ty, dự báo lạm 
phát tăng sẽ làm giảm giá trị các khoản thu nhập 
trong tương lai và tăng chi phí sản xuất (đặc biệt 
là chi phí nguyên vật liệu và nhân công).
Công ty thực hiện quản lý rủi ro trên bằng cách 
thường xuyên giám sát biến động của lạm phát 
qua từng tháng để nhanh chóng có kế hoạch 
điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Rủi ro lạm phát

Rủi ro lãi suất

Năm 2018, diễn biến 
lãi suất khá ổn định do 
Ngân hàng nhà nước 
điều chỉnh lãi suất 
theo hướng ưu tiên 
giảm sức ép đối với 
tỉ giá USD/VND nhằm 
ứng phó với tác động 
từ chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung và mục 
tiêu kiểm soát lạm 
phát. 

Năm 2019, Ngân hàng 
nhà nước đặt mục tiêu 
tăng trưởng tín dụng 
14% (tương đương 2018) 
cho thấy nhiều khả năng 
Ngân hàng nhà nước sẽ 
tiếp tục theo đuổi chính 
sách tiền tệ thận trọng. Vì 
vậy, ước tính lãi suất năm 
2019 sẽ không biến động 
nhiều và có xu hướng 
tăng nhẹ.

Đặc thù sản xuất của Công ty theo phương thức FOB nên 
có nhu cầu vốn lưu động lớn. Rủi ro về lãi suất mà Công 
ty có thể gặp phải đến từ các khoản vay bổ sung vốn lưu 
động, các khoản tiền gửi ngắn hạn,… Hiện nay, tỷ lệ nợ 
vay ngân hàng của Công ty chiếm tới 38% tổng tài sản. 
Vì vậy, khi lãi suất tăng cao sẽ làm tăng chi phí sử dụng 
nợ từ đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Công ty hạn 
chế và kiểm soát rủi ro lãi suất bằng việc xây dựng các 
phương án sản xuất hợp lý nhằm làm giảm áp lực đối với 
nguồn vốn lưu động, luôn chủ động theo dõi, phân tích 
thị trường để nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch hoặc đề 
ra phương hướng giải quyết.

THÔNG TIN CHUNG
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Rủi ro đặc thù ngành

Nguyên vật liệu:
Nguyên vật liệu đầu vào của Công ty là 
vải các loại và phụ liệu may mặc – chiếm 
hơn 60% chi phí sản xuất kinh doanh, các 
nguyên liệu này chủ yếu được nhập khẩu 
từ Trung Quốc và Đài Loan. Theo đó, 
những biến động về giá nguyên liệu sẽ 
ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp của 
Công ty. Bên cạnh đó, do đặc thù quá 
trình sản xuất may mặc phải qua nhiều 
công đoạn và kết hợp nhiều chi tiết để 
tạo sản phẩm hoàn chỉnh nên việc cung 
cấp và quản lý chất lượng nguyên liệu rất 
quan trọng.  

Để hạn chế rủi ro trên, Công ty định kỳ 
thực hiện xét duyệt, đánh giá nhà thầu 
phụ để xây dựng một hệ thống các nhà 
thầu phụ đạt tiêu chuẩn. Đối với những 
nhà cung cấp do khách hàng chỉ định, khi 
xảy ra sự cố, các nhà cung cấp này có 
trách nhiệm phối hợp với Công ty cùng xử 
lý. Về giải pháp trung và dài hạn, Công ty 
đang nỗ lực hướng đến nâng cấp toàn bộ 
các đơn hàng FOB hiện tại lên FOB cấp 2 
(chủ động về nguồn nguyên liệu).

Rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro khác

Rủi ro luật pháp

Chi phí nhân công:
Ngành may mặc là một trong những ngành thâm dụng lao 
động cao. Do đó chi phí lao động quyết định lớn tới việc lựa 
chọn nhà sản xuất hàng dệt may. Theo đánh giá của World 
Bank, Việt Nam đang mất dần lợi thế chi phí nhân công rẻ. Thu 
nhập tối thiểu vùng tại Việt Nam vào khoảng 182 USD/tháng 
cao hơn Bangladesh (19 USD), Campuchia (170 USD/tháng) 
và một số nước trong khu vực Châu Á khác. Hiện tại, Việt Nam 
đang dẫn đầu trong nhóm các nước có tỷ lệ tăng lương cao 
nhất Châu Á. Tốc độ tăng lương tối thiểu có thể khiến các doanh 
nghiệp may mặc Việt Nam kém hấp dẫn trong mắt khách 
hàng.

Nhận định được rủi ro này, Công ty tập trung 
phát triển vào các sản phẩm có giá trị thặng dư 
cao nhằm cạnh tranh với các đối thủ có nguồn 
lao động giá rẻ, đồng thời tận dụng được lợi 
thế năng lực nhân công may mặc có năng suất 
cao. Đồng thời Công ty tiếp tục thực hiện chính 
sách “thâm dụng đầu tư thay cho thâm dụng 
lao động”, tăng đầu tư thiết bị chuyên dụng, 
tự động hóa máy móc thiết bị và nâng cao kỹ 
năng trong lao động trực tiếp và gián tiếp.

Là một pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực dệt 
may cũng như đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng 
khoán Hồ Chí Minh nên Công ty chịu tác động của 
hệ thống pháp luật Việt Nam và các chính sách liên 
quan bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật chứng 
khoán, Luật Môi trường,…  Tuy nhiên, hiện tại hệ 
thống pháp luật Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn 
hoàn thiện để đảm bảo tính minh bạch và phù hợp 
với xu thế nền kinh tế hiện nay. Theo đó, Công ty 
luôn chủ động cập nhật và theo dõi các chính sách, 
chủ trương mới của nhà nước, luật pháp và thông lệ 
quốc tế để đưa ra mục tiêu, kế hoạch phù hợp với 
quy mô sản xuất của Công ty

Để hạn chế những rủi ro về thiên tai, hỏa hoạn,… hoặc các rủi ro không dự báo trước được nhưng lại gây thiệt hại 
rất lớn về người và tài sản, Công ty chủ động phòng tránh bằng việc mua bảo hiểm cho người lao động và tài sản 
của công ty, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, trang bị các thiết bị bảo vệ an toàn theo quy định và tổ chức các 
buổi tập huấn cho cán bộ nhân viên về những kiến thức cần thiết để đảm bảo an toàn khi có rủi ro xảy ra.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang có dự định sửa đổi 
hơn 40 thông tư về việc cắt giảm phí và lệ phí cho 
các doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường 
kinh doanh. Bên cạnh đó, Việt Nam đang trong giai 
đoạn hội nhập sâu rộng, nhiều hiệp định thương 
mại quan trọng đã được ký kết thời gian qua. Vì vậy 
việc nắm bắt và cập nhật liên tục những quy định 
này là rất cần thiết cho sự phát triển của Công ty.

THÔNG TIN CHUNG



02 TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG TRONG NĂM

• TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SO VỚI KẾ HOẠCH
• TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
• TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
• TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
• CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Năm 2018, chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc tạm thời 
hạ nhiệt đã không ảnh hưởng nhiều đến sự dịch chuyển đơn 
hàng từ Trung Quốc sang các nước có chi phí nhân công rẻ. 
Nguyên nhân do chủ trương của Trung Quốc là chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế sang tiêu dùng và sản xuất hàng công nghệ với giá 
trị gia tăng cao, hạn chế phát triển dệt may. Đây sẽ là cơ hội 
cho các doanh nghiệp Việt Nam gia tăng thị phần xuất khẩu 
sang thị trường Mỹ. 
Bên cạnh đó, tuy thực tế lợi thế cạnh tranh nhân công giá rẻ 
tại Việt Nam đang suy yếu dần và các doanh nghiệp Việt Nam 
cũng đang chịu áp lực cạnh tranh lớn từ Cambodia, Myanma, 
Bangladesh, Ấn Độ. Nhưng tiêu chuẩn chất lượng, môi trường 
lao động ở các địa bàn mới như Bangladesh, Ấn Độ chưa đạt 
quy mô như nhà đầu tư kỳ vọng, nên tình hình các đơn hàng 
vào Việt Nam năm 2018 vẫn rất khả quan. Tổng kết năm 2018, 
kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đạt hơn 36 tỷ USD, 
tăng trưởng trên 16%. 
Bên cạnh những thuận lợi trên ngành may mặc Việt Nam năm 
qua cũng đối mặt với không ít khó khăn như: xu hướng phát 
triển chuỗi cung ứng nguyên liệu của ngành cũng đang gặp khó 
khăn do hạn chế công nghệ, vốn đầu tư và rào cản chính sách. 
Ngoài ra, xu hướng “fast fashion”, cá nhân hóa vào trang phục 
và sự phát triển của thương mại điện tử vẫn tiếp tục là thách 
thức chung của toàn ngành.

Năm 2018, tăng trưởng kinh tế thế giới vào 
khoảng 3,7%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng 
này diễn ra không đồng đều giữa các nhóm 
nước phát triển và đang phát triển và thậm 
chí giữa các nước trong cùng nhóm. Cụ thể, 
trong nhóm các quốc gia phát triển có tốc 
độ tăng trưởng như sau:
• Kinh tế Mỹ tăng trưởng tích cực từ sự 

hồi phục của khu vực tư nhân và chính 
sách mở rộng tài khóa của chính phủ. 
Tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt 2,9%. 

• Các nước trong khối Châu Âu đang đối 
đầu với những thách thức như Brexit, 
căng thẳng thương mại với Mỹ. Tăng 
trưởng kinh tế khối Châu Âu ước đạt 
2%.

• Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng chậm 
lại do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh 
thương mại cũng như thiên tai. Tăng 
trưởng kinh tế Nhật Bản đạt 0,9%.

Đi ngược lại bối cảnh chung của kinh tế thế 
giới, năm 2018 là năm đánh dấu sự tăng 
trưởng vượt bậc của kinh tế Việt Nam, GDP 
tăng 7,08% - mức tăng trưởng cao nhất 
trong 10 năm trở lại đây

Toàn cảnh nền kinh tế thế giới và 
Việt Nam

Toàn cảnh ngành may mặc

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU TH 2017 TH 2018 TH 2018/KH 2018

Doanh thu thuần 1.605.048 2.038.901 27,03%

Gía vốn hàng bán 1.344.066 1.675.340 24,65%

Doanh thu hoạt động tài chính 5.630 17.133 204,32%

Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý 
doanh nghiệp

204.629 242.085 18,30%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 61.984 138.900 124,09%

Lợi nhuận khác 12.827 2.562 (80,03%)

Lơi nhuận trước thuế 74.811 141.462 89,09%

Lợi nhuận sau thuế 58.579 120.399 105,53%

Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (đồng/cp) 3.540 7.799 120,31%

Trong thực tế bối cảnh kinh tế vĩ mô và ngành, 
Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh rất 
khả quan.  Các chỉ tiêu Doanh thu thuần và Lợi 
nhuận trước thuế lần lượt đạt 2.038,9 tỷ đồng 
và 141,5 tỷ đồng, tăng 27,03% và 89,09% so 
với năm 2017. 
Đáng lưu ý là khoản doanh thu tài chính tăng 
hơn 204,32%, nguyên nhân trong năm Công 
ty đã ghi nhận khoản lợi thuận từ chia cổ tức 
và chuyển nhượng cổ phần của CTCP Da giày 
Sagoda. Doanh thu từ các mảng hoạt động 
cùng với chính sách cải tiến sản xuất và giảm 
trích lập dự phòng lương đã giúp Lợi nhuận từ 
hoạt động kinh doanh và Lợi nhuận sau thuế 
của Công ty tăng trưởng vượt bậc hơn 124,09% 
và 105,53%. 
Trong các chỉ tiêu kinh doanh, khoản Lợi nhuận 
khác giảm 80,03% do trong năm Công ty chỉ 
thực hiện thanh lý một số máy móc cũ và không 
có khoản tăng đột biến từ việc thanh lý quyền 
sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất như năm 
2017.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu ĐVT TH 2016 TH 2017 KH 2018 TH 2018 TH 2018/ 
KH 2018

TH 2018/ 
TH 2017

Doanh thu thuần Tr.đồng 1.611.379 1.605.048 1.700.000 2.038.901 19,94% 27,03%

Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 75.696 74.811 70.600 141.462 100,37% 89,09%

Tỷ lệ LNTT/DTT % 4,7% 4,66% 4,15% 6,94% 67,07% 48,86%

Cổ tức/VĐL % 30% 30% 30% 30% 100% -

Từ số liệu có thể thấy Công ty đã hoàn 
thành xuất sắc kế hoạch do Đại hội đồng 
cổ đông đề ra. Cụ thể, doanh thu đạt 
2.039 tỷ đồng, vượt 19,94% kế hoạch; Lợi 
nhuận trước thuế đạt 141,5 tỷ đồng, vượt 
100,37% kế hoạch. Kết quả này là sự nỗ 
lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo và 
toàn thể cán bộ công nhân viên. Điều kiện 
vĩ mô và các chính sách nội bộ tác động 
tích cực đến doanh thu: sự chuyển dịch 
đơn hàng từ Trung Quốc giúp đơn hàng 
Công ty tăng mạnh, cùng với đó là những 
chính sách đúng đắn trong điều hành như: 
phương pháp cải tiến sản xuất, tiết kiệm 
chi phí ở mọi lĩnh vực để gia tăng tính cạnh 
trạnh, giảm phần trích lập dự phòng lương 
, tái cơ cấu sản xuất theo hướng mô hình 
Lean hóa…

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018
Đơn vị: triệu đồng

1.700.000

2.038.901

141.462

70.600

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Đơn vị: triệu đồng

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU

1.611.379

1.605.048

2.038.901
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

CƠ CẤU NHÂN SỰ BAN LÃNH ĐẠO

Hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ 
phần nắm 

giữ

Tỷ lệ sở 
hữu/ Vốn 
điều lệ

Ghi chú

1 Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch

2.458.454 cp 15,80 %
Đại diện sở hữu của 
Cty TNHH Đầu tư và 
Thương mại Thiên Hải  

727.070 cp 4,67%
Đại diện sở hữu của 
Công ty Cổ phần Đầu 
Tư Toàn Việt

2 Ông Bùi Minh Tuấn Thành viên 1.572.340 cp 10,11%
Đại diện sở hữu của Cty 
cổ phần Đầu tư T.T.A

3 Ông Lê Hùng Thành viên 782.193 cp 5,03%
Đại diện sở hữu của 
CTCP Dệt May Gia Định

4 Ông Nguyễn Việt Cường Thành viên 782.192 cp 5,03%
Đại diện sở hữu của 
CTCP Dệt May Gia Định

5 Bà Nguyễn Minh Hằng Thành viên 16.070 cp 0,10% Sở hữu cá nhân

6 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên 39.290 cp 0,25% Sở hữu cá nhân

7 Ông Lâm Tử Thanh Thành viên

817.910 cp 5,26% Sở hữu cá nhân

436.810 cp 2,81%
Đại diện sở hữu của 
Công ty TNHH Tân Á

436.810 cp 2,81%
Đại diện sở hữu của 
TNHH Thương mại Á 
Châu

Ban kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ sở hữu/ 
Vốn điều lệ

1 Bà Phan Thị Phượng Trưởng ban 3.940 cổ phần 0,03%

2 Bà Lê Thị Chín Thành viên 3.940 cổ phần 0,03% 

3 Bà Từ Vĩ Trí Thành viên 0 cổ phần 0,00%

Ban điều hành

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng 
cổ phần 
nắm giữ

Tỷ lệ sở 
hữu/ Vốn 
điều lệ

Ghi chú

1 Ông Lê Hùng Tổng Giám đốc 782.193 cp 5,03%
Đại diện sở hữu 
CTCP Dệt May 
Gia Định

2 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Phó Tổng giám đốc 39.290 cp 0,25%

3 Bà Nguyễn Minh Hằng
Phó Tổng giám đốc 

kiêm 
Giám đốc tài chính

16.070 cp 0,1% 

4 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Phó Tổng Giám đốc 0 0

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

LÝ LỊCH NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 21/02/1965

Trình độ chuyên môn: 
   - Kỹ sư xây dựng; 
   - Cử nhân Kinh tế ngoại thương
Quá trình công tác:
• 1988 – 1992: Cán bộ Xí nghiệp XDCB SEAPRODEX – Bộ Thủy 

sản ;
• 1992 – 1993: Cán bộ tại liên hiệp DVSXTM tp. Hồ Chí Minh;
• 1993 – 1994: Cán bộ tại TT TM LD Việt – Xô TP HCM (ROSVIET-

IMPEX);
• 04/2008 – nay: Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Transimex
• 2009 - nay: Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt;
• 2012 - nay: Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần IN và TM Vina;
• 07/2016 - nay: Phó chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.
• 05/12/2018 – nay: Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất – 

Thương mại May Sài Gòn

Chức vụ hiện nay:
• Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Sản xuất – Thương 

mại May Sài Gòn
Chức vụ tại tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Transimex (TMS)
• Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt;
• Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần IN và TM Vina (VPR)
• Phó chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu 

tư Chợ Lớn (CLX)
• Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Vina
• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải
Tổng số cổ phần nắm giữ: 
• Cá nhân sở hữu : 0 cổ phiếu
• Đại diện sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt  727.070 

cổ phần, chiếm 4,67% vốn điều lệ.
• Đại diện sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên 

Hải : 2.458.454 cổ phần, chiếm 15,80% vốn điều lệ

Trình độ chuyên môn: 
   Cử nhân Tài chính ngân hàng
Quá trình công tác:
• 2002 – 2013: Giám đốc tại Công ty TNHH Đầu tư 

Đất Mới
• 2007 – nay: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vina
• 2013 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần 

Transimex
• 07/2016 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty cổ 

phần XNK và ĐT Chợ Lớn
• 05/2017 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty cổ 

phần In và TM Vina
• 05/12/2018 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ 

phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn

Chức vụ hiện nay:
• Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất – Thương 

mại May Sài Gòn
Chức vụ tại tổ chức khác: 
• Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vina
• Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Transimex 

(TMS)
• Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần XNK và ĐT 

Chợ Lớn (CLX)
• Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần In và TM Vina 

(VPR)
• Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư T.T.A
Tổng số cổ phần nắm giữ: 
• Cá nhân sở hữu : 0 cổ phiếu
• Công ty cổ phần đầu tư T.T.A nắm giữ 1.572.340 cổ 

phiếu chiếm 10,11% vốn điều lệ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Ông BÙI TUẤN NGỌC Ông BÙI MINH TUẤN

Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 28/02/1971
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

LÝ LỊCH NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị
Trình độ chuyên môn: 
   - Cử nhân kinh tế 
   - chuyên viên kế toán, kiểm toán quốc tế (FCCA)
Quá trình công tác:
• 1998 – 2002: Kiểm toán viên cao cấp tại Công ty TNHH 

Kiểm toán Quốc tế KPMG;
• 2003 – 2004: Trưởng phòng kế toán quản trị tại công ty 

TNHH Unilever Bestfoods Vietnam;
• 2004 – 2006: Giám đốc Đầu tư tại Công ty VinaCapital 

Investment Management Ltd;
• 2006 – 2012: Phó Giám Đốc Điều hành tại Công ty 

VinaCapital Corporate Finance VN Co.,Ltd;
• 2012 – nay: Giám đốc Điều hành – thành viên HĐQT tại 

Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu 
Bình Thạnh.

• 05/12/2018 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần 
Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn.

Chức vụ hiện nay:
• Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất – Thương 

mại May Sài Gòn
Chức vụ tại tổ chức khác:
• Giám đốc Điều hành – thành viên HĐQT tại Công ty cổ 

phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh 
(GIL)

• Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định 
(GID)

• Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Giày da và May 
mặc Xuất khẩu Legamex (LGM)

Tổng số cổ phần nắm giữ: 
• Cá nhân sở hữu : 0 cổ phiếu
• Đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Dệt may Gia 

Định: 782.192 cổ phần, chiếm 5,03% vốn điều lệ. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Ông 
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 27/10/1976

Trình độ chuyên môn: 
      Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
• 05/2010 - 04/2011: Tổng Giám đốc tại Công 

ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
• 04/2011 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc tại Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình 
Thạnh

• 05/12/2018 – nay: Thành viên HĐQT , Tổng 
Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất – Thương 
mại May Sài Gòn

Tổng số cổ phần nắm giữ: 
• Cá nhân sở hữu : 0 cổ phiếu
• Đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần 

Dệt may Gia Định: 782.193 cổ phần, chiếm 
5,03% vốn điều lệ.

Ông LÊ HÙNG

Thành viên hội đồng quản trị

kiêm Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 24/08/1974

Chức vụ hiện nay:
• Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ 

phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn
Chức vụ tại tổ chức khác:
• Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công 

ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh (GIL)
• Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT của Công 

ty cổ phần Dệt May Gia Định (GID)
• Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Giày 

da và May mặc Xuất khẩu Legamex (LGM)
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

LÝ LỊCH NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: 
   Cử nhân kinh tế (Ngành Quản trị)
Quá trình công tác:
• 01/1987 – 07/1987: Công nhân May Xí nghiệp may 

Sài Gòn  1
• 08/1987 – 03/1993: Bí thư Đoàn Thanh niên chuyên 

trách XN May Sài Gòn 1 kiêm Phó Bí thư Đoàn TN Công 
ty SX – XNK may Sài Gòn

• 04/1993 – 04/2000: Bí Thư Đoàn TN kiêm Nhân Viên 
LĐTL, kiêm Phó Quản Đốc Xí Nghiệp May Garmex 1

• 05/2000 – 03/2002: Phó phòng TCHC Xí Nghiệp May 
Garmex 1

• 03/2002 – 12/2003: Trưởng phòng TCHC TCHC Xí ng-
hiệp may Garmex 1 

• 01/2004 – 04/2009: Trưởng phòng TCHC XN May Gar-
mex An Nhơn

• 05/2009 – 05/2010: Ủy viên thường vụ Đảng Ủy, Phó 
Chủ Tich Công đoàn Công ty, Phó Tổng Giám đốc phục 
trách Nội chính kiêm trưởng phòng TCHC Công ty cổ 
phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn.

• 06/2010 - nay: Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Công ty 
đoàn Công đoàn Công ty, Thành viên HĐQT Phó Tổng 
Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại May 
Sài Gòn 

Chức vụ hiện nay:
• Bí thư Đảng Ủy, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty, Thành 

viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản 
xuất – Thương mại May Sài Gòn

Tổng số cổ phần nắm giữ: 39.290 cổ phần, chiếm 0,25% 
vốn điều lệ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Bà 
NGUYỄN THỊ 
THU HƯƠNG 

Thành viên Hội đồng quản trị
 kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Ngày sinh: 12/01/1965

Bà 
NGUYỄN MINH HẰNG 

Thành viên Hội đồng quản trị 
kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 18/06/1977

Trình độ chuyên môn: 
      Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
• 01/1999 – 01/2004: Nhân viên Kế toán Công ty cổ 

phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn;
• 01/2004 – 12/2006: Nhân viên Kế toán Công ty cổ 

phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn;
• 01/2007 – 02/2008: Phó phòng Kế toán Thống kê 

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

• 03/2008 – 5/2009: Trưởng phòng kế toán Thống kê 
Công ty Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại May 
Sài Gòn;

• 06/2009 – 03/2014: Kế toán trưởng Công ty cổ phần 
Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn

• 04/2014 – 02/2015: Giám đốc tài chính kiêm kế toán 
trưởng Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại May 
Sài Gòn

• 03/2015 – 31/07/2018: Đảng ủy viên, giám đốc Tài 
chính kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần Sản xuất 
– Thương mại May Sài Gòn.

• 01/08/2018 - nay: Đảng ủy viên, Giám đốc tài chính, 
phó tổng giám dốc phụ trách Tài chính và Đầu tư 
Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài 
Gòn.

• 05/12/2018 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ 
phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn

Chức vụ hiện nay:
• Giám đốc tài chính, Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài 

chính và Đầu tư Công ty cổ phần Sản xuất – Thương 
mại May Sài Gòn

Tổng số cổ phần nắm giữ: 16.070 cổ phần, chiếm 0,1% 
vốn điều lệ
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

LÝ LỊCH NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị

Ban điều hành

(Thông tin của các thành viên Ban Điều hành đã được trình bày ở phần Hội đồng quản trị)

Ông LÂM TỬ THANH 

Thành viên hội đồng quản trị
Ngày sinh: : 31/05/1958

Trình độ chuyên môn: 
      Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
• 1992 - nay: Giám đốc Công ty TNHH 

TM Á Châu
• 1995 - nay: Giám đốc Công ty TNHH 

Tấn Á
• 5/2009 - nay: Thành viên Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần SX-TM May 
Sài Gòn

Chức vụ hiện nay:
• Thành viên Hội đồng quản trị Công 

ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn 
Chức vụ tại tổ chức khác:
• Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 

Nhựa Sài Gòn (NSG)
Tổng số cổ phần nắm giữ: 
• Cá nhân sở hữu: 817.910 cổ phần, 

chiếm 5,26% vốn điều lệ
• Đại diện sở hữu của Công ty TNHH 

TM Á Châu : 436.810 cổ phần, chiếm 
2,81% vốn điều lệ

• Đại diện sở hữu của Công ty TNHH 
Tân Á : 436.810 cổ phần, chiếm 
2,81% vốn điều lệ 

Bà  
NGUYỄN THỊ THU HÀ 

Phó Tổng Giám đốc
Ngày sinh: : 10/08/1963

Trình độ chuyên môn: 
      Cử nhân Luật
Quá trình công tác:
• 03/1985 – 11/1993: Nhân viên Kế toán ngân sách 

UBND Phường 25, Quận Bình Thạnh
• 11/1995 – 03/2001: Phó Bí Thư Đảng ủy – Chủ tịch 

UBND Phường 25, Quận Bình Thạnh
• 04/2001 – 12/2001: Quận ủy viên – Bí Thư Đảng 

ủy Phường 25, Quận Bình Thạnh
• 01/2002 – 04/2003: quận ủy viên – Trưởng phòng 

Kinh tế Quận Bình Thạnh
• 05/2003 – 12/2004: Quận ủy viên – Chánh văn 

phòng HĐND – UBND quận Bình Thạnh
• 12/2004 – 09/2009: Ủy viên Ban thường vụ Quận 

ủy – Phó Chủ tịch UBND Quận bình Thạnh kiêm Bí 
Thư Dảng ủy Khối cơ quan UBND quận Bình Thạnh

• 10/2009 – 07/2014: Phó Bí Thư Quận ủy – Chủ tịch 
UBND Quận Bình Thạnh

• 07/2014 – 08/2018: Bí Thư Quận ủy Bình Thạnh
• 09/2018 – 24/03/2019: Nghỉ hưu
• 25/03/2019 – Nay: Phó Tổng Giám đốc Nội chính 

Công ty cổ phần Sản xuất – Thương Mại May Sài 
Gòn

Chức vụ hiện nay:
• Phó Tổng Giám đốc Nội chính Công ty cổ phần Sản 

xuất – Thương mại May Sài Gòn
Chức vụ tại tổ chức khác: không
Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ 
chức niêm yết: 0 cổ phần.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

LÝ LỊCH NHÂN SỰ

Trình độ chuyên môn: 
     Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
Quá trình công tác:
• 7/1991 – 8/1992: Nhân viên Kinh doanh Xí nghiệp Thủy tinh 

thuộc Bộ Công nghiệp;
• 8/1992 – 8/1998: Nhân viên Kế toán Dệt May Gia Định;
• 8/1998 – 5/1/1999: Phó Phòng kế toán Công ty Dệt May Gia 

Định;
• 5/1999 – 11/2001: Phó Phòng kinh doanh công ty Dệt May 

Gia Định;
• 11/2001 – 12.2004: Trưởng Phòng kế toán Công ty Dệt May 

Gia Định;
• 12/2004 – 10/2010:Kế toán trưởng Công ty Dêt May Gia Định;
• 11/2010 – 5/8/2016: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dệt 

May Gia Định;
• 6/8/2016 – nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dệt May 

Gia Định.

Chức vụ hiện nay:
• Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại 

May Sài Gòn
• Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất – 

Thương mại May Sài Gòn
Chức vụ tại tổ chức khác:
• Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch 

Tuyết (BBT)
• Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Wec Sài Gòn 

(GiayDepWEC)
• Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dệt may Gia Định
Tổng số cổ phần nắm giữ: 3.940 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ 
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 
• Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định nắm giữ: 1.564.385 cổ 

phần, chiếm 10,06% vốn điều lệ.

Ban kiểm soát

Bà 
PHAN THỊ PHƯỢNG 

Trưởng Ban kiểm soát
Ngày sinh: 08/03/1969

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Bà LÊ THỊ CHÍN 

Thành viên Ban kiểm soát
Ngày sinh: : 08/03/1970

Trình độ chuyên môn: 
      Cử nhân kinh tế (Tài chính Doanh Nghiệp)
Quá trình công tác:
• 1992 - nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Á Châu và Công 

ty TNHH Nhựa Nam Á
• 05/12/2018 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần 

Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn

Chức vụ hiện nay:
• Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất – Thương 

mại May Sài Gòn
Chức vụ tại tổ chức khác:
• Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Á Châu và Công ty TNHH 

Nhựa Nam Á
Tổng số cổ phần nắm giữ: 3.940 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ

Ông TỪ VĨ TRÍ  

Thành viên Ban kiểm soát
Ngày sinh: 20/01/1981

Trình độ chuyên môn: 
 Cử nhân Kinh tế (Tài chính doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh)
Quá trình công tác:
• 2003 – 2006: Chuyên viên Tín dụng Ngân hàng Đông Á;
• 2006 – 2007: Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp Ngân 

hàng Quốc tế VN (VIB);
• 2007 – 2012: Chuyên viên Phân tích, Tư vấn Tài chính doanh 

nghiệp Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;
• 2012 – 2015: Chuyên viên Phân tích Đầu tư Công ty Quản lý 

quỹ Chứng khoán Đông Á;
• 2015 – 2016: Phó Phòng Phân tích Công ty chứng khoán KIS 

VN;
• 2016 – 2017: Chuyên viên Nghiên cứu phát triển chiến lược 

CTCP Tập đoàn Hoa Sen;
• 2017 – nay: Chuyên viên Phòng Kế toán – Tài chính CTCP 

Transimex.
• 05/12/2018 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ 

phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn
Chức vụ hiện nay:
• Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SX – TM May Sài 

Gòn (GMC)
Chức vụ tại tổ chức khác:
• Chuyên viên Phòng Kế toán – Tài chính, Công ty Cổ phần 

Transimex (TMS)
Tổng số cổ phần nắm giữ:0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

STT Thành viên Chức vụ Thay đổi

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm ngày 05/12/2018

2 Bùi Minh Tuấn Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 05/12/2018 

3 Lê Hùng Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 05/12/2018

4 Nguyễn Việt Cường Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 05/12/2018

5 Nguyễn Minh Hằng Thành viên HĐQT Tái bổ nhiệm ngày 05/12/2018

6 Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên HĐQT Tái bổ nhiệm ngày 05/12/2018

7 Lâm Tử Thanh Thành viên HĐQT Tái bổ nhiệm ngày 05/12/2018

8 Lê Quang Hùng Chủ tịch HĐQT Miễn nhiệm 05/12/2018

9 Nguyễn Ân Phó Chủ tịch HĐQT Miễn nhiệm 05/12/2018

10 Lâm Quang Thái Thành viên HĐQT Miễn nhiệm 05/12/2018

11 Phan Thị Phượng Thành viên HĐQT Miễn nhiệm 05/12/2018

II II. BAN KIỂM SOÁT

1 Phan Thị Phượng Trưởng ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 05/12/2018

2 Lê Thị Chín Kiểm soát viên Bổ nhiệm ngày 05/12/2018

3 Từ Vĩ Trí Kiểm soát viên Bổ nhiệm ngày 05/12/2018

4 Lê Thị Chín Trưởng ban kiểm soát Miễm nhiệm ngày 05/12/2018

5 Nguyễn Thị Hồng Liên Kiểm soát viên Miễm nhiệm ngày 05/12/2018

6 Lâm Quan Kiều Phương Kiểm soát viên Miễm nhiệm ngày 05/12/2018

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Trong năm 2018 Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/12/2018 
để bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ – IV (5 năm). Theo đó, những thay đổi nhân sự ban điều 
hành trong năm như sau:
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

CƠ CẤU LAO ĐỘNG 

STT Phân loại Số lượng cuối kỳ Tỷ trọng

I Theo giới tính: 4.118 100,00%

 Nam 1.062 25,79%

 Nữ 3.056 74,21%

II Theo hợp đồng lao động: 4.118 100,00%

 Toàn thời gian 4.118 100%

 Bán thời gian - -

III Theo trình độ: 4.118

 Đại học 170 4,13%

 Cao đẳng 200 4,86%

 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 500 12,14%

 Phổ thông 3.248 78,87%

Đội ngũ Công ty gồm hơn 90 người, tập trung phát triển mẫu, thiết kế mẫu, rập sơ đồ, rập in sơ 
đồ, tính toán định mức chuẩn bị cho sản xuất

LAO ĐỘNG NỮ

25,79% 74,21%

LAO ĐỘNG NAM

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO GIỚI TÍNH

Nhân lực là nền tảng, là cốt lõi để vận hành bộ máy Công ty. Doanh nghiệp muốn phát triển bền 
vững bên cạnh định hướng chiến lược đúng đắn còn phải có nguồn nhân lực chất lượng. Theo đó, 
Ban lãnh đạo luôn chú trọng và quan tâm đến các chính sách người lao động. Ban lãnh đạo đã thực 
hiện các giải pháp về nhân sự như sau:
• Ổn định việc làm, giảm thiểu thời gian chờ việc của người lao động.
• Xây dựng mội trường làm việc thân thiện, bồi dưỡng chăm sóc nguồn nhân lực với phương châm 

“Lao động là vốn quý”.
• Dựa trên các tiêu chí đánh giá năng lực (ASK), tiêu chí đánh giá thành tích (KPI) tiến hành soát 

xét cho từng vị trí công việc nhằm xác định rõ trách nhiệm công việc, mối quan hệ và tính hiệu 
quả của từng thành viên.

• Thực hiện đúng chế độ lương, thưởng và các phúc lợi cũng như duy trì văn hóa kỷ luật trong 
công ty.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ cao đẳng, trung 
cấp chuyên nghiệp

Phổ thông

4,13%

4,86%

12,14%

78,87%
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Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chỉ tiêu TH 2017 TH 2018 TH 2018/ TH2017

1 Doanh thu thuần 196.893 232.616 18,14%

2 Giá vốn hàng bán 142.077 182.206 28,24%

3 Doanh thu hoạt động tài chính 8 4 -50,00%

4
Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý 
doanh nghiệp

39,806 30.788 -22,65%

5 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 15,018 19.626 30,68%

6 Lợi nhuận khác 92 43 -53,26%

7 Lơi nhuận trước thuế 15.110 19.669 30,17%

8 Lợi nhuận sau thuế 11.265 17.230 52,95%

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chỉ tiêu TH 2017 TH 2018
TH 2018/ 
TH2017

1 Doanh thu thuần 145.087 151.444 4,38%

2 Giá vốn hàng bán 111.178 114.442 2,94%

3 Doanh thu hoạt động tài chính 98 114 16,33%

4 Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý 
doanh nghiệp 27.947 31.536 12,84%

5 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 6.060 5.580 (7,92%)

6 Lợi nhuận khác (90) 144 -

7 Lơi nhuận trước thuế 5.970 5.725 (4,10%)

8 Lợi nhuận sau thuế 5.512 5.289 (4,05%)

Đầu tư vào công ty con

Đầu tư dự án: Trong năm công ty không thực hiện việc đầu tư mở rộng mới

• Công ty TNHH May Tân Mỹ
- Giá trị đầu tư (tại ngày 31/12/2018): 15.000.000.000 VNĐ - Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn điều lệ.
- Tình hình hoạt động SXKD Công ty TNHH May Tân Mỹ: 

• Công ty TNHH GARMEX Quảng Nam (tên cũ: Công ty TNHH MTV MAY SÀI GÒN XANH)

   - Giá trị đầu tư (tại ngày 31/12/2018): 86.000.000.000 đồng - Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn điều lệ.
   - Công ty TNHH GARMEX Quảng Nam đầu tư góp vốn 100% vốn vào Công ty kinh doanh hàng dệt may tại Hoa 
Kỳ (Blue Saigon LLC)
   - Tình hình hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty TNHH GARMEX Quảng Nam:

Các khoản đầu tư tài chính
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
   - Số cổ phần: 207.701 cổ phần
   - Giá trị gốc đầu tư: 3.998.050.000 VND (trích lập dự phòng khoản đầu tư: 2.959.545.000 VND).
   - Giá trị hợp lý: 1.038.505.000 VND.
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
   - Số cổ phần: 25.266 cổ phần.
   - Giá trị gốc đầu tư: 1.269.730.000 VND.
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gia Định
   - Số cổ phần: 843.950 cổ phần
   - Giá trị gốc đầu tư: 10.127.400.000 VND. 

Thay đổi tình hình đầu tư tài chính: Trong năm công ty đã thoái vốn khoản đầu tư có giá trị 1.919.150.000 đồng 
tại Công ty cổ phần da giày Sagoda. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

• Công ty TNHH Sài Gòn – Tường Long
- Giá trị đầu tư (tại ngày 31/12/2018): 20.000.000.000 đồng - Tỷ lệ sở hữu: 51% vốn điều lệ.
- Tình hình hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty TNHH GARMEX Quảng Nam:

Đầu tư vào công ty liên kết
• Công ty cổ phần Phú Mỹ 

- Giá trị đầu tư (tại ngày 31/12/2018): 4.341.000.000 VND - Tỷ lệ sở hữu: 32,47% vốn điều lệ

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chỉ tiêu TH 2017 TH 2018
TH 2018/ 
TH2017

1 Tổng tài sản 2,339.00 427 (81.74)

2 Doanh thu thuần 1,679.00 1,099 (34.54)

3 Lợi nhuận sau thuế (1,876.00) (1,097) (41.52)

Sau hơn gần 1 năm chính thức hoạt động, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn còn lỗ do năng suất chưa cao 
nhưng phải đảm bảo tiền lương cho người lao động. Năm 2018, Hội Đồng Quản Trị công ty đã cân nhắc tạm 
ngưng hoạt động. Hiện tại công ty trong giai đoạn xử lý công nợ phải thu. Sau khi xử lý xong khoản phải thu sẽ 
tiến hành giải thể chấm dứt hoạt động.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018
Năm 2018/ 
Năm 2017

Tổng giá trị tài sản 908.284 1.010.674 11,27%

Doanh thu thuần 1.605.048 2.038.901 27,03%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 61.984 138.900 124,09%

Lợi nhuận khác 12.827 2.562 (80,03%)

Lợi nhuận trước thuế 74.811 141.462 89,09%

Lợi nhuận sau thuế 58.579 120.399 105,53%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 30% 30% -

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1 Hệ số thanh toán hiện hành Lần 1,21 1,28

2 Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,72 0,80

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 64,74 62,34

2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 183,59 165,55

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

1 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,44 6,00

2 Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 1,79 2,13

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,65 5,91

2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 19,57 34,36

3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 6,54 12,55

4 Hệ số Lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần % 3,86 6,81

Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ số khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán 
nhanh của doanh nghiệp lần lượt đạt 1,28 lần 
và 0,80 lần, ở mức cao so với trung bình ngành. 
Năm 2018 các hệ số tăng đột biến nhờ tiền 
ngân hàng ghi nhận trong năm và khoản phải 
thu tăng cao. Khoản phải thu còn tồn đọng ở 
năm trước của các đơn vị liên quan đã được thu 
hồi và trích lập dự phòng trong năm và khoản  
phải thu từ khách hàng truyền thống có khả 
năng thu hồi cao.
Hệ số thanh toán nhanh thấp hơn khá nhiều 
so với Hệ số thanh toán ngắn hạn cho thấy 
sự phụ thuộc vào Hàng tồn kho của Công ty 
nhưng xét trên đặc thù lĩnh vực sản xuất thì chỉ 
tiêu này là hợp lý. Mức tăng của Hệ số thanh 
toán nhanh đang lớn hơn mức tăng của Hệ số 
thanh toán ngắn hạn cho thấy khả năng hoàn 
trả các khoản nợ mà không cần bán hàng tồn 
kho cao hơn.

Chỉ số đòn bẩy tài chính
Về cơ cấu vốn, hệ số Nợ/Tổng tài sản và 
hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu đều giảm so 
với năm 2017, lần lượt đạt 62,34% và 
165,55%.s 
Hệ số Nợ/Tổng tài sản cho thấy tài sản 
của Công ty đang được tài trợ chủ yếu 
bằng nợ, nhưng khả năng thực hiện ng-
hĩa vụ nợ của Công ty vẫn cao thể hiện 
qua Hệ số khả năng chi trả lãi vay trung 
bình 5 năm đều trên 10. Hệ số Nợ/Vốn 
chủ sở hữu giảm trong bối cảnh Công ty 
không có hoạt động đầu tư mở rộng sản 
xuất là hợp lý. Nhìn chung, duy trì cơ cấu 
vốn ở mức hiện tại là khác hợp lý và sẽ 
làm giảm áp lực trả nợ của Công ty.

Hệ số thanh toán 
ngắn hạn

Hệ số thanh toán 
nhanh

Năm 2017
Năm 2018

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

1,21
1,28

0,72

0,80

ĐVT: Lần

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/ Vốn 
chủ sở hữu

Năm 2017
Năm 2018

CHỈ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

64,74 62,36

183,59

165,55

ĐVT: %

Chỉ số năng lực hoạt động
Vòng quay Hàng tồn kho đạt 6,00 
vòng, số ngày tồn kho giảm 7 ngày 
so với cùng kỳ năm 2017. Vòng quay 
Hàng tồn kho xét trên chỉ tiêu Hàng tồn 
kho cuối năm (thời điểm tích trữ nguyên 
liệu chuẩn bị cho đơn hàng năm 2019), 
cuối năm 2018 hàng tồn kho cao hơn 
so với cùng kỳ do công ty có những đơn 
hàng sản xuất sớm phục vụ cho xuất 
hàng trước tết âm lịch.
Vòng quay Tổng tài sản đạt 2,13 cùng 
với xu hướng doanh thu tiếp tục duy trì 
tốc độ tăng trưởng kép 7,66% cho thấy 
Công ty đang sử dụng tài sản rất hiệu 
quả.

Chỉ số khả năng sinh lợi
Xét trong thời gian 05 năm trở lại, 
Công ty luôn nằm trong nhóm các 
doanh nghiệp có khả năng sinh lời 
cao nhất trong ngành may mặc. 
Năm 2018, Lợi nhuận sau thuế tăng 
trưởng ấn tượng hơn 105,53%. Để 
đạt mức tăng trưởng này Công ty 
đã thực hiện quá trình cải cách quy 
trình, áp dụng khoa học công nghệ 
vào sản xuất khiến chi phí sản xuất 
giảm xuống và giảm trích lập dự 
phòng lương. Đáng lưu ý, mức tăng 
trưởng này chủ yếu đến từ hoạt 
động kinh doanh cốt lõi theo đó 
phản ánh được hiệu quả kinh doanh 
rất tốt của Công ty.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Vòn quay 
hàng tồn kho

Doanh thu thuần/
Tổng tài sản

Năm 2017
Năm 2018

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

5,44
6,00

1,79
2,13

ĐVT: Vòng

Hệ số Lợi 
nhuận sau 
thuế/Doanh 
thu thuần

Hệ số Lợi 
nhuận sau 

thuế/Vốn chủ 
sở hữu

Năm 2017
Năm 2018

KHẢ NĂNG SINH LỜI

3,65

ĐVT: %

Hệ số Lợi 
nhuận sau 

thuế/Tổng tài 
sản

Hệ số Lợi 
nhuận HĐKD/

Doanh thu 
thuần

5,91 6,54

12,55

3,86
6,81

19,57

34,36
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cổ phần

Cơ cấu cổ đông

• Tổng số cổ phiếu phát hành: 15.555.620 cổ phiếu
• Cổ phiếu quỹ: 49.260 cổ phiếu
• Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 15.506.360 cổ phiếu
• Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
• Mệnh giá: 10.000 VND
• Công ty không có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài.

Thông tin cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2018: 

Số CP chuyển nhượng tự do Tổng cộng Tỷ lệ sở hữu

Người nội bộ 8.077.060 8.077.060 51,92%

Cổ phiếu quỹ 49.260 49.260 0,32%

Cổ đông khác 7.429.300 7.429.300 47,76%

Cổ đông trong nước 5.467.720 5.467.720 35,15%

   - Cá nhân 2.282.621 2.282.621 14,67%

   - Tổ chức 3.185.099 3.185.099 20,48%

Cổ đông nước ngoài 1.961.580 1.961.580 12,61%

  -  Cá nhân 986.862 986.862 6,34%

   - Tổ chức 974.718 974.718 6,27%

Tổng cộng 15.555.620 15.555.620 100%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Cổ phiếu quỹ

Cổ đông nước ngoài

Người nội bộ

Cổ đông trong nước

0,32%

12,61%

35,15%

51,92%
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STT Cổ đông lớn Số ĐKKD Ngày cấp Địa chỉ
Số lượng cổ 

phiếu
Tỷ lệ (%)

II. Nhóm cổ đông

1 Lâm Tử Thanh 21841229 19/07/1996
186 Thái Phiên, 

P,8, Q,11, Tp,HCM
   1.691.530 10,87%

Sở hữu cá nhân       817.910 5,26%

Đại diện Công 
Ty TNHH TM Á 
Châu

46810 27/01/1992
6 Trần Quang 
Diệu, P,13,Q,3, 

Tp,HCM
      436.810 2,81%

Đại điện - Công 
Ty TNHH Tân Á

49523 22/04/2001
90 Quốc lộ 1A Xã 

Mỹ Yên, huyện 
Bến Lức, Long An,

      436.810 2,81%

2 Bùi Tuấn Ngọc 001065013640 15/06/2018  
Số 6 Đặng Tất, 

Phường Tân Định, 
Quận 1, TP.HCM

3.185.524 20.48%

Sở hữu cá nhân - -

Đại diện sở hữu 
của  Công ty 
TNHH Đầu tư 
và Thương mại 
Thiên Hải

0300989419 01/04/2010
56 Phạm Ngọc 
Thạch, P6, Q3, 

TpHCM
2.458.454 15,80%

Đại diện sở hữu 
của Công ty Cổ 
phần Đầu Tư 
Toàn Việt

0309587030 19/11/2009
56 Phạm Ngọc 
Thạch, P.6, Q.3, 

TP.HCM
727.070 4,67%

Tổng Cộng 9.506.183 61,11%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Danh sách cổ đông lớn

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 
     Trong năm, Công ty không thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 
Giao dịch cổ phiếu quỹ: 
     Trong năm, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ
Các chứng khoán khác:
     Trong năm, Công ty không phát sinh bất cứ giao địch chứng khoán nào.

STT Cổ đông lớn Số ĐKKD Ngày cấp Địa chỉ
Số lượng 
cổ phiếu

Tỷ lệ 
(%)

I. Cổ đông lớn

1
Công ty cổ phần 
đầu tư T.T.A

0315279901 25/01/2019

Tầng 2, Hà Đô Air-
port Building, Số 2 
Hồng Hà, Phường 
2, Quận Tân Bình, 

TP.HCM

1.572.340 10,11%

2
Công ty cổ Phần 
Dệt May Gia Định

0300744507 05/08/2016

10-12-14-16 Nam 
Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1, 

TP.HCM

1.564.385 10,06%

3

Công Ty cổ Phần 
Xuất Nhập Khẩu 
Và Đầu Tư Thừa 
Thiên Huế

3300101484 10/01/2017

93 An Dương 
Vương, P, An 

Đông, TP.Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

1.492.404 9,59%

4

Công Ty cổ Phần 
Xuất Nhập Khẩu 
Và Đầu Tư Thừa 
Thiên Huế

3300101484 10/01/2017

93 An Dương 
Vương, P, An 

Đông, TP.Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

1.492.404 9,59%



03 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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• TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
• NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
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• BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2018
Trong năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tuy thuận lợi nhưng gặp nhiều sức ép từ sự giảm 
giá của khách hàng, song với sự nổ lực của Ban điều hành và tập thể Người lao động, Công ty đã không ngừng 
phân bổ năng lực phù hợp, củng cố, hoàn thiện mô hình sản xuất và hệ thống nhằm tiết giảm chi phí. Kết quả 
doanh thu vẫn đảm bảo ổn định, năng suất lao động tăng, cơ bản hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 
đề ra. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT Chỉ tiêu 2017 2018 TH 2018/ 
TH2017

1 Tổng giá trị tài sản 908.284 1.010.674 11,27%

2 Tài sản ngắn hạn 655.451 778.442 18,76%

3 Hàng tồn kho 266.579 291.442 9,33%

4 Tổng nợ 588.004 630.076 7,16%

5 Nợ ngắn hạn 540.956 609.381 12,65%

6 Vốn chủ sở hữu 320.280 380.597 18,83%

7 Doanh thu thuần 1.605.048 2.038.901 27,03%

8 Lợi nhuận trước thuế 74.811 141.462 89,09%

9 Lợi nhuận sau thuế 58.579 120.399 105,53%

Để đạt được kết quả tăng trưởng trên là sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong Công ty. Trong 
đó có vai trò của định hướng của Hội Đồng Quản Trị, điều hành của Ban Giám đốc và sự nổ lực của tập thể Người 
lao động trong hoạt động SXKD với thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện qua các giải pháp:

• Chính sách “Thâm dụng đầu tư thay cho thâm 
dụng lao động” được thực hiện xuyên suốt 
trong nhiều năm.

• Tiếp tục hoàn thiện mô hình sản xuất chuyền 
Lean kết hợp kỹ năng quản lý 5S đẩy mạnh 
trong toàn hệ thống công ty.

• Nâng cao kỹ năng trong lao động trực tiếp và 
gián tiếp, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch công 
nghệ.

• Xây dựng mội trường làm việc thân thiện, bồi 
dưỡng chăm sóc nguồn nhân lực với phương 
châm “Lao động là vốn quý”.

• Tiếp tục thực hành chính sách tiết kiệm trong 
từng lĩnh vực, giảm thiểu phát sinh những chi 
phí không cần thiết.

• Thường xuyên theo dõi gắt gao, chủ động ứng 
phó với diễn biến thị trường để có quyết sách 
thích hợp
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MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2018

Doanh thu  

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018

1 Doanh thu xuất khẩu 1.571.443 1.571.597 2.020.718

2 Doanh thu nội địa 39.936 33.451 18.183

3 Doanh thu hoạt động tài chính 9.722 5.630 17.133

4 Thu nhập khác 4.767 14.826 2.913

Tổng doanh thu 1.625.868 1.625.504 2.058.947

Năm 2018, tổng doanh thu toàn Công ty ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc hơn 26,62% so với năm 2017. Đóng 
góp lớn nhất vào mức tăng này vẫn đến từ hoạt động cốt lõi của Công ty. Doanh thu xuất khẩu tăng do Công ty 
dần khẳng định được vị thế với khách hàng, từ đó giúp tăng khả năng chủ động phân bố đơn hàng sản xuất trong 
năm. Kết quả là khắc phục được tình trạng “hụt hàng” vào mùa thấp điểm – các tháng đầu năm là điểm rơi doanh 
thu của Công ty. Tỷ trọng doanh thu nội địa đang giảm dần do Công ty đang tập trung vào phát triển thị trường 
xuất khẩu, cụ thể là mảng kinh doanh FOB. Doanh thu tài chính tăng do Công ty chuyển nhượng hoàn toàn cổ 
phần tại CTCP Da giày Sagoda.
Tổng quát có thể thấy, Công ty đang cắt giảm dần các hoạt động khác để chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh chính. 

Chi phí sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018

1 Giá vốn hàng bán 1.336.254 1.344.066 1.675.340

2 Chi phí tài chính 18.607 12.263 22.523

3 Chi phí bán hàng 46.980 50.536 63.350

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 148.299 141.830 156.212

5 Chi phí khác 31 1.999 351

Tổng kết năm 2018, hầu hết các khoản chi phí của Công ty đều tăng trong đó chi nguyên vật liệu tăng mạnh nhất 
hơn 30,33%. Xét trong bối cảnh các khoản chi còn lại đều chỉ tăng ở mức thấp, doanh thu thuần tăng 27,03% và 
đặc thù sản xuất kinh doanh thì mức tăng chi nguyên liệu này là hợp lý. 
Đáng lưu ý là khoản Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm dần trong 03 năm trở lại đây cho thấy hệ thống kiểm soát 
năng lực và hiệu suất làm việc tại từng vị trí (KPI) của Công ty đã mang lại hiệu quả.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản
Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018

1 Tài sản ngắn hạn 425.851 615.644 628.853 655.451 778.442

2 Tài sản dài hạn 211.218 221.070 254.615 252.833 232.231

Tổng tài sản 637.069 836.714 883.468 908.284 1.010.674

Trong cơ cấu tài sản của Công ty, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ 
trọng cao nhất và duy trì xu hướng tăng dần qua mỗi năm. 
Năm 2018, ghi nhận giá trị cao nhất của tài sản ngắn hạn. Giá 
trị này cấu thành từ mức tăng của khoản thu từ chuyển nhượng 
khoản đầu tư hơn 5 tỷ tại CTCP Da giày Sagoda, tăng hàng tồn 
kho do tăng nguyên vật liệu chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất 2019 
và tăng khoản phải thu khách hàng.

Kết thúc năm 2018, khách hàng nội địa đã 
thanh toán hầu hết các khoản nợ từ năm 
2017. Đối với khoản phải thu từ khách hàng 
nước ngoài ghi nhận mức tăng 55,71%, tuy 
nhiên đây là những khách hàng lâu năm nên 
khả năng thu hồi cao. 

Tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

615.644 628.853
655.451

778.442

220.898 254.615 252.833 232.231

TÌNH HÌNH TÀI SẢN TRONG 2014 - 2018
ĐVT: triệu đồng

425.851

211.218

Tình hình nợ phải trả
Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018

1 Nợ ngắn hạn 389.347 576.478 553.574 540.956 609.381

2 Nợ dài hạn 585 - 51.382 47.048 20.696

3 Vốn chủ sở hữu 247.137 260.236 278.513 320.280 380.597

Tổng nguồn vốn 637.069 836.714 883.469 908.284 1.010.674

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018

1 Vốn lưu động ròng 36.505 39.166 75.280 114.496 169.061

2 Vòng quay vốn lưu động 31,99 39,70 28,16 14,02 12,06

Từ số liệu 05 năm có thể thấy Công ty 
chủ yếu sử dụng nợ ngắn hạn để duy 
trì hoạt động sản xuất kinh doanh nên 
việc quản trị vốn lưu động đóng vai trò 
rất quan trọng. 
Nguồn tài trợ vốn lưu động chủ yếu 
từ nguồn vay ngắn hạn và nguồn vốn 
chiếm dụng của khách hàng. Vốn lưu 
động ròng đều dương và tăng qua các 
năm cho thấy doanh nghiệp có thể chi 
trả các khoản nợ ngắn hạn trong kỳ. 
Tuy nhiên, chỉ tiêu vòng quay vốn lưu 
động giảm dần qua các năm là một 
diễn biến Công ty cần lưu ý khi có chính 
sách tăng vay vốn.
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Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

389.347

576.478 553.574 540.956
609.381

585 51.382 47.048 20.696

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ TRONG 2014 - 2018
ĐVT: triệu đồng

Nợ dài hạn

Nợ ngắn hạn



66       BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN        67

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, 
QUẢN LÝ

Chính sách hoạt động

• Duy trì chính sách lương theo năng lực và hiệu quả lao động 
là giải pháp quan trọng để động viên khuyến khích người 
lao động trong việc thực thi trách nhiệm quyền hạn, kỹ 
năng làm việc, quản lý.

• Tiếp tục thực hiện chính sách “Thâm dụng đầu tư thay cho 
thâm dụng lao động” song hành cùng với đó là tôn chỉ “Lao 
động là vốn quý”.

• Thực hiện chính sách giảm thời giờ 
làm việc, nhưng vẫn đảm bảo thu 
nhập của người lao động.

• Mô hình Lean 5S giúp nâng cao 
năng suất lao động, giảm thời giờ 
làm việc

Cơ cấu tổ chức

Công tác quản lý Công ty

• Năm 2018 là năm mô hình sản xuất chuyền Lean được 
hoàn thiện và nhân rộng toàn Công ty. Theo đó mô hình 
LEAN 5S tiếp tục trở thành mô hình tạo nên sự khác biệt 
và đặc trưng cạnh tranh của Công ty.

• Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn được Công 
ty coi trọng và xem đó là nền tảng cho sự phát triển lâu 
dài. Hoạt động đào tạo nâng cao đội ngũ quản lý và 
công nhân sản xuất từng bước mang lại hiệu quả sản 
xuất: năng suất lao động tăng, tiết kiệm chi phí, thời 
giờ làm việc giảm, thu nhập người lao động tăng và ổn 
định lao động. 

• Thời giờ làm việc đối với khối nghiệp vụ được điều chỉnh 
linh hoạt và chính sách tiền lương chi trả theo năng lực 
làm việc tạo động lực giúp người lao động tăng năng 
suất, làm việc hiệu quả cao.

• Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, quyền tự 
do bình đẳng, và chăm lo sức khỏe nghề nghiệp. 
Không ngừng cải thiện môi trường làm việc, mang 
lại cho nhân viên cơ hội học tập và phát triển, cùng 
các chính sách phúc lợi và thu nhập ưu đãi.

• Cơ chế lương “mềm”, nhân viên có thành tích nổi 
trội được nâng bậc thu nhập và đề bạt vào các 
chức danh quản lý.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Năm 2019 được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty kỳ vọng là năm bản lề để hoạch định và 
chuẩn bị tiền đề cho giai đoạn phát triển 05 năm (2020-2024). Cụ thể các mục tiêu kế hoạch của 
Công ty trong thời gian tới như sau: 

Thời gian Chỉ tiêu Gía trị

Năm 2019

Doanh thu 1.900.000.000.000 VNĐ

Lợi nhuận trước thuế 78.000.000.000 VND

Cổ tức 20% - 30%

Chuyền may 69 chuyền may

Giai đoạn 5 năm 
2020 - 2024

Doanh thu
Tăng trưởng bình quân 20%/năm 

(năm 2024 đạt mức doanh thu 
trên 200 triệu USD)

Chuyền may 150 chuyền may

Để hoàn thành những mục tiêu kế hoạch trên, những năm tiếp theo Công ty sẽ tập trung vào các nội dung hoạt 
động sau:

• Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới 
và gia tăng chuyền sản xuất cho các khách hàng 
hiện tại

• Đầu tư phát triển nguồn nhân lực: với phương 
châm con người là yếu tố cốt lõi hàng đầu, Công 
ty chú trọng vào các chính sách, chế độ chăm lo 
đời sống cho CBNV; thúc đẩy công tác đào tạo – 
tự đào tạo; tất cả CBCNV đều được quan tâm tạo 
điều kiện để phát triển, phát huy tối đa năng lực 
và có thu nhập xứng đáng với tâm sức, đóng góp 
của mình. 

• Mỗi CBCNV đều là một nhà tuyển dụng, đều có 
thể tham gia góp phần phát triển mở rộng hệ 
thống công nhân, nhà máy trên cơ sở  “cùng làm 
việc - cùng chia sẻ thành công”. 

• Xây dựng và cải thiện môi trường làm việc 
lành mạnh.

• Đầu tư máy móc thiết bị để tăng năng suất 
cho người lao động.

• Đẩy mạnh cải tiến trong sản xuất để tăng 
năng suất lao động của Công ty,  khuyến 
khích sáng kiến, cải tiến trong mọi hoạt động 
SXKD hàng ngày. 

• Thắt chặt mối quan hệ hợp tác với các khách 
hàng hiện tại, mở rộng hệ thống khách hàng 
tiềm năng mới. 

• Đảm bảo thực hiện những cam kết đối với 
khách hàng và người lao động
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BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG 

Tiêu thụ năng lượng
Tổng năng lượng tiêu thụ trực tiếp:

STT Tổng năng lượng sử dụng Đơn vị 2016 2017 2018

1 Tổng lượng điện tiêu thụ Kw-h 5.202.081 5.342.395 5.716.337

2 Tổng lượng gas tiêu thụ Kg 44.312 44.704 49.757

3 Tổng lượng dầu tiêu thụ Lít 4.500 1.400 24.457

4 Tổng lượng xăng tiêu thụ Lít 12.890

5 Tổng lượng than tiêu thụ Kg 424.380 341.959 341.564

Báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: 
   - Năng lượng điện: Công ty giảm lượng điện tiêu thụ những vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất bằng các sáng 
kiến:
• Sử dụng bóng đèn chiếu sáng led thay thế cho bóng đèn điện huỳnh quang thông thường. 
• Thay thế dần các máy một kim thế hệ cũ bằng máy một kim cắt chỉ tự động (moter điện tử) ít hao điện hơn.
• Định kỳ lau chùi đèn để tăng độ chiếu sáng.
• Sử dụng hợp lý các thiết bị tiêu hao điện
• Vận hành hệ thống làm mát nhà xưởng theo quy định.
• Thay thể các thiết bị sản xuất cũ tiêu hao điện nhiều bằng các thiết bị mới tiết kiệm điện.

Sáng kiến này đã được áp dụng cho tất cả các đơn vị trực thuộc của Công ty. Tiết kiệm được năng lượng sử dụng 
từ 5% đến 7%.
    - Trong năm công ty có đầu tư hệ thống điện sử dụng  năng lượng mặt trời sản xuất điện vận hành từ cuối tháng 
9 đến tháng 12 sản xuất được 36.748 kwh
    - Năng lượng xăng, dầu: Lập kế hoạch giảm thiểu lượng xăng, dầu. Dự tính tuyến đường lưu chuyển hợp lý hơn. 
Dự kiến cắt giảm khoảng 4% tương ứng với 1.255 lít xăng dầu phục vụ hoạt động gián tiếp của DN

Năng lượng tiêu thụ gián tiếp: Tổng lượng xăng, dầu xe phục vụ cho hoạt động gián tiếp của Công ty trong năm 
2018 là 31.372 lít.
Từ số liệu có thể thấy các chỉ tiêu tiêu thụ năng lượng của Công ty đều tăng so với năm 2017. Tuy nhiên, xem xét 
trên các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc thì mức tăng năng lượng tiêu thụ này là 
khá thấp.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Tiêu thụ nước

STT Các nguồn nước Tổng lượng nước thu về/ đạt được (ĐVT: lít)

1 Nước ngầm 34.398

2 Nước Thủy cục 22.287

Tổng cộng 56.685

Do đặc thù hoạt động Công ty chỉ nhập vải nguyên liệu về, không có hoạt động dệt, nhuộm nên lượng nước sử 
dụng chỉ dùng cho mục đích sinh hoạt. Tổng lượng nước tiêu thụ trong năm: 70.855 lít. Công ty chưa có  quy trình 
tái chế sử dụng nước thải. Do đó, Công ty không có lượng nước thải được tái chế sử dụng.

Công ty luôn đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định có liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Nhờ vậy trong 
thời gian qua Garmex Saigon chưa vi phạm bất kỳ quy định nào của Pháp luật liên quan đến vấn đề này.
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động
     Số lượng lao động trong năm: 4.118 người.

STT Phân loại
Số lượng 

cuối kỳ
Mức lương trung bình 

(ĐVT: Triệu đồng/người)

I Theo giới tính: 4.118

 Nam 1.062                   12.307.885 

 Nữ 3.056                   10.828.472 

II Theo hợp đồng lao động: 4.118                                -   

 Toàn thời gian 4.118                   11.177.892 

 Bán thời gian -                                -   

III Theo trình độ: 4.118                                -   

 Đại học 170                   15.096.632 

 Cao đẳng 200                   12.255.297 

 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 500                   10.527.825 

 Phổ thông 3.248                     8.400.000 
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Công tác chăm lo người lao động
Tại Công ty, nguồn nhân lực con người luôn được xem là yếu tố trọng tâm, là vốn quý. Theo đó, các chính sách 
nhân sự của Công ty từng bước hoàn thiện và mang lại những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Cụ thể các công tác chăm lo cho người lao động:

An toàn lao động

• Luôn tiến hành đánh giá mối nguy, rủi ro tại từng vị trí 
công việc cụ thể. Từ đó có các biện pháp tương ứng, cung 
cấp bảo hộ lao động để giảm thiểu rủi ro, phòng tránh tai 
nạn lao động và giảm nguy cơ bệnh nghề nghiệp.  

• Các bộ phận nguy hiểm của máy móc thiết bị đều có trang 
thiết bị bao che phù hợp. Thực hiện bảo trì bảo dưỡng 
định kỳ các trang thiết bị, máy móc để đảm bảo vận hành 
tốt và an toàn.  

• Kiểm tra định kỳ hàng tháng các vấn đề liên quan đến an 
toàn lao động để phát hiện và khắc phục kịp thời.

• Kiểm định định kỳ đối với các loại máy 
móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn lao động. Tổ chức cho người lao 
động tham gia các khóa huấn luyện về 
PCCC, ATLĐ… theo đúng yêu cầu của 
pháp luật.

• Đào tạo nội bộ cho công nhân mới tuyển 
và đào tạo lặp lại định kỳ hàng năm để 
nâng cao nhận thức của công nhân về 
an toàn lao động, các tiêu chuẩn và nội 
quy công ty. 

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Lương, thưởng, phúc lợi

• Các chính sách Lương, thưởng và chế độ đãi ngộ, trợ cấp… cho người lao động luôn được xem xét và giải 
quyết thỏa đáng.

• Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ công nhân viên được tổ chức công bằng, thực hiện phân 
chia thu nhập theo năng lực công tác, đảm bảo mức thu nhập cho người lao động yên tâm công tác. 

• Đối với khối gián tiếp văn phòng: Công ty đang từng bước hoàn thiện mô hình trả lương 3P (Position – Person 
– Performance) đây là giải pháp quan trọng để tăng năng suất lao động của từng cá nhân, đồng thời động 
viên khuyến khích người lao động trong việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ. Từ đó tạo ý thức tự 
giác nâng cao kỹ năng làm việc, sáng tạo đưa ra ý tưởng rút ngắn quy trình sản xuất, tạo thêm nhiều giá 
trị gia tăng. 

• Đối với khối trực tiếp sản xuất công ty áp dụng mô hình Lean 5S với mục đích rút ngắn thời gian làm việc tăng 
năng suất lao động nhưng vẫn đảm bảo lương và thu nhập cho người lao động.

• Tất cả cán bộ công nhân viên đều được đóng bảo hiểm xã hội (BH y tế, BH xã hội, BH thất nghiệp) theo quy 
định và đảm bảo các quyền lợi theo Bộ Luật lao động, Công ty luôn cam kết bảo đảm đầy đủ các quyền lợi về 
tinh thần, vật chất cho người lao động theo quy định của Pháp luật và thỏa ước lao động tập  thể. Hàng năm 
Công ty chi thêm trên 446 triệu đồng để mua bảo hiểm tại nạn và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Các chương trình chăm sóc sức khỏe người lao động

• Kết hợp cùng với Công đoàn, và Đoàn thanh 
niên, Công ty luôn tiến hành chăm lo đời sống 
cho người lao động, tổ chức bếp ăn công ng-
hiệp, định kỳ đánh giá chất lượng bếp ăn 
thông qua khảo phiếu khảo sát mức độ hài 
lòng để có bước cải thiện kịp thời và có chính 
sách tăng cường cải thiện suất ăn phù hợp với 
từng thời điểm. 

• Vào các ngày lễ Công ty chăm lo thêm bữa 
ăn nhẹ cho người lao động – Tổng số tiền 
206.159.000 đồng. Vào dịp tết nguyên 
đán, Công đoàn tổ chức họp mặt cuối năm 
cho các Công nhân ăn tết xa nhà, tặng quà 
cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó 
khăn, tổ chức xe về quê ăn tết –Tổng số tiền 
166.299.595 đồng

• Công ty còn hỗ trợ các Công nhân gặp 
khó khăn đột xuất, hỗ trợ tiền xăng 
và gửi trẻ cho người lao động – Tổng 
cộng 9.897.380.858 đồng, hỗ trợ công 
nhân nữ đơn thân nuôi con – Tổng cộng 
291.761.538 đồng 

• Sửa chữa cải tạo lại nhà ăn Xí nghiệp An 
Phú – Tổng chi phí hơn 2 tỷ đồng. Người 
lao động gặp khó khăn đột xuất công ty 
chi hỗ trợ từ 500.000 đồng trở lên. Hàng 
năm vào dịp tết Nguyên Đán ngoài chính 
sách chăm lo tết chung công ty còn hỗ 
trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn 
1.000.000 đồng để góp phần giảm bớt lo 
toan ngày tết cho người lao động.

Những chính sách trên là đòn bẩy tích cực tác động lớn đến doanh thu Công ty. Cụ thể, hiện tại Colum-
bia Sportwear đang là khách hàng lớn nhất của Công ty, nhãn hàng có Bộ phận Đánh giá sự Tuân thủ 
Trách nhiệm Xã hội (CR) với bộ tiêu chuẩn riêng. Các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn sẽ được gia tăng số 
lượng đơn hàng.
Theo đó, hai năm liên tiếp Bộ phận CR của Columbia Sportwear đã tiến hành đợt kiểm tra không báo 
trước và hài lòng về sự tuân thủ của Xí nghiệp An Nhơn trực thuộc Công ty. Xí nghiệp được đánh giá 
mức “Acceptable” sau đợt đánh giá – mức liền kế mức đỉnh “Best in Class” trong hệ thống phân lọai 
của Columbia Sportswear. 
Kết quả đợt đánh giá đã chứng minh được những nỗ lực của Công ty nói chung và Xí nghiệp An Nhơn nói 
riêng trong việc tạo ra môi trường làm việc an toàn, hỗ trợ tối đa cho người lao động đạt được hiệu quả 
tốt nhất, đồng thời vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. 
Ngoài ra, Xí nghiệp An Phú đã tham gia dự án khảo sát mức độ hài lòng của Người lao động của khách 
Columbia và cả hai năm Công ty đều đạt số điểm cao nhất trong nhóm 11 doanh nghiệp cung cấp sản 
phẩm FOB cho nhãn hàng Columbia Sportwear. Đây là nỗ lực của CTCP Sản xuất Thương mại may Sài 
Gòn nhằm giữ chân người lao động và nâng cao giá trị bền vững cho Công ty

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công tác chăm lo đời sống cho lao động và thân nhân
Công ty ý thức rằng chăm lo người lao động không chỉ dừng lại ở đảm bảo tài chính mà còn về tinh thần và sức 
khỏe. Theo đó, trong năm 2018 Công ty đã thực hiện các hoạt động:

• Tổ chức các lớp chuyên đề, tập huấn, phổ biến 
về tầm quan trọng của dinh dưỡng. Trong ngày 
quốc tế Phụ nữ 08/03, Công ty còn tổ chức cuộc 
thi cắm hoa, nấu ăn và tặng quà chúc mừng cho 
chị em phụ nữ… 

• Tạo điều kiện cho người lao động tham gia các 
hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức như 
Giải bóng đá Nam,Nữ, Giải Cầu lông, Thi thiết 
kế cắt may thời trang và hội thi văn nghệ. Trong 
những cuộc thi này, Công ty đã đạt được giải nhất 
thiết kế và trình diễn thời trang, giải nhì múa minh 
họa, tổng giá trị giải thưởng là 13 triệu đồng. 

• Công đoàn cơ sở đề xuất tham dự giải thưởng 
Tôn Đức Thắng cho Bà Hoàng Thị Kim Dung 
và đạt giải, Nội dung “ sáng kiến cải tiến 
trong suản xuất”, Tổng giá trị giải thưởng 
20.000.000đ.

• Đề xuất các cơ quan ban ngành tặng quà 
nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06 cho 
3.546 cháu thiếu nhi trong địa bàn Với số tiền 
303.500.000. Ngoài ra, Công ty còn trao quà 
và học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các bé có 
thành tích xuất sắc trong học tập với tổng chi 
phí 82.000.000đ.

Công tác đào tạo, phát triển người lao động
Đào tạo để phát triển là một trong 
những ưu tiên hàng đầu trong chính 
sách nhân sự của Công ty. Tại Garmex 
Sài Gòn, mỗi vị trí sẽ có tiêu chuẩn đào 
tạo riêng. Cụ thể: Công nhân sản xuất 
được chú trọng đào tạo kỹ năng sản 
xuất, nhân viên nghiệp vụ được đào 
tạo các kỹ năng nghiệp vụ liên quan, 
cấp tổ trưởng được chú trọng đào tạo 
nâng cao khả năng, năng lực quản lý 
tùy vào cấp độ quản lý liên quan. Mỗi 
vị trí có tiêu chuẩn riêng nhưng đều trên 
một nền tảng chung là giỏi về chuyên 
môn nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo 
đức, chuyên nghiệp trong phong cách 
làm việc và tâm huyết với công việc.

Niềm tự hào của Garmex Sài Gòn là 
ứng dụng hiệu quả mô hình LEAN 5S. 
Vì vậy, mỗi cá nhân của đại gia đình 
Garmex Sài Gòn đều phải hiểu và tuân 
thủ đúng mô hình hoạt động vì một 
mục tiêu chung là sự phát triển bền 
vững của Công ty.Trong năm Công ty 
đã tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ, 
tập huấn chuyên môn, tạo điều kiện 
cho người lao động hiểu thêm về mô 
hình hoạt động của Công ty - mô hình 
LEAN 5S, giúp người lao động mới làm 
quen với guồng máy lao động nhanh 
hơn, giúp người lao động cũ có cơ hội 
rèn luyện, thực hành theo đúng tinh 
thần của mô hình 5S. 

Tổng Số giờ đào tạo người 
lao động tại Công ty trong 
năm 2018, đạt tổng cộng 
66.848 giờ, với 4.178 người 
lao động tại Công ty, số giờ 
đào tạo bình quân là 16 giờ 
trên mỗi người lao động. 
Công ty còn cử nhân viên ng-
hiệp vụ tham gia các khóa 
đào tạo bên ngoài để nâng 
cao kỹ năng làm việc đáp 
ứng với điều kiện mới
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ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Phát triển bền vững không chỉ từ nội tại doanh nghiệp mà còn từ môi trường xã hội. Các hoạt động thiện nguyện 
không chỉ dừng lại ở xây dựng hình ảnh mà còn là tâm của Ban lãnh đạo Công ty luôn hướng đến cộng đồng xã 
hội vì mục tiêu chung ổn định và phát triển. Các hoạt động trong năm:

• Công ty còn thường xuyên thăm các trung tâm nuôi trẻ mồ côi tại Bến Tre với số tiền: 20.000.000 
đồng, Thăm nhà các mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Tĩnh Bến Tre định kỳ vào dịp cuối năm

• Ngoài ra hàng năm Công ty hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, lao động có hoàn cảnh khó 
khăn, trên địa bàn Ủy ban Quận Gò Vấp, P.17, Quận Gò Vấp với số tiền: 20.000.000 
đồng, Ủy Ban Nhân dân Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn với số tiền: 20.000.000 đồng

• Hướng về biển đảo, kết nghĩa với Lữ đoàn tàu ngầm 189, 
tặng 42 bộ máy vi tính với số tiền: 380.180.000 đồng.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI

Năm 2018, kinh tế thế giới có nhiều biến 
động. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung 
tăng cao ngay trong nửa đầu năm 2018 
làm đảo lộn cục diện kinh tế toàn cầu, ảnh 
hưởng tiêu cực đến đà tăng trưởng chung. 
Thể hiện qua: giá cả hàng hóa leo thang, 
đầu tư giảm, kiểm soát xuất nhập khẩu 
khắt khe hơn, trong khi thị trường tài chính 
toàn cầu liên tục biến động. 
Tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu 
Âu (Eurozone), do những tác động của 
căng thẳng thương mại với Mỹ, cùng sự 
chia rẽ nội bộ ngày càng sâu sắc khiến 
châu Âu phải đối mặt với không ít khó 
khăn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung 
bình của Eurozone ước đạt 2% trong năm 
2018.

Tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế mới 
nổi không đồng đều, một số nền kinh tế 
vẫn phải đối mặt với sức ép và rủi ro nhất 
định. Tuy nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phục 
hồi, nhưng tính cân đối khi mở rộng kinh tế 
đã sụt giảm, chỉ số PMI sản xuất toàn cầu 
cũng đi xuống. 
Dưới ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế - 
chính trị như tình hình thương mại toàn cầu 
có xu hướng thu hẹp, chính sách tiền tệ của 
các ngân hàng trung ương trên thế giới trở 
lại bình thường và rủi ro địa - chính trị…, 
dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ 
suy giảm. Tại châu Á, các nền kinh tế mới 
nổi có độ phụ thuộc lớn vào dòng vốn đầu 
tư nước ngoài, sẽ gặp thách thức trong việc 
giữ ổn định tỷ giá và ngăn sự thoái vốn của 
nhà đầu tư nước ngoài.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH NGÀNH 
MAY MẶC NĂM 2018

Mặc dù phải đối diện với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt 
trên thị trường và những biến động về địa chính trị trên thế 
giới, nhất là chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có xu hướng gia 
tăng nhưng ngành dệt may Việt Nam vẫn xuất sắc hoàn 
thành tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 36,1 tỷ USD, 
tăng hơn 16% so với năm 2017. Thực trạng ngành trong 
năm 2018:
• Xu hướng hoàn thiện chuỗi cung ứng của ngành gia 

tăng (thể hiện qua dòng vốn đầu tư vào công nghiệp 
dệt nhuộm và nguyên phụ liệu đang tăng lên) nhưng 
còn gặp nhiều thách thức từ rào cản chính sách cho đến 
năng lực công nghệ sản xuất và tài chính.

• Chi phí nhân công tăng theo chính sách tăng lương cơ 
bản vùng của Chính phủ.

• Các phương thức sản xuất mang lại giá trị gia tăng cao 
như FOB, OBM và ODM vẫn còn đang chiếm tỷ trọng 
thấp trong cơ cấu sản xuất ngành may mặc Việt nam

• Tuy thực trạng ngành may mặc Việt Nam đang chịu cạnh 
tranh từ các nước có chi phí nhân công rẻ nhưng năng 
suất, môi trường, nhà xưởng các quốc gia này không 
theo kịp Việt Nam nên số lượng đơn hàng vào Việt Nam 
vẫn đảm bảo ở mức tốt.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018

Chỉ tiêu ĐVT TH 2016 TH 2017 KH 2018 TH 2018 TH 2018/ 
KH 2018

TH 2018/ 
TH 2017

Doanh thu thuần Tr.đồng 1.611.379 1.605.048 1.700.000 2.038.901 19,94% 27,03%

Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 75.696 74.811 70.600 141.462 98,95% 87,76%

Tỷ lệ LNTT/DTT % 4,7% 4,66% 4,15% 6,93% 66,98% 48,71%

Cổ tức/VĐL % 30% 30% 30% 30% - -

• Ổn định việc làm, giảm thiểu thời gian chờ 
việc của người lao động, giảm chi phí hỗ trợ 
lương; tăng thu nhập, chăm sóc tốt đời sống 
vật chất tinh thần Người lao động do đó tình 
hình lao động ổn định mà thể hiện rõ nhất là 
Người lao động trở lại làm việc sau Tết 2018 
đạt tỷ lệ trên 99%;

• Từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý, mô 
hình sản xuất mang tính khác biệt, Lean 5S, 
góp phần nâng cao năng suất lao động (so 
với cùng kỳ tăng 20,82% )

• Từng bước chuyển đổi thành công chiến lược 
sản xuất hàng hàm lượng kỹ thuật cao, củng 
cố, phát triển nguồn nhân lực bên cạnh việc 
hoàn thiện hệ thống quản lý. Chiến lược bước 
đầu đã mang lại kết quả khả quan khi Khách 
hàng xác định hàng hóa phức tạp kỹ thuật, 
công nghệ hoặc sử dụng nguyên phụ liệu 
mới chỉ có thể sản xuất tại Garmex Sài Gòn;

• Tạo dựng thương hiệu xây dựng niềm tin nơi 
khách hàng. Tiếp tục xác lập vị thế với khách 
hàng truyền thống, gia tăng khả năng ưu tiên 
phân bổ đơn hàng sản xuất, góp phần ổn định 
sản xuất ngay từ đầu năm 2018, khắc phục 
tình trạng ‘hụt hàng’ trong mùa thấp điểm ;

• Hiện tại Công ty đang sở hữu phương thức kinh 
doanh FOB với hơn 10 khách hàng lớn và hiện 
nay đang hợp tác rất tốt. Năm 2017, công ty 
buộc phải từ chối một số đơn hàng vì không 
đủ khả năng sản xuất. Trong năm 2018, sau 
khi cải tiến, áp dụng công nghệ trong quy trình 
sản xuất, gia tăng năng suất lao động thì do-
anh thu xuất khẩu đã tăng trưởng đáng kể.

• Từng bước cắt giảm và đi đến chấm dứt hoạt 
động nhượng quyền tại Blue Saigon LLC, duy 
trì và  phát triển mảng kinh doanh FOB.

Hoạt động đầu tư dự án
Năm 2018 Công ty không triển khai dự án nào. Hầu hết các khoản đầu tư tài chính vẫn duy trì. Trong năm, 
Công ty đã bán toàn bộ khoản đầu tư tại CTCP Da giày Sagoda. 

Trách nhiệm với môi trường, xã hội, cộng đồng
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, Garmex Saigon luôn nhận thức được vai trò của việc 
giữ gìn bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Thời 
gian qua, Công ty đã liên tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhằm cải tạo môi trường, vệ sinh phong quang, 
cũng như đóng góp sức mình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 
Tuân thủ pháp luật về môi trường
Trong thời gian qua, Công ty đã:

• Chú trọng công tác đầu tư, dây chuyền sản xuất, đảm 
bảo an toàn đối với người lao động, đảm bảo đạt các 
tiêu chuẩn chất lượng về môi trường, cũng như đáp 
ứng tốt yêu cầu của Khách hàng về chất lượng sản 
phẩm.

• Hệ thống xử lý chất thải cũng được Công ty quan tâm 
xem xét, đảm bảo xử lý tốt chất thải trong quá trình 
sản xuất trước khi thải ra môi trường, trong đó các loại 
chất thải được phân loại kỹ trước khi tiến hành xử lý, 
đưa ra môi trường.

• Hệ thống cấp nước tại Công ty đã được 
xử lý tách bỏ tạp chất, đảm bảo có thể 
uống được ngay từ bất kỳ vòi nước nào 
tại Công ty. Các nhà ăn tại các nhà máy 
thuộc Garmex Sài Gòn đều do các xí 
nghiệp tự vận hành và quản lý, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức 
khỏe cho người lao động tại Công ty

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Những mặt làm được

• Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu chưa thật 
sự hồi phục, cạnh tranh về giá còn gay gắt, 
nhất là từ nguồn cung ở các thị trường mới 
xuất hiện (Cambodia, Miến Điện) nhưng Công 
ty vẫn xúc tiến tốt và củng cố vị thế đối với 
Khách hàng truyền thống, phân bổ năng lực 
phù hợp theo diễn biến thị trường xuất khẩu 
bên cạnh việc củng cố, hoàn thiện mô hình 
sản xuất và hệ thống nên vẫn đảm bảo ổn 
định doanh thu, tăng năng suất lao động, cơ 
bản hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ 
đông giao phó.

• Gia tăng vị thế và số lượng đơn hàng từ 
khách hàng lớn Columbia Sportwear.

• Mô hình LEAN 5S ngày càng hoàn thiện hơn

Những mặt chưa làm được 

• Chi phí ẩn vẫn chưa được chủ động kiểm 
soát, sai sót, phải khắc phục, chờ việc, 
xuất hàng không kịp tiến độ vẫn chưa 
khắc phục triệt để.

• Một số bộ phận còn thụ động, quản lý 
tác nghiệp, thừa hành hơn lãnh đạo, 
điều hành. Khi xảy ra sự cố chờ lãnh 
đạo phân tích, chỉ ra giải pháp, chưa 
chủ động giải quyết trong phạm vi trách 
nhiệm đã được phân công.

Nguyên nhân: 
• Kỷ cương trong tuân thủ các qui định, 

hướng dẫn của hệ thống chưa chặt chẽ và 
một bộ phận quản lý chưa thật sự quan 
tâm việc kiểm soát sự tuân thủ trong vận 
hành hệ thống. 

• Các sự cố do nguyên nhân sai qui trình 
hoặc hướng dẫn vẫn còn  lặp lại , việc 
cung cấp nguyên phụ liệu trễ hơn hợp 
đồng hay chất lượng không được đảm 
bảo, chu kỳ kiểm tra không theo qui định 
… những vấn đề này dẫn đến bộ phận 
sản xuất phải chờ việc.

Tổng kết lại, điểm yếu nhất cần phải nhanh 
chóng khắc phục là nâng cao tính tự giác 
trong tuân thủ các qui định trong vận hành 
hệ thống quản lý, kiểm soát hữu hiệu việc 
tuân thủ nghiêm túc qui trình cùng các kỹ 
năng quản lý nhằm kiểm soát chất lượng và 
giảm thiểu chi phí ẩn. Nghiêm túc thực hiện 
triển khai thực nghiệm phần mêm ERP, nếu 
những yếu kém trên chậm khắc phục sẽ gây 
ra hậu quả nghiêm trọng trong công tác tổ 
chức, quản lý sản xuất

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá về triển vọng 2019

Đánh giá về triển vọng ngành

• Các đơn hàng từ các quốc gia thành viên CPTPP 
như Canada, Australia, New Zealand đổ vào Việt 
Nam sẽ tăng lên nhằm hưởng các ưu đãi thuế 
quan. 

• Các nhà nhập khẩu Mỹ đang và sẽ chuyển bớt 
đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam do lo 
ngại chiến tranh thương mại. 

• Khi EVFTA có hiệu lực, EU sẽ cắt giảm thuế xuất 
nhập khẩu hàng may mặc xuất xứ Việt Nam từ 
12% xuống 0%. Nhờ vậy, các doanh nghiệp may 
mặc của Việt Nam có thể mong đợi tăng thị phần 
(hiện đang ở mức khiêm tốn 2%-3%) lên mức cao 
hơn khi EVFTA có hiệu lực.

• Xu hướng hàng Athleisure – Xu hướng thời 
trang thể thao rất phát triển vào cuối năm 
2018 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong 
năm 2019.

• Theo Euromonitor, quy mô doanh thu ngành 
dệt may toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng 
ở mức CAGR 4,6%/năm từ 2016 đến 2021, 
đạt doanh thu ước tính 1.659,5 tỷ vào năm 
2021, chủ yếu do tiêu thụ sản phẩm may 
mặc toàn cầu tăng cũng như tăng giá bán 
trung bình sản phẩm dệt may đặc biệt tại 
các nước đang phát triển.

Bên cạnh những triển vọng thuận lợi trên, Công ty cũng đối mặt với áp lực lớn từ các yếu tố: Cạnh tranh về giá, 
về mẫu mã và chất lượng có xu hướng diễn ra gay gắt hơn. Để tận dụng tốt những triển vọng này Công ty cần 
xây dựng, tổ chức đội ngũ kỹ thuật nghiệp vụ mang tính chuyên nghiệp hơn nhằm nâng cao tính cạnh tranh phù 
hợp với xu hướng thị trường, góp phần tăng trưởng bền vững.

Đánh giá về triển vọng chung kinh tế toàn cầu
Năm 2019 tăng trưởng kinh tế các nước được dự báo giảm, 
chính sách tiền tệ diễn biến phức tạp, lãi suất tăng. Tác động 
của tăng lãi suất sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty. . 

Chiến lược phát triển Công ty trong năm 2019
Về đối nội: 
• Tái cơ cấu bộ máy tổ chức. Đây là hoạt động cần thiết để tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị.
• Hoàn thiện hệ thống quản lý các cấp, theo dõi sát sao và định kỳ báo cáo về tình hình sản xuất tại từng 

phân xưởng.
• Đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng các nhà xưởng máy móc song song với nâng cao kỹ năng chuyên môn 

nghiệp vụ của người lao động tại từng bộ phận sản xuất. Đầu tư vào hạ tầng nhà xưởng và người lao động 
để tránh tình trạng Công ty phải từ chối đơn hàng do năng lực sản xuất không đủ đáp ứng.

Về đối ngoại: 
• Tiếp tục củng cố vị thế đối với khách hàng truyền thống ở các thị trường trọng điểm. Mở rộng tìm kiếm khách 

hàng tại những thị trường tìm năng
• Tăng cường xúc tiến, tìm cơ hội phát triển khách hàng, thị trường mới từ các hiệp định thương mại.
• Đa dạng hóa sản phẩm. Tăng tập trung phát triển các sản phẩm có biên lợi nhuận cao.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (Từ ngày 01/01/2018 đến 04/12/2018) tiến hành 06 cuộc họp trực tiếp và 02 lần 
trao đổi lấy ý kiến trực tiếp, điện thoại, email.
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (Từ ngày 05/12/2018 đến 31/12/2018) tiến hành 03 cuộc họp trực tiếp.
Việc tổ chức họp HĐQT và lấy ý kiến đều tuân thủ theo quy định tại điều lệ và các quy định của pháp luật hiện 
hành.

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 Ông Lê Quang Hùng Chủ tịch HĐQT nhiệm 
kỳ III 07/01/2004 06/06 100%

2 Ông Nguyễn Ân       Phó Chủ tịch HĐQT 
nhiệm kỳ III 07/01/2004 06/06 100%

3 Ông Lâm Tử Thanh
Thành viên HĐQT NK 
III tiếp tục tham gia 
HĐQT nhiệm kỳ IV

15/04/2009 09/09 100%

4 Bà Nguyễn Thi Thu Hương
Thành viên HĐQT NK 
III tiếp tục tham gia 
HĐQT nhiệm kỳ IV

04/08/2010 09/09 100%

5 Bà Nguyễn Minh Hằng
Thành viên HĐQT NK 
III tiếp tục tham gia 
HĐQT nhiệm kỳ IV

12/04/2014 09/09 100%

6 Bà Phan Thị Phượng

Thành viên HĐQT 
nhiệm kỳ III (tiếp tục 
tham gia BKS nhiệm 

kỳ IV) 

12/04/2014 05/06 83,33%
Do giải 
quyết việc 
gia đình.

7 Ông Lâm Quang Thái Thành viên HĐQT 
nhiệm kỳ III 12/04/2014 05/06 83,33% Do đi nước 

ngoài

8 Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT nhiệm 
kỳ IV (tham gia mới) 05/12/2018 03/03 100%

9 Ông Bùi Minh Tuấn
Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ IV (tham gia 
mới)

05/12/2018 03/03 100%

10 Ông Lê Hùng
Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ IV (tham gia 
mới)

05/12/2018 03/03 100%

11 Ông Nguyễn Việt Cường
Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ IV (tham gia 
mới)

05/12/2018 03/03 100%

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ 

phần nắm giữ

Tỷ lệ sở 
hữu/ Vốn 
điều lệ

Ghi chú

1 Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch

2.458.454 cp 15,80 %
Đại diện sở hữu của 
Cty TNHH Đầu tư và 
Thương mại Thiên Hải  

727.070 cp 4,67%
Đại diện sở hữu của 
Công ty Cổ phần Đầu 
Tư Toàn Việt

2 Ông Bùi Minh Tuấn Thành viên 1.572.340 cp 10,11%
Đại diện sở hữu của Cty 
cổ phần Đầu tư T.T.A

3 Ông Lê Hùng Thành viên 782.193 cp 5,03%
Đại diện sở hữu của 
CTCP Dệt May Gia Định

4 Ông Nguyễn Việt Cường Thành viên 782.192 cp 5,03%
Đại diện sở hữu của 
CTCP Dệt May Gia Định

5 Bà Nguyễn Minh Hằng Thành viên 16.070 cp 0,10% Sở hữu cá nhân

6 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên 39.290 cp 0,25% Sở hữu cá nhân

7 Ông Lâm Tử Thanh Thành viên

817.910 cp 5,26% Sở hữu cá nhân

436.810 cp 2,81%
Đại diện sở hữu của 
Công ty TNHH Tân Á

436.810 cp 2,81%
Đại diện sở hữu của 
TNHH Thương mại Á 
Châu

Công ty không có thành viên độc lập Hội đồng quản trị
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CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ NĂM 2018

STT
Số Nghị quyết, 

Quyết định
Ngày Nội dung

1 06/NQ-HĐQT 26/02/2018 Nghị quyết của HĐQT:
• Quyết định chi trả cổ tức 15% bằng tiền đợt 2 năm 2017 

(theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) trên vốn điều lệ mới 
155,55 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu; ngày đăng ký cuối 
cùng 29/3/2018 và ngày chi trả cổ tức 19/4/2018.

• Quyết định họp Đại hội ĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 
21/4/2018; ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp  29/3/2018.

2 07/QĐ-HĐQT 26/02/2018 Quyết định của HĐQT:
Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT; 
thời gian bổ nhiệm, từ ngày được HĐQT phê duyệt cho đến hết 
nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

3 08/NQ-HĐQT 03/04/2018 Nghị quyết của HĐQT:
Thông qua Chương trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2018 trình Đại 
hội ĐCĐ phê duyệt:
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
• Báo cáo của HĐQT năm 2017 và Chương trình quản trị năm 

2018;
• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
• Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017;
• Báo cáo phân bổ lợi nhuận năm 2017;
• Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm; chính sách, thù lao HĐQT, 

Ban KS và mức chia cổ tức năm 2018;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty theo 
Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài 
chính;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo 
Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài 
chính;
- Đề xuất lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) công ty kiểm toán 
cho năm tài chính 2018.

4 11/NQ-HĐQT 19/04/2018 Nghị quyết của HĐQT:
Chọn đối tác Công ty Cổ phần Địa ốc Duy Đức – Sài Gòn hợp tác 
đầu tư/chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê đất tại số 
213 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.                -   

STT
Số Nghị quyết, 

Quyết định
Ngày Nội dung

5 16/QĐ-HĐQT 28/07/2018 Quyết định của HĐQT:
Bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Hằng, hiện là Giám đốc Tài chính kiêm 
Kế toán trưởng Cty, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài 
chính và Đầu tư Cty CP SX – TM May Sài Gòn; thời hạn bổ nhiệm 
từ ngày 01/8/2018 đến khi HĐQT có phê chuẩn khác.

6 17/QĐ-HĐQT 28/07/2018 Quyết định của HĐQT:
Bổ nhiệm Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, hiện là Kế toán trưởng Cty TNHH 
MTV May Sài Gòn Xanh (công ty con), giữ chức vụ Kế toán trưởng 
Cty CP SX – TM May Sài Gòn kiêm Kế toán trưởng Cty TNHH MTV 
May Sài Gòn Xanh; thời hạn bổ nhiệm từ ngày 01/8/2018 đến khi 
HĐQT có phê chuẩn khác.

7 18/QĐ-HĐQT 28/07/2018 Quyết định của HĐQT:
Giải quyết cho Bà Lê Thị Phương Thảo, thôi giữ chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc Cty CP SX – TM May Sài Gòn để nghỉ việc theo nguyện 
vọng cá nhân, kể từ ngày 01/8/2018.

8 19/NQ-HĐQT 28/07/2018 Nghị quyết của HĐQT: 
Quyết định tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền đợt 1 năm 2018 (theo 
mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) trên vốn điều lệ 155,55 tỷ đồng 
cho cổ đông hiện hữu; ngày đăng ký cuối cùng 22/8/2018 và ngày 
chi trả cổ tức 10/09/2018

9 23/NQ-HĐQT 16/10/2018 Nghị quyết của HĐQT: 
• Do thay đổi lớn cơ cấu cổ đông, HĐQT nhiệm kỳ III (từ tháng 

4/2014 đến tháng 4/2019) đồng thống nhất tổ chức ĐHCĐ bất 
thường để bầu lại HĐQT và BKS.

• Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội 
ngày 15/11/2018; thời gian họp ĐH ngày 05/12/2018 và địa 
điểm họp ĐH tại Hội trường Khách sạn Đệ Nhất, số 21 Hoàng 
Việt, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM.

10 27/NQ-HĐQT 12/11/2018 Nghị quyết của HĐQT: 
Thống nhất Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Thành viên HĐQT và 
Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (05 năm).

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ NĂM 2018

STT
Số Nghị quyết, 

Quyết định
Ngày Nội dung

11 28/NQ-HĐQT 19/11/2018 Nghị quyết của HĐQT: 
Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội ĐCĐ bất thường 
năm 2018:

• Thời gian:  8h00 ngày 05/12/2018;
• Địa điểm: Hội trường Nhà khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, 

Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
Thông qua Chương trình Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2018 trình 
ĐHĐCĐ phê duyệt.

12 34/NQ-HĐQT 05/12/2018 Nghị quyết của HĐQT: 
• Thông qua kết quả bầu Chủ tịch và các thành viên HĐQT nhiệm 

kỳ IV (05 năm).
• Quyết định phê duyệt Tổng Giám đốc nhiệm kỳ IV (05 năm) 

đồng thời miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ III.

13 35/QĐ-HĐQT 05/12/2018 Quyết định của HĐQT: 
Bổ nhiệm Ông Lê Hùng, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, kể từ ngày 
05/12/2018 đến hết nhiệm kỳ IV HĐQT Cty.

14 41/NQ-HĐQT 10/12/2018 Nghị quyết của HĐQT: 
Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng:
• Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ 

Chí Minh;
• Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam).
• Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

15 44/NQ-HĐQT 
NK4

22/12/2018 Nghị quyết của HĐQT: 
Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y) 
kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Cty 
Cổ phần SX – TM May Sài Gòn (bao gồm cả việc kiểm toán báo cáo 
tài chính của Công ty Blue Saigon LLC).

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội và nội 
dung chương trình, phân công tổ chức lãnh 
đạo Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường 
niên cho năm tài chính 2017 được tổ chức vào 
ngày 21/4/2018;  

• Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức 
và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị 
Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 
06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ và 
Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 
của Bộ Tài chính trình Đại hội cổ đông thông 
qua.

• Thống nhất Ban Kiểm soát lựa chọn, đề xuất 
04 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 
trình Đại hội cổ đông thông qua;

• Thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách quản 
trị công ty kiêm Thư ký HĐQT; thời gian bổ 
nhiệm, từ ngày được HĐQT phê duyệt cho 
đến hết nhiệm kỳ III (2014 – 2018);

• Thống nhất cân nhắc, xem xét lại tình hình 
hoạt động SX.KD của Công ty TNHH Sài Gòn 
– Tường Long để có quyết định cuối cùng;

• Thống nhất tạm ứng thù lao HĐQT và Ban 
KS năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế bằng 
80% kế hoạch lợi nhuận trước thuế và cuối 
năm chi trả thực tế sau khi kiểm toán;

• Thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng sản 
xuất nhằm thực hiện chiến lược phát triển 
công ty trong tình hình mới. Giao Giám đốc 
Tài chính xây dựng phương án chi tiết đầu 
tư phát triển sản xuất tại Đatel và Cát Tiên 
thuộc tỉnh Lâm Đồng trình HĐQT xem xét, 
quyết định;

• Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024); thành 
viên các tiểu ban theo phân công chuẩn bị nội 
dung gởi đến các thành viên HĐQT và Trưởng 
Ban KS xem xét góp ý trước khi trình HĐQT 
thông qua;

• Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Hằng, giữ chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách Tài chính và Đầu tư, 
kể từ ngày 01/08/2018 đến khi HĐQT có phê chuẩn khác;

• Thống nhất bổ nhiệm Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, giữ chức vụ Kế 
toán trưởng Cty CP SX – TM May Sài Gòn kiêm Kế toán 
trưởng Cty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh (công ty con), 
kể từ ngày 01/8/2018 đến khi HĐQT có phê chuẩn khác;

• Thống nhất giải quyết cho Bà Lê Thị Phương Thảo, thôi 
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cty để nghỉ việc theo 
nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/08/2018;

• Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 
2018 để bầu lại HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (05 
năm) và tổ chức Đại hội vào ngày 05/12/2018;

• Thống nhất Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Thành viên 
HĐQT và Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (05 năm);

• Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 
năm 2018 vào ngày 05/12/2018 và địa diểm tổ chức 
tại Hội trường Nhà khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, 
Phường 7, Quận 3, TP.HCM; thông qua Chương trình Đại 
hội cổ đông bất thường 2018;

• Thống nhất tạm ứng thù lao HĐQT và BKS 11 tháng năm 
2018 theo 2% lợi nhuận sau thuế (88,709 tỷ) và chi bổ 
sung trong tháng 11/2018;

• Thống nhất tạm ứng quỹ thưởng HĐQT theo kết quả SX-
.KD 9 tháng đầu năm 2018 hợp nhất (88,709 tỷ) phân bổ 
cho HĐQT, Ban KS và Cán bộ quản lý điều hành;

• Thống nhất kết quả bầu Ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch 
HĐQT nhiệm kỳ IV và phê duyệt Ông Lê Hùng, Tổng Giám 
đốc Công ty nhiệm kỳ IV;

• Thống nhất việc vay vốn tại các Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng 
TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) và Ngân hàng First 
Commercial Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

• Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt 
Nam (E&Y) kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 
31/12/2018 của Cty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn (bao 
gồm cả việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Blue 
Saigon LLC) thay thế Công ty TNHH PKF Việt Nam. 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào tạo về quản trị công ty
Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của 
pháp luật về công tác quản trị, trong đó có 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban Kiểm Soát đã tham gia khóa 
đào tạo về quản trị công ty và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Các thành viên còn lại sẽ tiếp tục tham 
gia khi các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận có các khóa đào tạo phù hợp.

Công ty có 4 Tiểu ban : Tiểu ban Chiến lược - Phát triển , Tiểu ban Đầu tư - Tài chính, Tiểu ban Nhân sự - Lương 
thưởng, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ . Đến nay, Công ty không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Các Tiểu ban đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

STT Họ tên Chức vụ
Thù lao HĐQT Lương 

thưởng 
khác

Tổng cộng
Thù lao HĐQT Thưởng

1  Lê Quang Hùng 
CT. HĐQT 

chuyên trách
12% 11% 77% 100%

2  Nguyễn Ân 
Phó CT. HĐQT 

- TGĐ
8% 26% 67% 100%

3  Nguyễn Thị Thu Hương 
TV HĐQT - 
Phó TGĐ

11% 11% 78% 100%

4  Nguyễn Minh Hằng 
TV HĐQT - 

Giám đốc Tài 
chính

11% 11% 78% 100%

5  Lê Thị Phương Thảo  Phó TGĐ 0% 0% 100% 100%

6  Lâm Tử Thanh 
Thành viên 

HĐQT
56% 44% 0% 100%

7 Lâm Quang Thái
Thành viên 

HĐQT
56% 44% 0% 100%

8 Phan Thị Phượng
Thành viên 

HĐQT
45% 55% 0% 100%

9 Lâm Quan Kiều Phương
Thành viên 

BKS
56% 44% 0% 100%

10 Lê Thị Chín Trưởng Ban KS 56% 44% 0% 100%

11 Nguyễn Thị Hồng Liên 
Thành viên 

BKS
11% 12% 76% 100%

12 Lê Quang Hùng 
CT. HĐQT 

chuyên trách
12% 11% 77% 100%

Các thù lao và khoản lợi ích của Hội đồng quản trị Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

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
Số CP Tỷ lệ Số CP Tỷ lệ

Lâm Quang Thái
Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ III
476 0 0 0

Giảm do giao 
dịch bán cổ 

phiếu

Nguyễn Thị Thu Hương
Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ III tiếp tục 
tham gia nhiệm kỳ IV

179.290 1,15 39.290 0,25
Giảm do giao 
dịch bán cổ 

phiếu

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Năm 2018, không có phát sinh giao dịch liên quan đến các thành viên chủ chốt (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, 
Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng). Tuy nhiên, phát sinh các giao dịch:

Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ 
với công ty Thời điểm giao dịch với công ty Ghi chú

Công Ty TNHH May Tân Mỹ Công ty con

Giao dịch liên quan đến gia công 
hàng may mặc; nhượng bán 
nguyên phụ liệu, thuê và bán máy 
móc thiết bị; thuê nhà xưởng năm 
2016, 2017 và  năm 2018 (chưa 
được kiểm toán).

Giao dịch giữa 
công ty với công 
ty con liên quan 
đến gia công hàng 
may mặc; nhượng 
bán nguyên phụ 
liệu, thuê và bán 
máy móc thiết bị; 
thuê nhà xưởng là 
giao dịch phát sinh 
thường xuyên, tuân 
thủ theo quy định 
tại Điều lệ Công ty 
và Luật Doanh Ng-
hiệp.

Công Ty TNHH Một thành viên 
May Sài Gòn Xanh Công ty con

Giao dịch liên quan đến gia công 
hàng may mặc; nhượng bán 
nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị 
từ năm 2016, 2017 và năm 2018 
(chưa được kiểm toán)

Công Ty TNHH Sài Gòn - Tường 
Long (GMC góp 51%/vốn điều 
lệ)

Công ty con

Giao dịch liên quan đến nhượng 
bán nguyên phụ liệu từ năm 2017 
và năm 2018 (chưa được kiểm 
toán).

Giao dịch giữa Công ty với công ty con, giữa Công ty với chi nhánh của công ty con

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ với 

công ty
Thời điểm giao dịch với công ty Ghi chú

Công Ty TNHH May Tân Mỹ

Công ty con Giao dịch liên quan đến gia công 
hàng may mặc; nhượng bán 
nguyên phụ liệu, thuê và bán máy 
móc thiết bị; thuê nhà xưởng năm 
2016, 2017 và  năm 2018 (chưa 
được kiểm toán).

Ông: Nguyễn Ân, 
Thành viên HĐQT 
(nhiệm kỳ III) là 
Chủ tịch Công ty

Công Ty TNHH Một thành viên 

May Sài Gòn Xanh

Công ty con Giao dịch liên quan đến gia công 
hàng may mặc; nhượng bán 
nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị 
từ năm 2016, 2017 và năm 2018 
(chưa được kiểm toán)

Ông: Lê Quang 
Hùng, Chủ tịch 
HĐQT (nhiệm kỳ 
III) là Giám đốc 
Công ty

Công ty TNHH Sài Gòn - Tường 
Long (GMC góp 51%/vốn điều 
lệ)

Công ty con     - 
Ông: Nguyễn Ân, 
Thành viên HĐQT 
(nhiệm kỳ III) là 
Chủ tịch HĐTV Công 
ty

Giao dịch liên quan đến nhượng 
bán nguyên phụ liệu từ năm 2017 
đến nay được phản ánh trong Báo 
cáo tài chính đã được kiểm toán 
năm 2017 và năm 2018 (chưa 
được kiểm toán)

Công Ty TNHH MTV Blue Ex-

change

Ông Lâm Quang 
Thái - TV HĐQT 
(nhiệm kỳ III) là 
chủ sở hữu của các 
công ty này

Giao dịch liên quan đến mua bán 
sản phẩm hàng may mặc từ 2016 
đến nay được phản ánh  trong các 
Báo cáo tài chính đã được kiểm 
toán năm 2016, 2017 và năm 2018 
(chưa được kiểm toán)

Nghị quyết 17/
NQ-HĐQT ngày 
0 6 / 0 5 / 2 0 1 6 
vẫn còn có hiệu 
lực cho đến khi 
có văn bản mới 
thay thế.

Giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác (Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 
Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều 
hành

Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ 
với công ty

Thời điểm giao dịch với công ty Ghi chú

Công Ty TNHH MTV 
Con Đường Xanh Quảng Nam

Ông Lâm Quang 
Thái - TV HĐQT 
(nhiệm kỳ III) là 
chủ sở hữu của 
các công ty này

Giao dịch liên quan đến mua bán sản 
phẩm hàng may mặc, nguyên phụ 
liệu từ 2016 đến nay được phản ánh  
trong các Báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán năm 2016, 2017 và năm 
2018 (chưa được kiểm toán)

Nghị quyết 
1 7 / N Q -
HĐQT ngày 
06/05/2016 
vẫn còn có 
hiệu lực cho 
đến khi có 
văn bản 
mới thay 
thế.

Công Ty TNHH MTV 
Con Đường Xanh 

Giao dịch liên quan đến mua bán sản 
phẩm hàng may mặc, nguyên phụ 
liệu từ 2016 đến nay được phản ánh  
trong các Báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán năm 2016, 2017 và năm 
2018 (chưa được kiểm toán)

Công Ty TNHH 
May Mặc Cây Dừa

Giao dịch mua bán nguyên phụ liệu 
từ năm 2016 đến nay được phản ánh  
trong các Báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán năm 2016, 2017 và năm 
2018 (chưa được kiểm toán)

Công Ty TNHH Trà Tân

Giao dịch liên quan đến gia công hàng 
may mặc từ 2016 đến nay được phản 
ánh  trong các Báo cáo tài chính đã 
được kiểm toán năm 2016,  2017 và 
năm 2018 (chưa được kiểm toán)

Tên tổ chức/cá 
nhân

Mối quan hệ với công ty
Thời điểm giao dịch với 

công ty 
Ghi chú

Blue Saigon LLC

Chi nhánh của công ty con 
Công ty TNHH MTV May Sài 
Gòn Xanh

Giao dịch liên quan đến gia 
công hàng may mặc; nhượng 
bán nguyên phụ liệu từ  năm 
2016 đến nay được phản ánh  
trong các Báo cáo tài chính đã 
được kiểm toán năm 2016, 
2017 và năm 2018 (chưa 
được kiểm toán)

Nghị Quyết 16/
NQ-HĐQT ngày 
06/05/2016 vẫn 
còn có hiệu lực 
cho đến khi có 

văn bản mới thay 
thế.

Ông: Nguyễn Trung, Giám 
đốc Chi Nhánh là người có 
liên quan đến Ông Nguyễn 
Ân - Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc Công ty 
(nhiệm kỳ III)

Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, 
Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



06 BÁO CÁO CỦA BAN 
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• THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT
• TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
• ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT
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THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ phần 

nắm giữ
Tỷ lệ sở hữu/ Vốn điều lệ

1 Bà Phan Thị Phượng Trưởng ban 3.940 cổ phần 0,03%

2 Bà Lê Thị Chín Thành viên 3.940 cổ phần 0,03% 

3 Bà Từ Vĩ Trí Thành viên 0 cổ phần 0,00%

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu 
là thành viên 

HĐQT

Số buổi 
họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

1 Bà Lê Thị Chín
Trưởng Ban KS NK III tiếp 
tục tham gia TV.Ban KS 

nhiệm kỳ IV
15/04/2009 07/07 100%

2 Bà Nguyễn Thị Hồng Liên Thành viên Ban KS nhiệm 
kỳ III 15/04/2009 06/06 100%

3 Bà Lâm Quan Kiều Phương Thành viên Ban KS nhiệm 
kỳ III 12/04/2014 06/06 100%

4 Bà Phan Thị Phượng
Trưởng Ban KS nhiệm kỳ 

IV (TV.HĐQT NK III tiếp tục 
tham gia BKS nhiệm kỳ IV) 

05/12/2018 01/01 100%

5 Ông Từ Vĩ Trí Thành viên Ban KS nhiệm 
kỳ IV (tham gia mới) 05/12/2018 01/01 100%

Hoạt động của Ban kiểm soát
Trong năm 2018 Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động như sau:
• Kiểm tra tình hình hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính định kỳ quý, năm của Công ty mẹ và các Công 

ty con, việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán. 
• Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ 

đông như tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch, việc tuân thủ điều lệ, quy định hiện hành trong điều hành 
hoạt động kinh doanh và ban hành văn bản quản lý của Hội đồng Quản trị.

• Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, cùng phối họp trao đổi và thảo luận.
• Ngày 5/12/2018, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III đã tuyên bố mãn nhiệm kỳ và Đại hội đồng Cổ đông bất thường 

bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV; Ban Kiểm soát nhiệm ký IV đã họp để bầu Bà Phan Thị Phượng làm Trưởng 
Ban Kiểm soát (với tỷ lệ phiếu bầu là 100%). 

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (Từ ngày 01/01/2018 đến 04/12/2018) tiến hành 06 cuộc họp trực tiếp. 
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (Từ ngày 05/12/2018 đến 31/12/2018) tiến hành 01 cuộc họp trực tiếp.
Việc tổ chức họp Ban Kiểm soát đều tuân thủ theo quy định tại điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

STT CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2018 NĂM 2017 CHÊNH LỆCH 

I TÀI SẢN 1.010.673.715.603 908.284.010.756 102.389.704.847

1 Tài sản ngắn hạn 778.442.269.303 655.451.445.645 122.990.823.658

2 Tài sản dài hạn 231.211.446.300 252.832.565.111 (20.601.118.811)

II NGUỒN VỐN 1.010.673.715.603 908.284.010.756 102.389.704.847

1 Nợ phải trả 630.076.425.609 588.003.627.917 42.372.797.692

2 Vốn chủ sở hữu 380.597.289.994 320.280.382.839 60.316.907.155

III CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

1 Hệ số thanh toán hiện hành 1,28 1,21 0,07

2 Hệ số thanh toán nhanh 0,21 0,18 0,03

3 Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu 5,8% 3,6% 2,2%

4 Tỷ suất sinh lợi trên vốn ROE 31,77% 20,51% 11,26%

5 Tỷ  suất sinh lợi trên tài sản ROA 13% 7% 6,00%

6 Tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn 0,62 0,65 (0,03)

7 Tỷ số nợ trên vốn cổ phần 1,66 1,84 (0,18)

Chỉ tiêu ĐVT KH 2018 TH 2018 TH 2018/ KH 2018

Doanh thu thuần đồng 1.700.000.000.000 2.038.900.592.256 119,94%

Lợi nhuận trước thuế đồng 70.600.000.000 141.461.855.614 200,37%

Cổ tức/VĐL % 20%-30% 30%

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

Kết quả kinh doanh năm 2018
Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đạt hơn 36 tỷ USD, mức tăng trưởng trên 16% là do có sự 
chuyển dịch đơn hàng từ Trung quốc về Việt Nam và do tiêu chuẩn chất lượng, môi trường lao động ở các địa bàn 
mới như Bangladesh, Ấn Độ chưa theo quy mô như nhà đầu tư kỳ vọng, nên các đơn hàng tại các nước này đưa 
qua Việt Nam cũng khá nhiều. Trong bối cảnh chung của ngành, đơn hàng trong năm 2018 của Garmex tăng 
nhiều, đôi lúc công ty còn từ chối nhận hàng vì năng lực sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu. 
Song song với các điều kiện thuận lợi như đã nêu ở trên, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn như sự cạnh tranh trên 
thị trường lao động gay gắt, chi phí đầu vào tăng cao,… nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên 
công ty, nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt được nhiều kết quả tích cực. Chi tiết như sau:

Bên cạnh những thành quả tích cực, vượt trội như trên, trong năm 2018, Công ty cũng có phát sinh khoản công nợ 
khó đòi từ công ty con: Blue Saigon LLC (Mỹ). Công ty Garmex đã phải lập dự phòng công nợ khó đòi với số tiền 
là: 41.319.397.285 đồng; trong đó thực hiện việc điều chỉnh số dự phòng công nợ khó đòi về đúng niên độ kế toán 
theo chuẩn mực kế toán Việt Nam trong năm 2017 là 8.879.087.570 đồng, số dự phòng công nợ trong năm 2018 
là 32.440.309.715 đồng, làm cho lợi nhuận năm 2018 của Garmex (công ty mẹ) giảm đi số tiền tương ứng với số 
dự phòng đã trích lập.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
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Đánh giá của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình 
hình tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn trong 
năm 2018
Theo ý kiến của chúng tôi, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là lành mạnh, cơ 
cấu vốn hợp lý, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng thanh toán của công 
ty. 
Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, Công ty TNHH Ernst & 
Young Việt Nam, là: báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 
tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và 
tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực 
kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập 
và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2018.

Kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng 
Quản trị, Ban điều hành công ty trong năm 2018
• Hội đồng Quản trị đã xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất và kế hoạch kinh doanh của Công 

ty theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính cơ bản mà Đại hội 
đồng Cổ đông giao cho năm tài chính 2018.

• Hội đồng Quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định, với đa số các 
thành viên HĐQT tham gia. 

• Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị chưa có các ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với Công ty Sài Sòn Xanh để 
chặn đứng tình trạng lỗ kéo dài tại Công ty Blue Saigon LLC (Mỹ), cũng như thu hồi nợ và giải 
quyết hàng tồn kho tại công ty này nhằm thu hồi vốn, giảm thiểu thiệt hại của Garmex.

• Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tiếp thu và lắng nghe ý kiến của cổ đông, có sự phối 
hợp tích cực giữa các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và cổ đông để tổ chức thành 
công Đại hội Cổ đông bất thường vào ngày 05/12/2018.

• Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 05/12/2018, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 
III đã tuyên bố mãn nhiệm kỳ và Đại hội đồng Cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV. 

• Hội đồng Quản trị nhiệm ký IV cũng đã họp để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị vào ngày 
05/12/2018. Kết quả: Ông Bùi Tuấn Ngọc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị với tỷ lệ phiếu 
bầu là 100%.

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 
trong năm 2018
• Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát tiếp cận 

các hồ sơ, tài liệu của Công ty khi có yêu cầu.
• Hoạt động của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành được phối hợp chặt chẽ, 

cởi mở, đoàn kết trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp, Điều lệ 
công ty và Quy chế Quản trị công ty, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để cùng hoàn thành 
nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao.

Kiến nghị của Ban kiểm soát
• Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị có các giải pháp để giải quyết số hàng tồn kho 

tại Công ty Blue Saigon LLC (Mỹ) để thu hồi vốn, đồng thời triển khai kế hoạch chấm dứt hoạt 
động nhượng quyền Gramicci, để giảm thiểu các chi phí liên quan đến hoạt động nhượng 
quyền, giảm thiệt hại cho Garmex. 

• Kiến nghị Hội đồng Quản trị có các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại 
Công ty Cổ phần Phú Mỹ và Công ty Sài Gòn Tường Long.

• Kiến nghị Hội đồng Quản trị căn cứ theo các quy định tại thông tư 228/2009/TT-BTC của Bộ 
Tài Chính quy định về thẩm quyền xử lý các khoản công nợ khó đòi để xử lý các khoản nợ khó 
đòi tại Công ty. 

• Kiến nghị Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế tài chính của công ty, nhằm đảm bảo công việc 
quản lý tài chính thực hiện theo đúng các quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, 
Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành khác.

• Kiến nghị Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế quản lý các khoản đầu tư vào công ty con, 
công ty liên kết; cũng như bổ nhiệm và quản lý người đại diện vốn tại các công ty con, công 
ty liên kết để tránh xung đột lợi ích, có tính kiểm soát chéo, hạn chế các rủi ro ảnh hưởng đến 
hoạt động chung của công ty.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
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