
CÔNG TY CP CÔNG NGHI�P - TH��NG M�I MASAN  BÁO CÁO TH��NG NIÊN 2007 

Trang 1 

BÁO CÁO TH��NG NIÊN N�M 2007 

CÔNG TY C� PH�N CÔNG NGHI�P – TH��NG M�I MASAN 
 
 

... S�c m�nh c�a ni�m tin vào ngày mai t��i sáng �ã giúp chúng ta v��t qua nhi�u tr	 ng�i 

chông gai. S�c m�nh c�a vi
c h�i t� tài nng �ã giúp chúng ta ti�n nh�ng b��c ti�n dài trên 

các l�nh v�c mà chúng ta c�nh tranh. Cùng nhau, chúng ta h�i t� và nuôi d��ng khát v�ng 

& tài nng Vi
t Nam �� t�o nên m�t s�c m�nh kinh doanh th�n k�. Cùng nhau, chúng ta s� 

xây d�ng nên m�t t��ng lai �m no h�nh phúc cho m�i ng��i. 
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M	C 
ÍCH HO�T 
�NG: H�i t� và nuôi d�	ng khát v
ng & tài n�ng � tìm ki�m s� 

��t phá nh�m cung c�p nh�ng s�n ph�m có ch�t l��ng và giá tr� v��t tr�i � c�i thi�n cu�c s�ng 

c�a ng��i tiêu dùng. K�t qu� là ng��i tiêu dùng s� t��ng th��ng cho chúng ta b�ng doanh s�, 

l�i nhu�n và s� t�ng tr��ng b�n v�ng. Nh� �ó, chúng ta, các c� �ông c�a chúng ta và c�ng 

� ng n!i chúng ta s�ng & làm vi�c cùng phát trin �m no h"nh phúc. 

 

M	C L	C: 
 
L�ch S Ho�t 
�ng C�a Công Ty 

Nh�ng s� ki�n quan tr
ng 
Quá trình phát trin 
#�nh h�$ng phát trin 

Báo Cáo C�a H�i 
�ng Qu�n Tr� 
Báo Cáo C�a Ban Giám 
�c 

Báo cáo tình hình tài chính 
Báo cáo k�t qu� ho"t ��ng s�n xu�t kinh doanh 
Nh�ng ti�n b� công ty �ã �"t ���c 
K� ho"ch phát trin n�m 2008 

Báo Cáo Tài Chính 
B�ng cân ��i k� toán 
K�t qu� ho"t ��ng kinh doanh 

B�n Gi�i Trình Báo Cáo Tài Chính & Báo Cáo Ki�m Toán 
Các Công Ty Có Liên Quan 
T� Ch�c & Nhân S� 

C! c�u t� ch%c c�a Công ty 
Ban �i�u hành 
C! c�u lao ��ng 
Chính sách ��i v$i ng��i lao ��ng 

Thông Tin C� 
ông & Qu�n Tr� Công Ty 
H�i � ng qu�n tr� & ban kim soát, kim soát viên 
Các d� li�u th�ng kê v� c� �ông
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I. L�ch S Ho�t 
�ng C�a Công ty 

1. Nh�ng s� ki�n quan tr�ng: 

�
 Công ty C� ph&n Công nghi�p – K' ngh� – Th�!ng m"i Vi�t Ti�n thành l�p ngày 

20/06/1996, chuyên s�n xu�t th�c ph�m ch� bi�n, nh�t là ngành gia v� nh�: n�$c t�!ng, 

t�!ng $t, các lo"i s�t v.v... 

�
 Công ty C� ph&n Công nghi�p và Xu�t nh�p kh�u Minh Vi�t thành l�p ngày 31/05/2000, 

chuyên ho"t ��ng trong l(nh v�c th�!ng m"i và xu�t nh�p kh�u. 

�
 Ngày 01/08/2003, Công ty C� ph&n Công nghi�p – K' ngh� – Th�!ng m"i Vi�t Ti�n sáp 

nh�p vào Công ty C� ph&n Công nghi�p và Xu�t nh�p kh�u Minh Vi�t. Sau �ó, Công ty ��i 

tên thành Công ty C� ph&n Công nghi�p – Th�!ng m"i Masan (MST), v$i t�ng v�n �i�u l� 

là 45.000.000.000 � ng. 

�
 Ngày 25/12/2007, Công ty t�ng v�n �i�u l� lên 138.395.360.000 � ng. 

�
 Thông tin c�a doanh nghi�p 

Tên Công ty:         CÔNG TY C� PH�N CÔNG NGHI�P –  TH��NG M�I MASAN 

Tên ti�ng Anh:      MASAN TRADING CORPORATION 

Tên vi�t t)t:           MST CORP. 

S� GCN #KKD:  4103000082 

Tr� s� chính:        s� 364 C�ng Hòa, Ph��ng 13, Qu�n Tân Bình, Tp. H  Chí Minh  

#i�n tho"i:           +84 (08) 2 555 660 

Fax:                      +84 (08) 2 555 661 

Website:                www.masantrading.com.vn 

Mã s� thu�:           0302017440 

V�n �i�u l� :         138.395.360.000 VND (M�t tr�m ba m�!i tám t* ba tr�m chín m�!i l�m 

tri�u ba tr�m sáu m�!i ngàn � ng Vi�t Nam) 

2. Quá trình phát tri�n 

a) Ngành ngh� kinh doanh chính c�a Công ty: mua bán máy móc, ph�!ng ti�n v�n t�i, ph� 

tùng, nguyên li�u, bách hóa, kim khí �i�n máy, máy �i�n toán, máy v�n phòng, l�!ng th�c th�c 

ph�m, th�c ph�m công ngh�, nông-lâm-th�y h�i s�n, cao su, hàng d�t may, hàng th� công m' 

ngh�. #"i lý mua bán ký g�i hàng hóa. Ti�p th�, xúc ti�n th�!ng m"i. D�ch v� khai thuê h�i 

quan. S�n xu�t bao bì nh�a. Ch� bi�n l�!ng th�c th�c ph�m. D�ch v� t� v�n xây d�ng (tr+ kinh 

doanh d�ch v� thi�t k� công trình). Xây d�ng công nghi�p. D�ch v� cho thuê b�t ��ng s�n. Cung 

c�p su�t �n công nghi�p (tr+ kinh doanh d�ch v� �n u�ng). Cho thuê ô tô. Kinh doanh v�n t�i 

hàng b�ng ô tô. 

b) Tình hình ho�t ��ng: 
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 Tr�$c n�m 2003, Công ty t�p trung vào các m�ng kinh doanh chính v$i ��nh h�$ng phát 

trin th� tr��ng xu�t kh�u. 

 V$i b� dày thành tích �"t ���c, k t+ n�m 2003, Công ty �ã �&u t� phát trin thêm th� 

tr��ng n�i ��a. 

 Sau 7 n�m ho"t ��ng, Công ty �ã �"t ���c nh�ng k�t qu� �áng khích l�. Công ty là 

doanh nghi�p �%ng �&u trong ngành n�$c ch�m và gia v�, n�i ti�ng v$i th�!ng hi�u 

Chin-su, Tam Thái T,, Omachi, Nam Ng�... Tính ��n th�i �im hi�n nay, các s�n ph�m 

Chin-su chi�m kho�ng 75% th� ph&n n�$c ch�m cao c�p toàn qu�c. M"ng l�$i phân 

ph�i s�n ph�m r�ng kh)p, các �im bán hàng ph� ��u 64/64 t-nh thành. 

 Bên c"nh vi�c duy trì th� m"nh � th� tr��ng Nga, công ty �ã và �ang m� r�ng kinh 

doanh sang các th� tr��ng n�$c ngoài khác. 

 Nh�ng thành tích n�i b�t: 

� Xây d�ng thành công nhãn hi�u Chin-su tr� thành biu t��ng cho ngành th�c ph�m gia 

v� t"i Vi�t Nam. C� th: 

• Chin-su gi� v� trí s� 1 trong ngành th�c ph�m gia v� 4 n�m li�n (t+ 2004 ��n 2007) 

theo bình ch
n c�a ng��i tiêu dùng toàn qu�c trong ch�!ng trình Hàng Vi�t Nam 

Ch�t l��ng cao do báo Sài Gòn ti�p th� t� ch%c. 

• Th�!ng hi�u CHIN–SU n�m trong Top-ten các th�!ng hi�u Vi�t Nam ngành hàng 

Th�c ph�m & �  u�ng bao g m các th�!ng hi�u qu�c t� (Theo bình ch
n c�a VCCI 

ph�i h�p v$i Công ty Life Media và Công ty nghiên c%u th� tr��ng ACNielsen t� 

ch%c). 

• Cúp Vàng Th�!ng hi�u Vi�t B�o v� s%c kho. và phát trin c�ng � ng 2005.  

• #%ng th% 7 trong ngành hàng x�t các lo"i t"i th� tr��ng Nga. 

� Công ty �ã xây d�ng thành công h� th�ng phân ph�i hi�n �"i trên ph"m vi toàn qu�c. 

Hi�n t"i, công ty �ang bao ph� tr�c ti�p t$i 85 ngàn c,a hi�u bán l. và 80 siêu th� thông 

qua 85 nhà phân ph�i ��c quy�n toàn qu�c.  

� Công ty �ang s� h�u m�t Trung tâm Nghiên c%u và Phát trin S�n ph�m (MRD – 

Masan Research & Development Center) hi�n �"i b�c nh�t c�a Vi�t Nam. Hi�n t"i, 

MRD �ang s� h�u trên 10 bí quy�t quan tr
ng nh�t c�a ngành ch� bi�n gia v� th�c 

ph�m và có kh� n�ng cho ra ��i 50-60 dòng s�n ph�m m$i m/i n�m. MRD có �� n�ng 

l�c �áp %ng nhu c&u phát trin mang tính ��t phá, cách m"ng c�a Công ty trên th� 

tr��ng. 

     

3. 
�nh h��ng phát tri�n 

� Các m�c tiêu ch� y u c�a Công ty 

� Gi� v�ng v� trí s� 1 trong ngành hàng n�$c ch�m và gia v� Vi�t Nam 
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� Phát trin h� th�ng phân ph�i s�n ph�m. 

� Ki�n toàn c! ch� �i�u hành các công ty trong h� th�ng MASAN GROUP v� các m0t 

nhân s�, K� ho"ch kinh doanh, ch� �� báo cáo tài chính, kim soát thu chi theo ��nh 

h�$ng th�ng nh�t t+ công ty m1. 

� Nâng cao công su�t �i kèm v$i vi�c ��m b�o ch�t l��ng là �u tiên s�ng còn cho s� phát 

trin t�!ng lai c�a công ty.  

� Thâm nh�p và t"o d�ng v� th� d2n �&u trong ngành hàng �n li�n cao c�p -  phân khúc 

th� tr��ng s� có t�c �� t�ng tr��ng bùng n� trong t�!ng lai, �áp %ng xu h�$ng tiêu 

dùng khi n�p s�ng công nghi�p và hi�n �"i ngày càng ���c kh3ng ��nh  

� #i �&u trong vi�c kinh doanh các s�n ph�m th�c ph�m ch%c n�ng. 

� Các d� án �ang tri�n khai 

� T�ng công su�t s�n xu�t c�a nhà máy lên g�p 5 l&n vào n�m 2010.  

� #&u t� xây d�ng nhà máy s�n xu�t n�$c m)m c�t t"i Phú Qu�c nh�m �áp %ng 50% 

nhu c&u nguyên li�u �&u vào n�$c m)m c�t c�a Masan n�m 2010.  

� Thâm nh�p và chi�m l(nh th� tr��ng trung c�p c�a các ngành hàng n�$c m)m, n�$c 

t�!ng, t�!ng $t và gia v� khác. 

� Ch! tiêu k  ho�ch d� ki n 2008-2012 
 

��n v� tính: t� ��ng 

 2008 2009 2010 2011 2012 

V�n �i�u l� 650.0 900.0 1,300.0 1,800.0 2,500.0 

          T�c �� t�ng v�n �i�u l� 370% 38% 44% 38% 39% 

Chia c� t%c b�ng c� phi�u 496.6 235.0 385.0 485.0 685.0 

Phát hành �u �ãi 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

V�n ch� s� h�u 898.7 1,313.7 1,878.7 2,593.7 3,508.7 

Doanh thu thu&n 2,000.0 3,000.0 4,500.0 6,000.0 8,000.0 

         T�c �� t�ng doanh thu thu&n 100% 50% 50% 33% 33% 

L�i nhu�n sau thu� 250.0 400.0 550.0 700.0 900.0 

L�i nhu�n sau thu�/doanh thu 12.5% 13.3% 12.2% 11.7% 11.3% 

Doanh thu/v�n �i�u l� 3.1 3.3 3.5 3.3 3.2 

ROE 27.8% 30.4% 29.3% 27% 25.7% 

T* su�t l�i nhu�n sau thu�/v�n �i�u l� 38.5% 44.4% 42.3% 38.9% 36.0% 

Thu nh�p m/i c� ph&n 3,846 4,444 4,231 3,889 3,600 
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II.  Báo Cáo C�a H�i 
�ng Qu�n Tr� 

V$i ch%c n�ng nhi�m v� là ��nh h�$ng chi�n l��c, H#QT luôn nh�t quán trong vi�c xây d�ng 

Công ty C� ph&n Công Nghi�p - Th�!ng M"i MASAN tr� thành Công ty s� m�t trong lãnh v�c 

th�c ph�m t"i Vi�t Nam, tr�$c tiên là v� trí d2n �&u trong ngành hàng gia v�. H#QT xác ��nh 

m�c tiêu dài h"n, t�p trung toàn ngu n l�c � �"t m�c tiêu trên. 

 

Trong n�m 2007 H#QT �ã h
at ��ng hi�u qu�, phân công các �y viên ph� trách tr�c ti�p các 

m�ng kinh doanh quan tr
ng c�a Công ty, các phiên h
p ��nh k4 t�p trung n)m b)t k�p th�i tình 

hình kinh doanh c�a Công ty c5ng nh� th�o lu�n, ��a ra các chi�n l��c phát trin phù h�p v$i 

tình hình chung c�a th� tr��ng, k�p th�i n)m b)t các c! h�i kinh doanh � t"o l�i nhu�n c5ng 

nh� giá tr� cho công ty. H#QT trong n�m qua �ã t"o d�ng môi tr��ng làm vi�c t�i �u nh�t � 

�"t m�c tiêu thu hút ngu n l�c cho Công ty phát trin, c� th: 

− Xây d�ng mô hình t� ch%c hi�n �"i, ch
n l
c nh�ng y�u t� t�i �u nh�t trong qu�n tr� 

�i�u hành t+ nh�ng công ty �a qu�c gia �ang thành công t"i Vi�t nam và toàn c&u. 

− #&u t� vào h" t&ng công ngh� thông tin, trin khai ERP-Oracle cho toàn h� th�ng 

th�!ng m"i và s�n xu�t. H� th�ng ERP s� là công c� �)c l�c cho mô hình qu�n tr� 

hi�n �"i và �áp %ng m�c tiêu t�ng tr��ng qui mô Công ty trong th�i gian t$i. 

− Ban hành nh�ng chính sách h�p lý � thu hút và nuôi d�	ng ngu n nhân l�c tràn �&y 

khát v
ng và tài n�ng trên th� tr��ng lao ��ng, bao g m c� nh�ng chuyên gia ng��i 

n�$c ngoài giàu kinh nghi�m trong lãnh v�c th�c ph�m t"i Vi�t nam. 

− Trin khai thành công ch�!ng trình ESOP, chia s. và g)n quy�n l�i c�a nh�ng v� trí 

c�t cán trong Ban #i�u Hành Công ty v$i m�c �ích dài h"n cu�i cùng trong s� phát 

trin lâu dài. 

 

V$i s� l��ng 03 trong t�ng s� 07 thành viên H#QT tr�c ti�p tham gia Ban Lãnh #"o Công ty, 

H#QT �ã th hi�n s� sâu sát trong công vi�c kinh doanh c�a Công ty, nh�t quán trong vi�c xây 

d�ng th�!ng hi�u m"nh là con ���ng v�ng b�n d2n ��n m�c tiêu t�ng tr��ng c�a th� ph&n, 

doanh s� và l�i nhu�n. K�p th�i tháo g	 các v�$ng m)c hi�n t"i trong quá trình ��nh h�$ng s�n 

ph�m m$i, trong vi�c ch
n l�a ph�!ng th%c bán hàng,…. 

 

H#QT luôn ý th%c nâng cao giá tr� Công ty, trong n�m 2007 �ã phát hành thành công 2 l&n t�ng 

v�n #i�u l� công ty t+ 85 t* �&u n�m lên 138,395 t* cu�i n�m, �0c bi�t là ��t phát hành 1,5 

tri�u c� phi�u cho các nhà �&u t� t� ch%c v$i giá 260.000�/1 c� phi�u, th0ng d� v�n c� ph&n 

tích l5y tính ��n ngày 31/12/2007 h!n 410 t*, góp ph&n ��a giá tr� s� sách Công ty g�p 4.6 l&n 

so v$i v�n �i�u l�. 

 

V$i m�c tiêu ��m b�o ngu n cung c�p hàng hóa �&u vào �n ��nh, �"t m�c tiêu chi�n l��c lâu 

dài và làm t�ng giá tr� Công ty, H#QT �ã ti�n hành mua thêm v�n c� ph&n c�a các Công ty 
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VitecFood, Mivipack và MSI, nh�ng n!i �ang tr�c ti�p s�n xu�t các m0t hành kinh doanh ch� 

�"o c�a Công ty. #�n 31/03/2008 Công ty MASAN �ã n)m gi� 100 % v�n c�a các công ty 

VTF, MVP, và MSI. 

 

Trong n�m 2007 Công ty �ã ti�n hành thành l�p Công ty C� ph&n MASAN PQ t"i Phú qu�c 

(n)m gi� 94.5 % v�n #i�u l� ) � s�n xu�t n�$c m)m c�t ��m b�o �n ��nh, � ng nh�t v� ch�t 

l��ng �&u vào c�a n�$c m)m c�t, c5ng nh� ��m b�o ngu n nguyên li�u, kim soát giá thành 

c"nh tranh cho chi�n l��c phát trin s�n ph�m n�$c m)m � Vi�t nam c5ng nh� trên toàn th� 

gi$i . 

 

Ngoài ra H#QT �ã ti�p t�c vi�c �&u t� chi�n l��c vào Vinacafe, là công ty hàng �&u Vi�t nam 

trong l(nh v�c cafe, ��a t- l� s� h�u lên m%c g&n 10%. 

 

Ban Kim Soát �ã theo sát các ho"t ��ng ch� y�u c�a Công ty trong m�ng tài chính k� toán 

c5ng nh� các công vi�c qu�n tr� khác c�a H#QT và Ban Lãnh #"o.  

 

III. Báo Cáo C�a Ban Giám 
�c 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

 Kh� n�ng sinh l�i, kh� n�ng thanh toán: 

� Kh� n�ng sinh l�i trên v�n �i�u l�: 1 (m�t) � ng v�n �i�u l� sinh 0,74 � ng l�i 

nhu�n sau thu�.  

� Kh� n�ng sinh l�i trên trên doanh thu thu&n: 1 (m�t) � ng doanh thu thu&n sinh 0,19 

� ng l�i nhu�n sau thu�.  

� Kh� n�ng thanh toán nhanh: 4,15 l&n.  

� Kh� n�ng thanh toán hi�n hành: 4,22 l&n 

 T�ng giá tr� tài s�n c�a Công ty t"i th�i �im 31/12/2007: 763.338.826.000 VN# 

 Thông tin v� c� phi�u: 

� T�ng s� c� phi�u: 13.839.536 c� phi�u th��ng.  

� S� l��ng c� phi�u �ang l�u hành: 13.839.536 c� ph&n ph� thông.  

� C� t%c trên m/i c� phi�u: 5.500 � ng/ c� phi�u 

2. Báo cáo k t qu� ho�t ��ng s�n xu"t kinh doanh 

��n v� tính: nghìn ��ng 

Kho�n m�c Th�c hi�n 
2006 

K  ho�ch 
2007 

Th�c hi�n 
2007 

T! l� TH/KH 
2007 

T! l� 
2007/2006 

Doanh thu thu&n 422.121.835 517.183.000 531.524.840 102,8% 125,9% 

Giá v�n 387.945.015 443.694.000 410.512.495 92,5% 108,8% 
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L�i nhu�n g�p 34.176.820 73.489.000 121.012.345 164,7% 354,1% 

Chi phí bán hàng 9.243.918 20.866.000 26.850.759 128,7% 290,5% 

Chi phí qu�n lí 12.580.375 14.756.000 15.093.752 102,3% 120% 

Thu nh�p khác 22.926.000     

L�i nhu�n tr�$c thu� 35.278.039  128.841.343  365,2% 

Chi phí thu� TNDN 6.897.675  26.749.153  387,8% 

L�i thu�n sau thu� 28.380.364 51.000.000 102.092.190 200,2% 359,7% 

Nh�ng �im tiêu biu trong ho"t ��ng kinh doanh 2007 bao g m: 

• Ti�p t�c gi� v�ng v� trí d2n �&u trong ngành hàng n�$c ch�m  

• Thành công trong vi�c ��a ra th� tr��ng n�$c ch�m các s�n ph�m dòng trung c�p và mì 

�n li�n cao c�p  

• Phát hành thành công 1.5 tri�u c� phi�u cho các nhà �&u t� t� ch%c  

Các m0t h"n ch�: 

• Ngu n cung %ng NVL �&u vào ch�a �áp %ng �� cho t�c �� t�ng tr��ng ��t bi�n v� 

doanh thu, s�n l��ng c�a Công ty  

• H" t&ng s�n xu�t và nhân l�c b� quá t�i  

Giá tr� c�a m�t công ty ph� thu�c r�t nhi�u vào các tài s�n vô hình và �0c bi�t là giá tr� c�a các 

th�!ng hi�u mà công ty s� h�u (có th t+ 50% - 70%). Có th nói �i�u thành công nh�t, �úng 

theo k� ho"ch, c�a chúng ta v� m0t th�!ng hi�u là g)n ���c “S�n Ph�m C�a Masan” v$i y�u t� 

mà ng��i tiêu dùng trong giai �o"n này quan tâm nh�t ��i v$i các ngành hàng th�c ph�m �ó là 

“An Toàn Cho S%c Kh6e”. M0c dù “An Toàn” là y�u t� ch� �"o cho th�c ph�m lúc này nh�ng 

ng��i tiêu dùng v2n không hy sinh yêu c&u v� “Ngon / Kh�u V�”. N)m b)t ���c �i�u này, 

chúng ta luôn có nh�ng s�n ph�m không nh�ng “Ngon / H�p Kh�u V� / Ch�t L��ng 7n #�nh” 

mà còn “An Toàn”. 

• Theo nh� k�t qu� ph6ng v�n trên 10.000 ng��i tiêu dùng toàn qu�c c�a báo SGTT 2008 

thì CTY CP CN-TM MASAN ti�p t�c d#n �$u v� ngành hàng n��c ch"m gia v� n%m 

th� 4 liên ti p. Vi�c �%ng �&u này có ngh(a là hàng c�a chúng ta ti�p t�c ���c h&u h�t 

ng��i tiêu dùng trong c� n�$c �a chu�ng, bi t � n và �ánh giá r"t cao v� m0t ch�t 

l��ng, m2u mã, c5ng nh� các n/ l�c v� m0t Marketing và các ho"t ��ng Bán Hàng  

• K�t qu� nghiên c%u Retail Audit 2007 c�a công ty nghiên c%u th� tr��ng Nielsen cho 

th�y th� ph&n c�a các m0t hàng c�a chúng ta:  

o    N��c m&m: th� ph&n c�a n��c m&m Chin-su t%ng 160% so v$i n�m 2006 

o   N��c t�'ng: 6 tháng cu�i n�m 2007 th� ph&n c�a n�$c t�!ng Chin-su và Tam Thái 

T, �ã t%ng 300% so v$i cùng k4 2006. Có th nh�n m"nh r�ng CTY CP CN-TM 

MASAN là nhà s�n xu�t n�$c t�!ng l�n nh"t và duy nh"t trong n�$c không nh�ng tr� 

l"i ���c mà còn phát tri�n v�(t b)c sau s� c� v� 3-MCPD. 
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o    Mì gói: 4 tháng cu�i n�m 2007, th� ph&n t�ng g�p h!n 5 l$n so v$i cùng k4 2006 

• Bao ph� hang hóa: các k�t qu� nghiên c%u v� h� th�ng phân ph�i cho th�y bên c"nh 

vi�c có m*t trên toàn b� các t!nh thành t+ nông thôn � n thanh th� trong c� n��c, 

hàng c�a CTY CP CN-TM MASAN có m0t � trên 98% các c,a ti�m t"p hóa � Tp. H  

Chí Minh và Hà N�i.  

# t�ng v� th� c"nh tranh m"nh m� & lâu dài trong các ngành hàng kinh doanh qua �ó có ���c 

doanh thu & l�i nhu�n h�p d�n, chúng ta �ã có k� ho"ch �i vào dòng n�$c ch�m trung c�p và 

v$i ngành mì �n li�n cao c�p chúng ta ��a ra nh�ng s�n ph�m mà v� m0t l�i ích cho ng��i tiêu 

dùng thì ch�a có s�n ph�m nào trên th� tr��ng có th so sánh ���c. D�$i �ây là tóm t)t v� 3 s�n 

ph�m ���c ��a ra th� tr��ng n�m 2007: 

• N��c t�'ng Tam Thái T: �i vào và chi�m l(nh ngành hàng n�$c t�!ng trung và th�p 

c�p, �&u tháng 2/2007 chúng ta �ã tung th, nghi�m s�n ph�m � Cà Mau. Vi�c th, th� 

tr��ng r�t thành công này d2n ��n vi�c ��a Tam Thái T, ra th� tr��ng các t-nh phía 

Nam vào cu�i tháng 5. K�t qu� là Tam Thái T, �ã ��c chi�m th� tr��ng n�$c t�!ng 

trung - th�p c�p và ch- sau 1 tháng tung hàng �ã mang l"i l�i nhu�n cho công ty – có th 

nói là hi�m có m0t hàng nào trên th� gi$i có ���c thành công nh� v�y. Tam Thái T, 

hi�n c5ng �ã ���c ��a ra th� tr��ng mi�n B)c và b�$c �&u �ã có nh�ng thành công.  

• Mì %n li�n khoai tây Omachi: là s�n ph�m mì �n li�n �&u tiên � Vi�t Nam có thành 

ph&n khoai tây, Omachi “8n Ngon Mà Không S� Nóng” ���c ��a ra th� tr��ng t+ cu�i 

tháng 6/2007. #�c �áo, khác bi�t, t�t cho s%c kh6e, qu�ng cáo h�p d2n và h� th�ng phân 

ph�i d&y �0c/hi�u qu� �ã ��a Omachi lên v� trí d2n �&u trong phân khúc mì �n li�n cao 

c�p c5ng nh� ��a th� ph&n mì c�a chúng ta t�ng g�p 5 l&n so v$i n�m 2006.  

• N��c m&m Nam Ng�: v$i m�c tiêu thành công trong th� tr��ng n�$c m)m truy�n 

th�ng v$i hàng tr�m ��i th� trên th� tr��ng toàn qu�c và hàng ch�c ��i th� t"i m/i ��a 

ph�!ng khác nhau, bên c"nh vi�c t�ng th� ph&n c�a n�$c m)m cao c�p Chin-su, cu�i 

tháng 11/2007 chúng ta �ã ��a ra th� tr��ng n�$c m)m trung c�p Nam Ng�. H�p d2n 

ngay t+ cái tên, an toàn “Hoàn Toàn Không Có U-Rê”, ngon, v+a túi ti�n c�a �a s� 

ng��i tiêu dùng, �úng th�i �im và phân ph�i t�t �ã ��a doanh s� Nam Ng� t�ng g�p 2-

3 l&n / tháng cho ��n th�i �im hi�n nay  

Cu�i n�m 2007, theo �úng k� ho"ch, chúng ta �ã phát hành thành công 1.5 tri�u c� phi�u cho 

các nhà �&u t� t� ch%c. Giá 260,000� / c� phi�u trong ��t phát hành này �ã ��a giá tr� c�a công 

ty chúng ta lên m%c 3.600 t* � ng (225 tri�u USD). B�ng sau cho bi�t k�t qu� kinh doanh c�a 

chúng ta so v$i các công ty m"nh khác trong ngành hàng th�c ph�m.  

 EPS (2006) 
(VN#) 

EPS (2007) 
(VN#) 

L�i nhu�n 
2007/2006 

Ngu n cho s� li�u 2007 

Kinh #ô 5.689 6.072 131.8% BC �ã kim toán 

Vinamilk 4.611 5.618 131,9% BC VNM ch�a kim toán 
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Bibica 2.593 2.541 127.4% BC BBC ch�a kim toán 

Masan 4.663 9.348 372,6% BC �ã kim toán 

Có th nói k�t qu� kinh doanh 2007 còn có th m"nh h!n n�a n�u chúng ta có Ngu n Cung 9ng 
x%ng t&m. “Thi�u hàng” cho th� tr��ng n�i ��a là m�t v�n �� khá tr&m tr
ng và là do chúng ta 
ch�a d� báo �úng m%c �� t�ng tr��ng quá nhanh c�a các ngành hàng c�a mình trong th� tr��ng 
này. R�i ro �ó c5ng ch- ra c! h�i - “Nâng Cao N�ng L�c S�n Xu�t” c�a các nhà máy c5ng nh� 
có ���c “Ngu n Cung 9ng - Thu Mua, K� Ho"ch & Logistics” mang “#3ng C�p Th� Gi$i” s� 
là 2 trong các �u tiên chi�n l��c hàng �&u c�a công ty n�m 2008.  

3. Nh�ng ti n b� công ty �ã ��t ��(c   

• Công ty �ã �i�u ch-nh l"i c! c�u t� ch%c b� máy qu�n lý, �i�u hành cho phù h�p v$i mô 

hình ho"t ��ng m$i ( Mô hình qu�n lý công ty m1 và công ty con ). 

• Các chính sách công ty v� nhân s�, �i�u hành ... t+ công ty m1 t$i các công ty con �ã 

���c trin khai th�c hi�n, b�$c �&u �ã �"t ���c k�t qu� t�t, trong quá trình th�c hi�n s� 

còn ���c xem xét, �i�u ch-nh  cho phù h�p, hi�u qu� h!n. 

• Công ty �ã có b� ph�n kim toán n�i b�, ban hành các quy ch� kim soát t+ công ty m1 

t$i cac công ty con, công ty liên k�t v� các quy ch� qu�n lý tài chính, l�p và th�c hi�n 

k� ho"ch ng)n, trung và dài h"n. 

4. K  ho�ch phát tri�n n%m 2008 

Các m�ng chính trong k� ho"ch kinh doanh 2008 bao g m: 

• T�ng nhanh doanh thu và l�i nhu�n qua vi�c ��y m"nh s� phát trin c�a các m0t hàng 

hi�n nay bên c"nh ��a ra các s�n ph�m m$i  

• Xây d�ng ngu n cung %ng �3ng c�p th� gi$i qua vi�c chuyên nghi�p hóa h� th�ng cung 

%ng c5ng nh� t�ng n�ng l�c s�n xu�t c�a các nhà máy  

• Công ty là N!i H�i T� và Nuôi D�	ng Khát V
ng & Tài N�ng  

Tiên Phong & #�t Phá là hai trong các y�u t� chính �ã ��a chúng ta ��n v$i nh�ng thành công 

l$n ngày hôm nay và c5ng s� ��a chúng ta ��n nh�ng t�ng tr��ng v��t b�c, t"o ra nh�ng c�t 

m�c m$i v� doanh thu, l�i nhu�n c5ng nh� v� th� c�a công ty trong n�m 2008.  

 

M%c s�ng ng��i dân ngày m�t nâng cao và �ô th� hóa t�ng ��n chóng m0t, h�$ng �i �úng v� 

m0t phát trin th�!ng hi�u cùng v$i nh�ng n/ l�c không ng+ng � cái ti�n s�n ph�m / m2u mã 

phù h�p v$i mong mu�n c�a ng��i tiêu dùng �ã và �ang m� r�ng phân khúc cao c�p cho các 

m0t hàng c�a chúng ta nh� Chin-su và Omachi. 

 

M0c dù �ã có nh�ng thành công v��t b�c tuy nhiên các m0t hàng trung c�p nh� n�$c t�!ng 

Tam Thái T, và n�$c m)m Nam Ng�, bên c"nh vi�c ch�a �� hàng, v2n còn r�t m$i ��i v$i 

ng��i tiêu dùng �0c bi�t là � vùng nông thôn n!i chi�m ��n 75% dân s�. Vi�c ��y m"nh vi�c 
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kinh doanh v� vùng nông thôn c5ng nh� t�ng kh� n�ng cung %ng s� t�ng doanh thu c�a hai m0t 

hàng này nhi�u l&n. 

 

Uy tín v$i ng��i tiêu dùng qua vi�c có các s�n ph�m “Ngon, H�p Kh�u V� & An Toàn” cùng 

v$i kh� n�ng v��t tr�i v� m0t công ngh� cho phép chúng ta ��a ra nh�ng s�n ph�m m$i v$i 

nhi�u h%a h1n trong n�m 2008. 

 

S� phát trin c�a 2007 c5ng nh� các k� ho"ch cho 2008 ch- ra r�ng chúng ta ph�i s� h�u Ngu n 

Cung 9ng #3ng C�p Th� Gi$i. Theo h�$ng này, hai trong các vi�c quan chúng ta ph�i làm là 

chuyên nghi�p hóa h� th�ng cung %ng và t�ng n�ng l�c s�n xu�t c�a các nhà máy. 

 

# chuyên nghi�p hóa h� th�ng cung %ng b�$c �&u chúng ta c&n xây d�ng phòng cung %ng 

m"nh v$i nh�ng con ng��i giàu tài n�ng và kinh nghi�m – th�c t� cho ��n th�i �im này chúng 

ta �ã có 1 giám ��c ng��i n�$c ngoài v$i trên 30 n�m kinh nghi�m trong m�t công ty th�c 

ph�m l$n c�a th� gi$i và 2 tr��ng phòng v� k� ho"ch và logistics. 

N�ng l�c s�n xu�t c�a các nhà máy s� ���c t�ng nhi�u l&n qua vi�c: 

• MSI s� ��a vào s, d�ng thêm 4 dây chuy�n hi�n �"i trong n�m 2008. Nhà máy c5ng s� 

�&u t� thêm � xây d�ng 1 x��ng s�n xu�t gia v� mì trên di�n tích 3,000m2.  

• VTF s� xây thêm nhà máy hi�n �"i � Bình D�!ng v$i m0t b�ng r�ng l$n h!n cùng các 

dây chuy�n s�n xu�t tiên ti�n vào b�c nh�t th� gi$i  

• MVP s� �&u t� thêm 1 x��ng PET � t�ng g�p �ôi ngu n cung %ng cho VTF  

• Tháng 6/2008 nhà máy Masan Phú Qu�c s� �i vào v�n hành  

 

Chúng ta hiu r�ng � có nh�ng thành công l$n ngày hôm nay c5ng nh� �"t ���c k4 v
ng cho 

t�!ng lai, y�u t� con ng��i là vô cùng quan tr
ng. T+ khi thành l�p công ty, chúng ta luôn coi 

Con Ng��i Masan là L�i Th� C"nh Tranh. Chúng ta s� luôn làm nh� v�y cho hôm nay và mai 

sau v$i m�c tiêu “Công Ty là N!i H�i T� và Nuôi D�	ng Khát V
ng Tài N�ng”. 

 

# �"t m�c tiêu trên v� phát trin ngu n nhân l�c, bên c"nh vi�c c�ng c� v�n hóa công ty phù 

h�p v$i tình hình m$i và thu hút nhân tài trong và ngoài n�$c, hu�n luy�n cho các c�p qu�n lý 

và nhân viên b�i các chuyên gia trong và ngoài công ty không nh�ng ���c ti�p t�c duy trì � 

m%c cao mà còn là m�t �u tiên mang tính chi�n l��c. 

 

# ��m b�o các k� ho"ch �� ra ���c th�c hi�n t�t, chúng ta không ch- có các chi�n l��c mang 

tính ��t phá, ch- tiêu �&y thách th%c nh�ng mang tính th�c t� và các ph�!ng th%c th�c hi�n t�i 

�u mà còn xây d�ng các th�$c �o b�ng con s� cho các ch- tiêu. N�m 2008 chúng ta s� áp d�ng 

h� th�ng Balanced Scorecard � �o l��ng vi�c th�c hi�n k� ho"ch trên 4 y�u t� là khách hàng, 

tài chính, qui trình nôi b� c5ng nh� các y�u t� nh�n th%c & phát trin c�a con ng��i trong công 

ty.  
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V$i các k� ho"ch �ã ���c chu�n b� ��n t+ng chi ti�t, ph� thu�c chính vào các m%c �� �&u t� 

khác nhau, chúng ta có tóm t)t sau v� m�c tiêu kinh doanh cho 2008.  

 

M�c Tiêu K  Ho�ch 2008: 

• Doanh thu: 1.701,8 t* � ng  

• L�i nhu�n sau thu�: 250 t* � ng  

M�c Tiêu Cam K t: 

• Doanh thu: 1.415,8 t* � ng  

• L�i nhu�n sau thu�: 200 t* � ng  

M�c Tiêu 
,ng C"p: 

• Doanh thu: 2.067,8 t* � ng  

• L�i nhu�n sau thu�: 300 t* � ng 
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IV. Báo Cáo Tài Chính 

 Các báo cáo tài chính �ã ���c kim toán theo qui ��nh c�a pháp lu�t v� k� toán. 
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V. B�n Gi�i Trình Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Ki�m Toán 

1. Ki�m toán ��c l)p: Công ty TNHH KPMG 

           Theo ý ki�n c�a chúng tôi, các báo cáo tài chính c�a Công ty và các báo cáo tài chính 

h�p nh�t c�a T�p �oàn �ã ph�n ánh trung th�c và h�p lý, trên các khía c"nh tr
ng y�u, v� tình 

hình tài chính c�a Công ty và T�p �oàn, t"i ngày 31 tháng 12 n�m 2007,  k�t qu� ho"t ��ng kinh 

doanh và các lu ng l�u chuyn ti�n t� cho n�m k�t thúc cùng ngày, phù h�p v$i  các Chu�n 

m�c K� toán Vi�t Nam, Ch� �� K� toán Vi�t Nam và các nguyên t)c k� toán ���c ch�p nh�n 

r�ng rãi t"i Vi�t Nam. 

2. Ki�m toán n�i b� 

Các báo cáo tài chính �ã ph�n ánh trung th�c và h�p lý tình hình tài chính c�a Công ty 

và T�p �oàn t"i ngày 31/12/2007 và k�t qu� ho"t ��ng kinh doanh, thay ��i v�n ch� s� h�u và 

lu ng l�u chuyn ti�n t� cho n�m k�t thúc cùng ngày phù h�p v$i chu�n m�c k� toán Vi�t Nam, 

h� th�ng k� toán Vi�t Nam và các nguyên t)c k� toán ���c ch�p nh�n r�ng rãi t"i Vi�t Nam. 

VI. Các Công Ty Có Liên Quan 

 Chi ti�t c�a các kho�n �&u t� vào công ty con và công ty liên k�t t"i th�i �im 

31/12/2007 nh� sau: 
 
Tên công ty Ho�t ��ng chính 

Quy�n 
s4 h�u T�ng c�ng 

  (%) 2007 
VN
’000 

2006 
VN
’000 

Công ty con      
     
Công ty Liên doanh Ch� bi�n 
Th�c ph�m Vitecfood  

S�n xu�t th�c 
ph�m 

100% 65.509.152  10.509.152 

      
Công ty C� ph&n Bao bì 
Minh Vi�t  #óng gói 

100% 20.935.463  15.935.473 

      
Công ty C� ph&n Công nghi�p 
Masan 

S�n xu�t th�c 
ph�m 

60% 73.980.000  - 

      
   

160.424.615  26.444.625 

Ghi chú: ��n 31/3/2008 Công ty �ã s� h�u 100% c�a Công ty C� ph�n Công nghi�p Masan 

T"i ngày 31 tháng 12 n�m 2007 kho�n �&u t� vào Công ty Liên doanh Ch� bi�n Th�c ph�m 

Vitecfood và Công ty C� ph&n Bao bì Minh Vi�t ���c th� ch�p ngân hàng � b�o ��m cho các 

kho�n vay c�a Công ty. 

Công ty C� ph&n Công nghi�p Masan có s� h�u 80% c�a Công ty C� ph&n Công ngh� Th�c 

ph�m Hoa Sen, m�t công ty ���c thành l�p t"i Vi�t Nam v$i ho"t ��ng chính là s�n xu�t và ch� 

bi�n th�c ph�m. 
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VII. T� Ch�c Và Nhân S� 

1. C' c"u t� ch�c c�a Công ty: theo s! �  t"i Ph� l�c 1 

2. Ban �i�u hành: 

H�i ��ng qu�n tr�: 
• Ch� t�ch h�i � ng qu�n tr� 

         H
 và tên    : Nguy:n #�ng Quang 
Gi$i tính  : Nam 
N�m sinh  : 1963 
Trình �� chuyên môn : Ti�n s( 
 
 
 

 
• ;y viên H�i � ng qu�n tr� 

H
 và tên  : Nguy:n Hoàng Y�n 
Gi$i tính  : N� 
N�m sinh  : 1963 
Trình �� chuyên môn : #"i h
c 
 

 
• ;y viên H�i � ng qu�n tr� 

H
 và tên  : Nguy:n Thi�u Quang 
Gi$i tính  : Nam 
N�m sinh  : 1959 
Trình �� chuyên môn : #"i h
c 

 

 

 
• ;y viên H�i � ng qu�n tr� 

H
 và tên  : Nguy:n Thi�u Nam 
Gi$i tính  : Nam 
N�m sinh  : 1970 
Trình �� chuyên môn : #"i h
c 
 

• ;y viên H�i � ng qu�n tr� 
H
 và tên  : Tr�!ng Công Th)ng 
Gi$i tính  : Nam 
N�m sinh  : 1973 
Trình �� chuyên môn : Th"c s( 
 
 

 
• ;y viên H�i � ng qu�n tr� 

H
 và tên  : Damian Chok 
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Gi$i tính  : Nam 
N�m sinh  :  
Trình �� chuyên môn : #"i h
c 
 

• ;y viên H�i � ng qu�n tr� 
H
 và tên  : Don Di Lam 
Gi$i tính  : Nam 
N�m sinh  : 1968 
Trình �� chuyên môn : #"i h
c 

 

Ban ki�m soát: 
• Tr�4ng Ban ki�m soát 

H
 và tên  : Nguy:n Thanh H�i 
Gi$i tính  : Nam 
N�m sinh  : 1964 
Trình �� chuyên môn : Ti�n s( 

 
• Kim soát viên 

H
 và tên  : Nguy:n Tân K* 
Gi$i tính  : Nam 
N�m sinh  : 1968 
Trình �� chuyên môn : Th"c s( 

• Ki�m soát viên 
H
 và tên  : #0ng Ph"m Minh Loan 
Gi$i tính  : N� 
N�m sinh  : 1977 
Trình �� chuyên môn : #"i h
c 

Ban giám ��c: 

Ngày 25/12/2007, Công ty �ã thay ��i T�ng Giám ��c �i�u hành t+ Ông Nguy:n #�ng Quang 

sang Ông Tr�!ng Công Th)ng. Ông Tr�!ng Công Th)ng � ng th�i là ng��i �"i di�n theo pháp 

lu�t c�a Công ty. 

Thành ph�n Ban Giám ��c Công ty nm 2007: 

                                                                                            
             Ông Tr�!ng Công Th)ng                                        Ông Roberto S. Castillo 
                    T�ng giám ��c                                     Giám #�c #i�u Hành 
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     Bà Nguy:n Hoàng Y�n           Ông Nguy:n Qu�c Thúc 

   Phó t�ng giám ��c      Phó t�ng giám ��c 
 
 

 
 

            Ông Ph"m H ng S!n                      Ông Nguy:n Tân K* 
   TG# Cty CP Minh Vi�t và Cty Vitecfood    TG# Cty CP Công nghi�p Masan 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Bà Nguy:n Thu Hi�n            Bà Lê Th� Nga 

    Giám ��c tài chính    Giám ��c công ngh� và phát trin s�n ph�m 

 

 

 

 

 

 

 

    Ông Ph"m Trung Lâm                  Ông Tr&n V�n Minh       Ông Nguy:n Quang Trí 
Giám ��c kinh doanh n�i ��a               Giám ��c nghiên c%u th� tr��ng         Giám ��c Marketing 
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3.3.3.3. C' c"u lao ��ng 

Tính ��n h�t ngày 31/12/2007, Công ty và các Công ty thành viên có t�ng c�ng 2041 cán b� 

nhân viên. Riêng Công ty C� ph&n Công nghi�p – Th�!ng m"i Masan có 223 cán b� nhân viên 

và ��i ng5 này ���c �ào t"o bài b�n và có trình �� chuyên môn cao. 

Tình hình nhân s� c�a Công ty C� ph&n Công nghi�p - Th�!ng m"i Masan phân theo trình �� 

nh� sau: 

Trình �� S� l�(ng T5 l� 

Trên �"i h
c 4 1,79% 

#"i h
c 133 59,64% 

Cao �3ng 19 8,52% 

Trung c�p 15 6,73% 

PTTH 40 17,94% 

PTCS 11 4,93% 

Tiu h
c 1 0,45% 

T�ng c�ng 223 100 

4.4.4.4. Chính sách ��i v�i ng�6i lao ��ng 

Ch  �� làm vi�c: Công ty t� ch%c làm vi�c 44h/tu&n, ngh- chi�u th% 7 hàng tu&n, ngh- tr�a 1h. 

Khi có yêu c&u công vi�c, ng��i lao ��ng có th ��ng ký làm thêm gi� nh�ng không quá 

4h/ngày ho0c 200h/n�m phù h�p v$i B� lu�t lao ��ng và Th6a �$c lao ��ng t�p th. Công ty 

cam k�t t"o vi�c làm cho ng��i lao ��ng thông qua vi�c ��nh h�$ng phát trin Doanh nghi�p, 

m� r�ng th� ph&n c�a Công ty. Công ty t� ch%c ngu n nhân l�c m�t cách t�i �u nh�t và cam k�t 

luôn t"o �i�u ki�n � cho nhân viên phát trin và th�ng ti�n trong ngh� nghi�p. 

Ngh! phép, l7, t t: Nhân viên ���c ngh- l: và t�t 8 ngày theo quy ��nh c�a B� lu�t lao ��ng và 

���c h��ng nguyên l�!ng. Nh�ng nhân viên làm vi�c t+ 12 tháng tr� lên ���c ngh- phép 12 

ngày m/i n�m, n�u nhân viên do �i�u ki�n làm vi�c không ngh- h�t phép n�m thì cu�i n�m 

Công ty s� thanh toán l"i nh�ng ngày phép ch�a ngh- h�t b�ng ti�n m0t. 


i�u ki�n làm vi�c: V�n phòng công ty thoáng mát, Công ty �&u t� các trang thi�t b� hi�n �"i, 

trang b� �&y �� các thi�t b� an toàn lao ��ng. Công ty cam k�t xây d�ng cho t�t c� CBCNV môi 

tr��ng làm vi�c chuyên nghi�p, thân thi�n � CBCNV phát huy h�t kh� n�ng và s%c sáng t"o 

c�a mình. 


�m b�o vi�c làm cho ng�6i lao ��ng: # gi�i quy�t vi�c làm cho h!n 100 lao ��ng, Ban 

T�ng giám ��c công ty luôn tìm cách �a d"ng hoá ngành ngh�, tìm ki�m nh�ng khách hàng ti�m 

n�ng, nh�ng ��i tác m$i trong và ngoài n�$c, m� r�ng th� tr��ng kinh doanh.  

Ch  �� l�'ng: Công ty th�c hi�n vi�c chi tr� l�!ng cho nhân viên d�a vào c�p công vi�c c�a 

nhân viên, n�ng l�c, ch%c v�, thang b�ng l�!ng và �i�u ki�n kinh doanh c�a Công ty. Hi�n 

Masan �ang áp d�ng ch�!ng trình ESOP - tr� l�!ng b�ng c� phi�u cho các nhân s� ch� ch�t 
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trong công ty v$i  m�c �ích thu hút, t"o s� g)n bó lâu dài và ��ng viên m
i ng��i t�ng hi�u qu� 

làm vi�c nh�m t"o ra l�i nhu�n cao nh�t cho công ty. Masan th�c hi�n ch� �� nâng l�!ng cho 

CBCNV hàng n�m và luôn có s� quan tâm th��ng xuyên ��n thu nh�p, ��i s�ng CBCNV. 

Ch  �� th�4ng: Nh�m khuy�n khích ��ng viên CBCNV trong Công ty gia t�ng hi�u qu� �óng 

góp, Công ty có chính sách th��ng thi�t th�c, phúc l�i ��m b�o �&y ��. Chính sách khen th��ng 

hàng quý, th��ng ��t xu�t cho cá nhân và t�p th có thành tích xu�t s)c. Th�c hi�n khen th��ng 

x%ng �áng, k�p th�i � khuy�n khích ��ng viên và phát huy tinh th&n sáng ki�n c�i ti�n trong 

công vi�c, nâng cao hi�u qu� trong công vi�c, ti�t gi�m chi phí, t�ng tính c"nh tranh. Công ty �ã 

ban hành chính sách th��ng b�ng c� phi�u cho các cá nhân xu�t s)c, có �óng góp �0c bi�t trong 

l(nh v�c s�n xu�t, kinh doanh.  

B�o hi�m và phúc l(i: Công ty tham gia �&y �� ch� �� b�o him xã h�i và b�o him y t� cho 

t�t c� CBCNV. Ngoài ra Công ty còn mua b�o him tai n"n 24/24 cho toàn th CBCNV c�a 

Công ty. M/i n�m, Công ty k�t h�p v$i Công �oàn t� ch%c cho CBCNV tham quan ngh- mát 

trong n�$c ít nh�t 1 l&n và t� ch%c các chuy�n du l�ch n�$c ngoài dành cho nhân viên ���c bình 

ch
n xu�t s)c trong n�m. 

Công ty CP Công nghi�p-Th�!ng m"i Masan cam k�t các chính sách ��i v$i ng��i lao ��ng 

trong Công ty là nh�t quán và luôn h�$ng t$i ng��i lao ��ng � t"o m�t ��i ng5 ngu n nhân l�c 

���c phát trin toàn di�n, chuyên nghi�p và g)n bó lâu dài vì m�c tiêu chung c�a Công ty. 

Chính sách t�o ngu�n nhân l�c: Giúp công ty luôn thu hút và gi� ���c các nhân s�. 

- Tuyn d�ng: M�c tiêu tuyn d�ng c�a Công ty là thu hút nhân s� có n�ng l�c vào làm vi�c t"i 

Công ty, �áp %ng nhu c&u m� r�ng kinh doanh. Tùy theo t+ng v� trí c� th mà Công ty �� ra 

nh�ng tiêu chu�n b)t bu�c riêng. Song t�t c� các ch%c danh ��u ph�i �áp %ng yêu c&u c! b�n 

nh�: trình �� chuyên môn, t�t nghi�p �úng chuyên ngành, n�ng ��ng, nhi�t tình, ham h
c h6i, 

có ý th%c sáng t"o. #�i v$i các v� trí quan tr
ng, các yêu c&u tuyn d�ng khá kh)t khe, v$i các 

tiêu chu�n kinh nghi�m công tác, kh� n�ng phân tích, qu�n lý và trình �� ngo"i ng�, tin h
c… 

Ngoài l�c l��ng s<n có t"i �!n v�, Công ty c5ng chú tr
ng b� sung ngu n nhân l�c có ch�t 

l��ng cao � ngày càng phát trin b� máy nhân s� �áp %ng k�p th�i �òi h6i c�a quá trình c"nh 

tranh và phát trin. 

- #ào t"o: Công ty luôn luôn coi tr
ng con ng��i là tài s�n quý giá c�a doanh nghi�p và � phát 

huy hi�u qu� ngu n v�n quý này, Công ty k�t h�p ch0t ch� ��n v�n �� �ào t"o, phát trin nhân 

viên, luôn t"o �i�u ki�n cho nhân viên tham gia các khoá hu�n luy�n n�i b� và bên ngoài � 

nâng cao nghi�p v� chuyên môn, h
c t�p nh�ng k' n�ng m$i c&n thi�t cho nhân viên � phát 

trin n�ng l�c công tác nh�m �áp %ng yêu c&u công vi�c hi�n t"i c5ng nh� trong t�!ng lai c�a 

Công ty. Công ty �ài th
 100% chi phí h
c t�p c5ng nh� ch� �� l�!ng trong th�i gian h
c t�p, 

nh�ng nhân viên có thành tích h
c t�p khá tr� lên s� ���c khen th��ng.
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VIII. Thông Tin C� 
ông Và Qu�n Tr� Công Ty 

1. H�i ��ng qu n tr� và Ban ki�m soát, Ki�m soát viên: 

a) H�i � ng qu�n tr�: 

C' c"u c�a H�i ��ng qu�n tr�: 

Tên thành viên Ch�c v� S� c� ph$n T! l� c� ph$n 
s4 h�u 

Thành viên 
��c l)p 

Nguy:n #�ng Quang Ch� t�ch H�i � ng qu�n tr� - -  

Don Di Lam ;y viên H�i � ng qu�n tr� - - x 

Tr�!ng Công Th)ng ;y viên H�i � ng qu�n tr� 612.970 4,43%  

Nguy:n Thi�u Quang ;y viên H�i � ng qu�n tr� 360.800 2,61% x 

Nguy:n Thi�u Nam ;y viên H�i � ng qu�n tr� 65.080 0,47% x 

Damian Chok ;y viên H�i � ng qu�n tr� - - x 

Nguy:n Hoàng Y�n ;y viên H�i � ng qu�n tr� 500.000 3,61%  
 

Ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu�n tr� 

− H�i � ng qu�n tr� là c! quan qu�n lý Công ty, có toàn quy�n nhân danh Công ty quy�t ��nh, 

th�c hi�n các quy�n và ngh(a v� c�a Công ty mà không thu�c th�m quy�n c�a #"i h�i � ng 

c� �ông. 

− H�i � ng qu�n tr� có t�i thiu 3 thành viên và t�i �a là 11 thành viên. Nhi�m k4 c�a H�i 

� ng qu�n tr� là 5 n�m. 

− H�i � ng qu�n tr� có th h
p th��ng k4 ho0c b�t th��ng t"i tr� s� chính c�a Công ty ho0c � 

n!i khác. Cu�c h
p th��ng k4 ���c t� ch%c m/i quý m�t l&n. 

− H�i � ng qu�n tr� thông qua quy�t ��nh b�ng biu quy�t t"i cu�c h
p ho0c l�y ý ki�n b�ng 

v�n b�n. M/i thành viên H�i � ng qu�n tr� có 1 phi�u biu quy�t. 

b) Ban kim soát: 

C' c"u c�a Ban ki�m soát: 

Tên thành viên Ch�c v� S� c� ph$n T! l� c� ph$n s4 h�u 

Nguy:n Thanh H�i Tr��ng Ban kim soát 138.336 1% 

Nguy:n Tân K* Kim soát viên 54.272 0,39% 

#0ng Ph"m Minh Loan Kim soát viên - - 

Ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát và Ki�m soát viên 

− Ban kim soát c�a Công ty có t+ 3 ��n 5 thành viên. Nhi�m k4 c�a Ban kim soát là 5 n�m. 

Thành viên Ban kim soát có th ���c b&u l"i v$i s� nhi�m k4 không h"n ch�. 
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− Thành viên Ban kim soát ph�i t+ 21 tu�i tr� lên, không ph�i là là v�, ch ng, cha, cha nuôi, 

m1 nuôi, con, con nuôi, anh, ch�, em ru�t c�a thành viên H�i � ng qu�n tr�, T�ng Giám ��c 

và Cán b� qu�n lý khác. 

− Thành viên Ban kim soát ph�i trung thành v$i l�i ích c�a Công ty và C� �ông Công ty, 

không ���c s, d�ng thông tin, bí quy�t, c! h�i kinh doanh c�a Công ty, l"m d�ng ��a v�, 

ch%c v� và tài s�n c�a Công ty � t� l�i ho0c ph�c v� l�i ích c�a t� ch%c, cá nhân khác. 

2. Các d� li
u th�ng kê v� c! �ông 

2.1. C! �ông trong n��c 

-  C! c�u c� �ông trong n�$c: 80.69% 

-  Thông tin chi ti�t v� c� �ông l$n 

 

Tên c� �ông  
�a ch! th�6ng trú/ 

tr� s4 chính 

Ngh� nghi�p/ Ngành 

ngh� ho�t ��ng 

S� c� phi u T5 l� % 

Công ty C� ph&n 
#&u t� Masan 

T&ng 8, Phòng 
8.2&8.3, Tòa nhà 
Etown, 364 C�ng Hòa, 
P. 13, Q. Tân Bình, 
TPHCM 

#&u t� 6.142.514 44,38 

2.2. C! �ông n��c ngoài  

-  C! c�u c� �ông n�$c ngoài: 19,31% 

 -  Thông tin chi ti�t v� c� �ông l$n 
 

Tên c� �ông  
�a ch! th�6ng trú/ 

tr� s4 chính 

Ngh� nghi�p/ Ngành 

ngh� ho�t ��ng 

S� c� phi u T5 l� % 

VOF Investment 

Limited 

Commence 

Chambers, P.O.Box 

2208, Road Town, 

Tortola, British 

#&u t� 629.000 4,54 

Vietnam Investment 

Limited 

Commence 

Chambers, P.O.Box 

2208, Road Town, 

Tortola, British 

Virgin Islands 

#&u t� 578.000 4,18 

Asia Value 

Investment Limited 

Commence 

Chambers, P.O.Box 

2208, Road Town, 

Tortola, British 

#&u t� 578.000 4,18 
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Thành ph� H� Chí Minh, ngày ..... tháng .... nm 2008 

           T�NG GIÁM 
/C 
 
 
 
 
 
 
                 TR��NG CÔNG TH8NG 
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