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BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2013 

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 

1. Thông tin khái quát: 

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 

- Tên giao dịch: Century Corp 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302018927 

- Vốn điều lệ: 315.425.840.000 đồng. 

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2013: 503.063.414.380 đồng 

- Địa chỉ: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM 

- Số điện thoại: (+84.8) 3790 7565 

- Số fax: (+84.8) 3790 7566 

- Website: www.theky.vn 

- Mã cổ phiếu:  

2. Quá trình hình thành và phát triển 

2000: Thành lập ngày 01/06/2000 

 Sợi Thế Kỷ tiền thân là Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Thế Kỷ, 
được thành lập ngày 01/06/2000 theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4101001242, do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 01/06/2000, chuyên sản xuất sợi DTY (Draw Textured 
Yarn) từ nguyên liệu sợi POY (Partially Oriented Yarn) nhập khẩu. 

 Trụ sở và nhà máy của Sợi Thế Kỷ đặt trong khuôn viên có diện tích 16.800m2 tại Khu 
Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Chủ Chi, TP.HCM. 

 Nhà máy được trang bị các dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu từ Tập đoàn 
Oerlikon Barmag chuyên sản xuất sợi tổng hợp polyester với đầy đủ các quy cách chủng 
loại. Tổng công suất thiết kế cho nhà máy sản xuất sợi DTY (Draw Textured Yarn) đạt 
4.800 tấn/năm. 

2003: Đầu tƣ mở rộng năng lực sản xuất 

 Năm 2003, tận dụng cơ hội phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp dệt may, Sợi Thế 
Kỷ đã đầu tư mở rộng công suất sản xuất DTY lên gấp đôi, tương đương 9.600 tấn/năm 
để đáp ứng nhu cầu thị trường. 

2005: Chuyển đổi thành công ty cổ phần 

 Ngày 11/04/2005, Sợi Thế Kỷ được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ theo 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003288, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM 
cấp. Sự thay đổi này nằm trong chiến lược huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu phát 
triển không ngừng của Sợi Thế Kỷ. 

2007: Mở rộng đầu tƣ nâng cao năng lực sản xuất, nhận chứng chỉ ISO 9001:2000 

 Sợi Thế Kỷ nhận chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000 được cấp bởi tổ chức AFNOR (the 
Association Francaise de Normalisation), một chi nhánh của hệ thống tiêu chuẩn hoá 
Châu Âu (CEN) và là thành viên của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO). Hiện tại, Công ty 
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đã được cấp chứng chỉ ISO 9001:2008. Các quy trình quản lý sản xuất luôn tuân thủ 
nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn hệ thống ISO 9001:2008, KAIZEN, 5S do các chuyên gia 
Nhật Bản tư vấn và triển khai. 

 Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng, trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại  để sản xuất nhiều 
chủng loại sản phẩm cao cấp và tăng 1,5 lần về sản lượng so với năm 2006. Đầu tư thêm 
nhà máy sản xuất nguyên liệu đầu vào (POY) với công suất 12.000 tấn/năm và mở rộng 
thị trường xuất khẩu để đưa các sản phẩm mang thương hiệu Sợi Thế Kỷ khẳng định vị trí 
trên trường quốc tế. 

2008: Trở thành công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất polyester filament từ polyester 
chips 

 Sợi Thế Kỷ đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất sợi POY (nguyên liệu đầu vào sản xuất 
sợi DTY) để góp phần gia tăng lợi nhuận. Việc đầu tư sản xuất sợi POY còn hướng đến 
mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu POY nhập khẩu, đặc biệt là sự biến động giá 
cả và nguồn cung sợi POY. Đầu tư phát triển dây chuyền sản xuất sợi POY là một bước 
ngoặc trong quá trình phát triển và mở ra cơ hội mới cho Sợi Thế Kỷ vì với sự kiện này, 
Sợi Thế Kỷ chính thức trở thành công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất sợi Polyester filament 
từ polyester chips. 

2009: Đầu tƣ xây dựng nhà máy thứ hai tại Chi nhánh Trảng Bàng, Tây Ninh 

 Thành lập “Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ” tại địa chỉ: Đường số 8, Khu công 
nghiệp Trảng Bàng, xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh với giấy chứng nhận 
đầu tư số 45211000130 ngày 26/06/2009 do Ban Quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh 
cấp. 

 Ngày 28/11/2009, Công ty tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất sợi 
POY/DTY tại Khu công nghiệp Trảng Bàng.  

2011: Trở thành Công ty đại chúng 

 Ngày 21/02/2011, Sợi Thế Kỷ đã chính thức trở thành công ty đại chúng. Việc trở thành 
công ty đại chúng thể hiện cam kết của Công ty luôn đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông và 
khách hàng. Công ty luôn nâng cao năng lực quản trị, minh bạch trong quản lý và thực 
hiện công bố thông tin theo quy định.  

2011 - 2013: Đƣa vào hoạt động nhà máy sợi tại Chi nhánh Trảng Bàng  

 Nhà máy được khánh thành để đưa vào khai thác thương mại từ tháng 01/2011.  

 Ngoài POY và DTY, nhà máy còn sản xuất thêm sản phẩm mới FDY để đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng và thị trường.  

 Với dự án này đã nâng tổng công suất toàn công ty lên 37.000 tấn DTY,FDY/ năm. 

 Để đáp ứng cho chiến lược phát triển dài hạn của công ty, từ đầu năm 2012, công ty đã 
chính thức áp dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp hiện đại bậc nhất hiện nay 
là ERP (SAP All in One) và hiện tại tất cả các tác nghiệp đã được vận hành trên hệ thống 
SAP.  

2014 - 2015: Kế hoạch đầu tƣ nhà máy mở rộng tại Trảng Bàng-Giai đoạn 3 

 Công ty đã lập kế hoạch triển khai dự án đầu tư nhà máy mở rộng tại Chi nhánh Trảng 
Bàng – Giai đoạn 3 với tổng vốn đầu tư khoảng 33,9 triệu US$.  

 Dự kiến khi hoàn tất, nhà máy sẽ cung cấp thêm khoảng 15.175 tấn sợi POY và 15.075 
tấn sợi DTY /năm, góp phần nâng tổng công suất toàn công ty lên hơn 52.000 tấn DTY, 
FDY/ năm. 
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3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất sợi tơ tổng hợp, dệt kim. 

- Địa bàn kinh doanh:  

 Trụ sở chính đặt tại huyện Củ Chi, TP.HCM.  

 Chi nhánh đặt tại KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh: 

Hiện tại công ty chỉ mới thành lập một chi nhánh. Công ty chưa thành lập công ty con, công ty 
liên kết. 

5. Định hƣớng phát triển trung và dài hạn: 

- Đầu tư nhà máy mở rộng tại Trảng Bàng – Giai đoạn 3: 

 Tình hình kinh tế vĩ mô vẫn rất thuận lợi cho các công ty sợi như Sợi Thế Kỷ. Bên cạnh 
đó, Hiệp định TPP cũng mang đến rất nhiều triển vọng và tác động tích cực cho công ty 
với điều kiện công ty phải có hệ thống quản trị tốt, phải tăng cường chất lượng sản phẩm 
và tiết giảm chi phí. Khi hiệp định TPP được thông qua, ngành may mặc Việt Nam sẽ 
được hưởng lợi khi bán sang thị trường Mỹ, Canada cũng như các nước thành viên trong 
hiệp định TPP từ việc giảm thuế suất nhập khẩu vào các thị trường này từ mức bình quân 
17,5% xuống zero (đặc biệt trong đó có một số mặt hàng may mặc sản xuất từ sợi DTY và 
FDY có mức thuế suất nhập khẩu hiện hành là trên 30%). Tuy nhiên để được hưởng mức 
thuế suất ưu đãi trong khung khổ hiệp định TPP thì các sản phẩm may mặc phải sử dụng 
nguyên liệu sợi dệt được sản xuất trong các nước thành viên TPP. Từ đó nhu cầu về sợi 
trong nước sẽ tăng rất nhiều. Dự kiến hiệp định TPP có thể sẽ được thông qua trong năm 
2014 và có hiệu lực trong năm 2015. Tuy nhiên hiệu ứng của nó sẽ phát huy sau 1-2 năm 
do sau khi các đơn hàng may mặc lớn chuyển dần sang Việt Nam làm thì ngành dệt 
nhuộm phải mở rộng thêm công suất thông qua đầu tư mới hoặc di dời nhà máy sang Việt 
Nam trong khi đó các doanh nghiệp dệt may hiện hữu cũng sẽ mở rộng công suất đáng kể 
để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Quy mô của Sợi Thế Kỷ vẫn còn rất nhỏ so với nhu 
cầu của thị trường. 

 Để nắm bắt cơ hội do Hiệp định TPP mang lại đồng thời để tối ưu hóa quy mô sản xuất 

của công ty, HĐQT đã thống nhất kế hoạch triển khai dự án đầu tư nhà máy mở rộng tại 

Chi nhánh Trảng Bàng - Giai đoạn 3 với: 

 Tổng vốn đầu tư dự kiến của nhà máy khoảng 33,9 triệu USD.  

 Công ty sẽ đầu tư toàn bộ máy kéo sợi DTY tự động có công nghệ hiện đại nhất hiện 

nay do tập đoàn hàng đầu châu Âu Oerlikon Barmag sản xuất. Với công nghệ này sẽ 

giúp công ty nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa do máy xuống dàn tự động sẽ 

giúp chiều dài cối sợi đồng đều hơn và tránh thao tác con người đụng vào làm dơ cối 

sợi trong quá trình thao tác thủ công. Đây là điểm quan trọng nhằm hướng đến nâng 

cao sự hài lòng của các khách hàng có yêu cầu cao. Ngoài ra do được tự động hóa, 

nên nhân lực sẽ giảm đáng kể đặc biệt là ca đêm, từ đó tiết giảm chi phí và tăng 

cường năng suất sản xuất.  

 Nhà máy có công suất sản xuất khoảng 15.175 tấn sợi POY/năm và 15.075 tấn sợi 

DTY /năm.  
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 Về tiến độ dự án, dự kiến 50% công suất sẽ chính thức đi vào hoạt động từ quý 3 năm 

2015; 50% công suất còn lại sẽ đi vào hoạt động từ quý 1 năm 2016. 

- Chiến lược phát triển sang lĩnh vực upstream và downstream: 

 Công ty sẽ mở rộng phát triển theo chuỗi cung ứng (supply chain) sau khi công ty đạt quy 

mô sản xuất trên 50.000 tấn sợi/ năm. 

 Đối với khu vực upstream: công ty sẽ dẫn dắt các đối tác quốc tế có tiềm lực về tài chính 

và công nghệ vào Việt Nam để lập nhà máy polymer. Sợi Thế Kỷ sẽ hợp tác đầu tư chung 

nhưng không nắm quyền kiểm soát. Mục tiêu của công ty khi mở rộng hợp tác đầu tư vào 

lĩnh vực này để:   

 Đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào (hạt polyester chips) ổn định về chất 

lượng và số lượng cho công ty.  

 CSF và đối tác cùng nghiên cứu và đẩy mạnh hoạt động R&D để sáng chế ra nguyên 

liệu và công nghệ mới nhằm mục đích ứng dụng trong việc phát triển sản phẩm mới 

cho các doanh nghiệp downstream của công ty (sợi, dệt, nhuộm) để đáp ứng tốt nhất 

nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.  

 Đối với khu vực downstream (dệt, nhuộm): Sợi Thế Kỷ sẽ tìm kiếm những công ty dệt, 

nhuộm có tiềm năng và phù hợp với chiến lược phát triển của công ty để đầu tư cổ phần 

chi phối (shareholding). Mục tiêu của công ty là để:  

 Tăng cường hiệu quả và giá trị gia tăng cho công ty thông qua phát triển chuỗi cung 

ứng khép kín. 

 Thông qua các công ty downstream, CSF có thể tiếp cận trực tiếp và kịp thời nắm bắt 

nhu cầu, xu hướng của khách hàng. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng sẽ giúp cung cấp 

thông tin ngược lại cho các công ty upstream để có chiến lược phát triển sản phẩm và 

công nghệ mới phù hợp hơn cho ngành downstream; bản thân CSF cũng sẽ có chiến 

lược để sản xuất các loại sợi phù hợp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, từ đó 

góp phần gia tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh cho công ty.  

PHẦN 2: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 so với kế hoạch: 

- Doanh thu thực hiện trong năm 2013 là 1.453 tỷ đồng đạt 91% so với kế hoạch và tăng 

32% so với cùng kỳ năm 2012.  

- Lợi nhuận trước thuế năm 2013 là 95,2 tỷ đồng đạt 76% so với kế hoạch và giảm 02% so 

với cùng kỳ năm 2012. 

Trong 06 tháng đầu năm 2013, thị trường sợi toàn cầu vẫn còn sụt giảm kéo theo giá bán sợi 
giảm đã tác động không tốt khiến price gap và doanh số bán của công ty thực hiện thấp hơn 
kỳ vọng. Ngoài ra, trong năm công ty còn đưa vào sản xuất sản phẩm mới FDY (Fully Drawn 
Yarn) nên cũng mất một khoảng thời gian để nắm bắt công nghệ, ổn định chất lượng sản xuất 
và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để đáp ứng tốt hơn.  

Trong 06 tháng cuối năm, với sự chỉ đạo của HĐQT, Ban TGĐ đã kịp thời điều chỉnh chiến 
lược kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường. Công ty tập trung tăng cường hiệu quả 
sản xuất, tìm cách tiết giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, từ đó có thể giảm giá bán cho 
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khách hàng để thúc đẩy tăng doanh số bán trên cơ sở vẫn đảm bảo lợi nhuận cho công ty. Và 
kết quả 6 tháng cuối năm đạt được rất khả quan đúng theo kế hoạch.  

Một số điểm nổi bật khác trong hoạt động năm 2013: 

- Về hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP (SAP All In One): trong năm 2013 công 
ty đã triển khai thành công và đưa vào vận hành module cuối cùng của hệ thống là module 
nhân sự (HR). Hiện tại, toàn bộ các hoạt động trong công ty đã được vận hành trên hệ 
thống SAP bao gồm hoạt động Mua hàng, Quản lý kho, Sản xuất & Bảo trì máy móc, Tài 
chính & Kế toán, Bán hàng, Quản lý Chất lượng, Quản lý Nhân sự.  

- Hoạt động 5S: 

Trong năm 2013, công ty tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động 5S tập trung quản lý hiện 
trường và kaizen cải tiến mục tiêu sản xuất thông qua sự tư vấn của các chuyên gia Nhật. 
Kết quả hoạt động đã mang lại những chuyển biến tích cực trong hiệu quả sản xuất, góp 
phần nâng cao chất lượng sản phẩm và trình độ quản lý cho nhân viên, đặc biệt là khối 
sản xuất. 

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014: 

Công ty dự báo tình hình thị trường năm 2014 kỳ vọng sẽ không khác nhiều so với 06 tháng 
cuối năm 2013. Sợi Thế Kỷ có đội ngũ quản lý lâu năm nhiều kinh nghiệm, máy móc công 
nghệ hiện đại và tình hình quản trị công ty rất hiệu quả. Ngoài ra, công ty còn có lợi thế đã tạo 
dựng được uy tín thương hiệu trên thị trường và có một mạng lưới rộng lớn khách hàng cao 
cấp có nhu cầu sử dụng sợi DTY, FDY chất lượng cao và ổn định của công ty. HĐQT công ty 
có niềm tin đặt ra mục tiêu kinh doanh năm 2014 như sau:  

- Doanh thu thực hiện:  1.579 tỷ đồng tăng 9% so với kết quả thực hiện năm 2013. 

- Lợi nhuận trước thuế: 119 tỷ đồng tăng 25% so với kết quả thực hiện năm 2013. 

Về mặt tăng trưởng doanh thu, do trong năm 2013-2014 máy móc thiết bị của Công ty đã 

được khai thác tối đa nên không còn dư địa để tăng sản lượng và doanh thu. Tuy nhiên, khi 

Dự án nhà máy mở rộng tại Chi nhánh Trảng Bàng – giai đoạn 3 chính thức đi vào khai thác 

thương mại từ giữa năm 2015 và đầu năm 2016, khi đó doanh thu công ty sẽ tăng trưởng đột 

biến kéo theo lợi nhuận sẽ gia tăng. 

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác khai thác thị 

trường, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc của nguồn nhân lực, công tác tiết giảm chi 

phí sản xuất để hạ giá thành sản xuất, tăng cường chất lượng sản phẩm.  

Kế hoạch chia cổ tức năm 2014: dự kiến mức chi trả 15%/ vốn điều lệ. 

PHẦN 3: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

Căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2013 được Công ty TNHH Ernst & Young kiểm toán, Ban 
Giám đốc công ty báo cáo các điểm nổi bật về tình hình tài chính trong năm 2013 như sau:  

Tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 1.016.578.274.206 1.025.471.142.735 +1% 

Doanh thu thuần 1.099.210.176.248 1.453.047.371.947 +32% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

97.206.322.502 95.425.761.672 -2% 
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Lợi nhuận khác (445.639.755) (185.143.031) +58% 

Lợi nhuận trước thuế 96.760.682.747 95.240.618.641 -2% 

Lợi nhuận sau thuế 84.201.698.418 74.400.437.644 -12% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

- Đã trả cổ tức 
bằng tiền: tỷ lệ 
15%/ mệnh giá 
vào tháng 
05/2013. 

- Dự kiến trả cổ tức bằng 
cổ phiếu: tỷ lệ 15%/ vốn 
điều lệ, sẽ thực hiện 
trong năm 2014. 

- Tháng 06/2013, công ty 
đã thực hiện phát hành 
cổ phiếu để tăng vốn cổ 
phần từ nguồn vốn chủ 
sở hữu với tỷ lệ 15%/ 
vốn điều lệ. 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

a. Khả năng thanh toán: 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: đạt 1.32 lần cao hơn so với mức 1.17 lần cùng kỳ năm 2012. 

 Hệ số thanh toán nhanh: 0.58 lần cao hơn so với mức 0.41 lần cùng kỳ năm 2012. 

b. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: 

 Nợ phải trả/ tổng tài sản: đạt tỷ lệ 51% giảm so với mức 54% cùng kỳ năm 2012. 

 Vốn chủ sở hữu/ tổng tài sản: đạt tỷ lệ 49% tăng so với mức 46% cùng kỳ năm 2012. 

 Nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu: đạt tỷ lệ 104% thấp hơn so với mức 117% cùng kỳ năm 

2012. 

c. Khả năng sinh lời:  

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn cổ phần (ROE) đạt 24% so với mức 31% cùng kỳ 2012.  

d. Các hệ số chính trong kinh doanh: 

 Hệ số doanh thu thuần/ Tổng tài sản đạt 142% tăng so với mức 108% cùng kỳ năm 2012. 

 Hệ số lợi nhuận trước thuế/ doanh thu đạt 7% giảm so mức 9% cùng kỳ năm 2012. 

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  đạt 5% giảm so với mức 8% cùng kỳ năm 2012. 

 Hệ số lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản đạt 9% giảm nhẹ so với mức 10% cùng kỳ năm 

2012. 

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản 7% giảm so với mức 8% cùng kỳ năm 2012. 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần đạt 7% giảm so mức 9% cùng 

kỳ năm 2012. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

2.1 Thực hiện kinh doanh trong năm 2013 so với kế hoạch: 

Đơn vị tính: VND 
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Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 
Thực hiện/Kế 

hoạch 
Tỷ lệ hoàn 
thành (%) 

1. Doanh số DTY, 

FDY tiêu thụ (kg) 
34.250.642 31.524.664 (2.725.978) 92% 

2. Doanh thu bán 

hàng 
1.591.572.000.000 1.453.047.371.947 (138,524,628,053) 91% 

3. Lợi nhuận trước 

thuế 
124,558,000,000 95,240,618,641 (29,626,635,620) 76% 

2.2 Thực hiện kinh doanh năm 2013 so với cùng kỳ năm trƣớc: 

Chỉ tiêu 2012 2013 
Tỷ lệ tăng trƣởng 

2013/2012 (%) 

1. Doanh thu thuần về bán hàng 1.099.210.176.248 1.453.047.371.947 +32% 

2. Lợi nhuận trước thuế 96.760.682.747 95.240.618.641 -2% 

3. Kế hoạch hoạt động năm 2014: 

Kế hoạch kinh doanh năm 2014 Ban điều hành công ty đã trình Hội đồng Quản trị thông qua 
và đã trình bày trong phần báo cáo của Hội đồng Quản trị. 

PHẦN 4: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Sơ đồ tổ chức 
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 Giới thiệu thành viên Hội đồng Quản trị 

1. Ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Ông Đặng Triệu Hòa là người sáng lập Công ty từ năm 2000 và đóng vai trò quan trọng trong 
quá trình hình thành và phát triển của Sợi Thế Kỷ. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong 
ngành công nghiệp sản xuất sợi, dệt may và am hiểu sâu sắc về công nghệ sản xuất và xu 
hướng ngành nghề sợi nói riêng và dệt may nói chung. Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ 
Giám đốc tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hoàn Á và Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Việt Phú trước khi sáng lập Công ty Thế Kỷ. 

Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Ông là người đóng vai trò quyết 
định trong công tác điều hành và định hướng phát triển của Công ty. 

Tại ngày 31/12/2013: Ông Đặng Triệu Hòa nắm giữ 4.326.891 cổ phần tương đương tỷ lệ 
13,93% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.  

2. Bà Đặng Mỹ Linh, thành viên HĐQT không điều hành 

Bà Đặng Mỹ Linh là một trong những thành viên sáng lập của Sợi Thế Kỷ. Hiện tại, bà đang 
đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Liên An, hoạt 
động trong lĩnh vực kinh doanh sợi từ năm 2001.  

Trước đó, bà Linh đã công tác với thời gian 10 năm tại Công ty Worldtex Enterprise, một công 
ty dệt may của Đài Loan.  

Tại ngày 31/12/2013: Bà Đặng Mỹ Linh nắm giữ 2.886.601 cổ phần tương đương tỷ lệ 9,3% 
số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.  

3. Ông Đặng Hƣớng Cƣờng, thành viên HĐQT không điều hành 

Ông Đặng Hướng Cường cũng là một trong những thành viên sáng lập của Sợi Thế Kỷ. Hiện 
tại, Ông Cường đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của Công ty TNHH P.A.N Châu Á, hoạt 
động trong lĩnh vực kinh doanh sợi.  

Tại ngày 31/12/2012: Ông Đặng Hướng Cường nắm giữ 2.886.601 cổ phần tương đương tỷ 
lệ 9,3% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

4. Ông Jean-Eric Jacquemin, thành viên HĐQT không điều hành 

Ông Jean-Eric Jacquemin tham gia Hội đồng Quản trị Sợi Thế Kỷ từ tháng 12/2009, sau khi 
Quỹ đầu tư Red River Holding trở thành cổ đông chiến lược của Sợi Thế Kỷ. Ông Jean-Eric là 
Giám đốc Quỹ đầu tư Red River Holding và cũng đồng thời là Giám đốc điều hành Công ty 
Quản lý quỹ Jade River Management. Ông Jean-Eric còn là Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
Phát triển France Gabon.  

Trước đó, Ông Jean-Eric đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp 
cũng như lĩnh vực sáp nhập và mua lại doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Pháp và Việt Nam. 

Tại ngày 31/12/2013: cá nhân Ông Jean-Eric Jacquemin nắm giữ 0 cổ phần.  

5. Ông Lee Chien Kuan, thành viên HĐQT độc lập 

Ông Lee Chien Kuan tham gia Hội đồng Quản trị của Sợi Thế Kỷ từ năm 2008. Là một chuyên 
gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành sợi, Ông Lee Chien Kuan đã có những đóng góp tích 
cực cho hoạt động sản xuất và công tác quản trị doanh nghiệp của Công ty. 

Tại ngày 31/12/2013: Ông Lee Chien Kuan nắm giữ 378.245 cổ phần tương đương tỷ lệ 
1,22% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.  

6. Ông Thái Tuấn Chí, thành viên HĐQT độc lập 
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Ông Thái Tuấn Chí tham gia làm thành viên HĐQT của Sợi Thế Kỷ vào năm 2008. Ông Thái 
Tuấn Chí cũng là người sáng lập Tập đoàn Thái Tuấn, hiện tại Ông đang đảm nhiệm chức vụ 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn. Nhiều 
năm liền ông đạt danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu và Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu. 
Ông được trao tặng huân chương lao động hạng 3 và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ, của Bộ và UBND TP.HCM. 

Tại ngày 31/12/2013: cá nhân Ông Thái Tuấn Chí nắm giữ 0 cổ phần.  

 Danh sách thành viên HĐQT đã có chứng chỉ đào tạo về Quản trị công ty: 

- Ông Đặng Triệu Hòa 

- Bà Đặng Mỹ Linh  

- Ông Đặng Hướng Cường 

 Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2013: 

- Tổng số cuộc họp: 12  

- Nội dung và kết quả:  

 Thông qua nội dung, chương trình, địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2014. 

 Đánh giá, thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh, tài chính, nhân sự trong từng quý, 6 tháng và cả năm 2013 của công ty và 
có những chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo hoạt động của công ty phát triển ổn định. 

 Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh từng quý, 6 tháng 
và cả năm 2013 của công ty. 

 Thông qua ngày chốt danh sách và phương án trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 
15% cho cổ đông hiện hữu. 

 Thông qua ngày chốt danh sách và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ 
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu. 

 Thông qua việc đề nghị một số ngân hàng cấp hạn mức tín dụng cho công ty và chi 
nhánh như ngân hàng Eximbank, Chinatrust, TMCP Kỹ Thương Việt Nam, ANZ, 
Shinhan v.v… 

 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

 Giới thiệu Ban Kiểm soát 

1. Ông Nguyễn Tự Lực, Trƣởng Ban kiểm soát 

Ông Nguyễn Tự Lực đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Sợi Thế Kỷ từ năm 2008. 
Trước đó ông đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng của Sợi Thế Kỷ từ khi Công ty được thành lập 
vào năm 2000. Ngoài ra, ông Lực còn là Trưởng Ban kiểm soát của công ty cổ phần Dệt may 
Đầu tư Thương mại Thành Công. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kế toán. 

Tại ngày 31/12/2013: Ông Nguyễn Tự Lực nắm giữ 18.126 cổ phần tương đương tỷ lệ 0,06% 
số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ từ năm 
2008. Ngoài ra, bà Linh còn là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần cấp nước Phú 
Hòa Tân, Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành, công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè… Hiện 
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tại, Bà là Giám đốc Dịch vụ Khách hàng tổ chức kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công 
ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á. 

Bà Linh tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Ngân hàng và chương trình sau Đại học, Chuyên ngành 
Tài chính công, Trường Fulbright - John F. Kennedy School of Government thuộc Ðại học 
Havard (Hoa Kỳ). 

Tại ngày 31/12/2013: cá nhân Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh nắm giữ 0 cổ phần.  

3. Ông Lê Anh Tuấn, Thành viên 

Ông Lê Anh Tuấn là thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ từ ngày 
28/03/2013 thay cho bà Phan Thị Hồng Phúc đã hết nhiệm kỳ. Ông Lê Anh Tuấn nguyên là 
Phó Ban – Ban Quản lý các KCX-KCN TP.HCM (Hepza). 

Ông Lê Anh Tuấn tốt nghiệp Cử nhân Quản lý hành chính Học viện Hành chính Quốc gia và 
chương trình sau Đại học, chuyên ngành Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. 

Tại ngày 31/12/2013: ông Lê Anh Tuấn nắm giữ 40.250 cổ phần tương đương tỷ lệ 0,13% số 
cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

 Những thay đổi trong Ban Kiểm soát: 

Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/03/2013, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Kiểm 
soát. Kết quả chỉ thay đổi một thành viên mới trúng cử là Ông Lê Anh Tuấn thay cho Bà Phan 
Thị Hồng Phúc đã hết nhiệm kỳ.  

 Tình hình hoạt động của BKS trong năm 2013: 

Tổng số cuộc họp: 3 

Nội dung và kết quả:  

Ban kiểm soát có 3 người đều tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm vì đã trải qua quá trình làm 
việc hơn vài chục năm tại các doanh nghiệp nên có đủ năng lực và làm việc hiệu quả vì có 
phân công hợp tác, chia sẽ kinh nghiệm trong quá trình kiểm tra giám sát tại công ty. 
Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 1 của nhiệm kỳ: 2013~2018, từ 
tháng 4/2013 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 trong đó có lập kế hoạch họp của 
BKS là 3 lần trong năm và có phân công cụ thể cho từng thành viên đảm trách các công việc 
có trách nhiệm trong báo cáo chung của Ban kiểm soát thông qua HĐQT và báo cáo trước 
ĐHCĐ thường niên, cụ thể : 

● Lần thứ 1 ngày 28/3/2013: 

Nội dung: Ban kiểm soát có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Trưởng ban kiểm soát và 
thông qua “Kế hoạch hoạt động năm thứ 1 của nhiệm kỳ 2013~2018 của Ban kiểm soát”. 

Tham dự 2/2 thành viên,  

Kết quả cuộc họp tốt, biểu quyết 2/2 thống nhất nội dung họp như trên. 

● Lần thứ 2 ngày 08/8/2013: 

Nội dung: Đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013; phân công cho từng 
thành viên. 

Tham dự 3/3 thành viên BKS. 

BKS có kiểm tra, xác nhận số liệu về: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 
tháng đầu năm 2013: 664.104.655.744 đồng so với kế hoạch cả năm: 1.591.572.000.000 
đồng, đạt 41,72%, về lợi nhuận sau thuế: 24.742.585.755 đồng so với kế hoạch cả năm: 
97.566.000.000 đồng, đạt 25,40%.  
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Trên cơ sở phân tích bên trên, BKS thống nhất đánh giá được tình hình hoạt động của công 
ty 6 tháng đầu năm 2013, đồng thuận với nội dung biên bản của cuộc họp HĐQT ngày 
29/7/2013 và kết luận của chủ tịch HĐQT. 

● Lần thứ 3 ngày 01/11/2013: 

Tham dự 3/3 thành viên. 

Nội dung: Căn cứ vào cuộc họp của HĐQT ngày 29/10/2013 có thông báo: “Kết quả hoạt 
động quí 3 và 9 tháng 2013 cụ thể, về doanh thu 9 tháng/2013: 1.049.751.000.000 đồng và lợi 
nhuận sau thuế: 51.731.000.000 đồng. Thảo luận kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014: 
Doanh thu: 1.579.496.000.000 đồng và lợi nhuận sau thuế: 109.241.000.000 đồng. “Kế hoạch 
mở rộng đầu tư giai đoạn 3 chi nhánh Trảng Bàng  ”   

Các thành viên Ban kiểm soát cùng họp với nhau để thảo luận nội dung từ kết quả họp HĐQT 
ngày 29/10/2013; kiểm tra số liệu kế toán 9 tháng, ước tình hình thực hiện cả năm 2013, xem 
xét kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014, và thảo luận “Kế hoạch mở rộng đầu tư giai 
đoạn 3 chi nhánh Trảng Bàng”.   

Qua phân tích số liệu, BKS thống nhất với kết quả SXKD 9 tháng; thống nhất mức ước doanh 
thu thực hiện cả năm 2013 là 1.453.047.000.000 đồng và lợi nhuận sau thuế cả năm là 
73.053.000.000 đồng. Qua trao đổi các thành viên BKS thống nhất với kế hoạch kinh doanh 
năm 2014 mà HĐQT đề nghị với doanh thu là 1.579.496.000.000 đồng và lợi nhuận trước 
thuế là 109.241.000.000 đồng và thống nhất Kế hoạch mở rộng đầu tư giai đoạn 3 chi nhánh 
Trảng Bàng ”.  

Hoạt động của BKS sau ĐHCĐ thường niên 2013 ngày 28/3/2013 đến hết 31/12/2013, BKS 
đánh giá hoạt động tích cực do bám sát theo “Kế hoạch hoạt động năm thứ 1 nhiệm kỳ 
2013~2018 của BKS” đã được các thành viên BKS thống nhất thông qua trong phiên họp lần 
thứ 1 của BKS ngày 28/3/2013. 

 Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013: 

Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị căn cứ vào  

- Số ngày làm việc cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị 
và  

- Mức thù lao bình quân mỗi ngày.  

Trong năm 2013: Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị như sau: 

- Số ngày làm việc cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị 
là 15 ngày; 

- Mức thù lao cho 1 ngày làm việc/ 1 người là: 6.000.000 đồng; 

- Mức thù lao cho từng thành viên HĐQT: 6.000.000 x 15 = 90.000.000 đồng/ 
người/năm. 

 Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2013 là: 540.000.000 đồng. 

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát được xác định căn cứ vào: 

- Số ngày làm việc cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát và; 

- Mức thù lao bình quân mỗi ngày. 

Trong năm 2013: Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát như sau: 

- Số ngày làm việc cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát là 
08 ngày; 
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- Mức thù lao cho 1 ngày làm việc / 1 người là: 3.375.000 đồng; 

- Mức thù lao cho từng thành viên BKS: 3.375.000 x 8 = 27.000.000 đồng/người/năm. 

 Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2013 là: 81.000.000 đồng. 

Báo cáo thu nhập lương, thưởng, thù lao của Ban Tổng Giám Đốc điều hành năm 2013: 

Tổng thu nhập từ lương (kể cả thưởng) sau thuế trong năm 2013  của Tổng Giám Đốc là 
1.019.439.115 đồng. 

Tổng thu nhập từ lương (kể cả thưởng) sau thuế trong năm 2013 của Phó Tổng Giám Đốc là 
956.789.289 đồng. 

 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu  

a) Thông tin về cổ phần của công ty tại ngày 31/12/2013 

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 31.542.584 cổ phần   

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 31.542.584 cổ phần. Trong đó: 

 Cổ phiếu phổ thông: 31.542.584 cổ phần 

 Cổ phiếu ưu đãi: 0 

- Số lượng trái phiếu đang lưu hành: không có 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 491.234 cổ phần. Trong đó: 

 Cổ phiếu phổ thông: 491.234 cổ phần 

 Cổ phiếu ưu đãi: 0 

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 31/12/2013: 

31.051.350 cổ phần (trong đó có 172.840 cổ phần phát hành cho CBCNV theo chương 

trình ESOP năm 2010 bị hạn chế chuyển nhượng theo cam kết riêng giữa công ty và 

CBCNV).  

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu: trong năm công ty đã trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu 

với tỷ lệ là 15%/ mệnh giá. 

b) Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2013 

Stt Cổ đông 
Số lƣợng 

cổ đông 
Số cổ phần Tỷ lệ % 

1.  Cổ đông Nhà nước 0 0 0 

2.  

Hội đồng Quản trị (bao gồm Red 
River Holding, Tập đoàn Thái Tuấn), 
Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm 
soát, Kế toán trưởng 

10 19.382.560 61,4% 

3.  CBCNV 27 280.322 0,9% 

4.  

Cổ đông bên ngoài, trong đó: 

- Cổ đông tổ chức trong nước 

- Cổ đông cá nhân trong nước 

- Cổ đông tổ chức nước ngoài 

 

2 

55 

1 

 

366.596 

7.429.766 

317.400 

 

1,2% 

23,6% 

1% 
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Stt Cổ đông 
Số lƣợng 

cổ đông 
Số cổ phần Tỷ lệ % 

- Cổ đông cá nhân nước ngoài 5 3.274.706 10,4% 

5.  - Cổ phiếu quỹ 0 491.234 1,6% 

 Tổng cộng 100 31.542.584 100% 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: 

- Công ty đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 
cho cổ đông với tỷ lệ 15% vào ngày 17/06/2013 theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua ngày 28/03/2013. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ mới của Công ty là 
315.425.840.000 đồng. 

- Ngày 19/07/2013, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 với nội dung thay đổi vốn điều lệ mới là 
315.425.840.000 đồng. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

Trong năm công ty thực hiện 01 đợt mua lại cổ phiếu quỹ như sau: 

 Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 01/01/2013: 483.906 cổ phần 

- Ngày 08/11/2013, công ty mua lại 7.328 cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP của 
CBCNV nghỉ việc bằng mệnh giá làm cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ lên 
491.234 cổ phần. 

 Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2013: 491.234 cổ phần. 

e) Tình hình giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn nhƣ sau:  

- Ngày 28/02/2013, ông Lee Chien Kuan, thành viên HĐQT của công ty đã thực hiện mua 
12.000 cổ phần để đầu tư. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 
450.648 cổ phần tương đương 1,67%. 

- Ngày 10/09/2013, ông Lee Chien Kuan, thành viên HĐQT của công ty đã thực hiện bán 
140.000 cổ phần để cơ cấu danh mục đầu tư. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi 
thực hiện giao dịch là 378.245 cổ phần tương đương 1,22%. 

- Ngày 13/08/2013, ông Yeh Kuo-Hui, cổ đông lớn của công ty đã thực hiện bán 398.475 cổ 
phần để cơ cấu danh mục đầu tư. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao 
dịch là 2.656.500 cổ phần tương đương 8,55%. 

 Thông tin về cổ đông sáng lập 

1. Ông Đặng Triệu Hòa: hiện tại là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc  

Năm sinh: 1969 

Địa chỉ liên hệ: A 30 Khu Gia Cư Bàu Cát, Quận Tân Bình , Tp HCM 

Thời điểm góp vốn: 11/04/2005 

Số lượng cổ phần hiện tại đang sở hữu: 4.326.891  cổ phần 

2. Bà Đặng Mỹ Linh: Thành viên Hội đồng Quản trị 
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Năm sinh: 1972 

Địa chỉ liên hệ: 65/39 Phú Thọ, P1, Quận 11, Tp HCM 

Thời điểm góp vốn: 11/04/2005 

Số cổ phần hiện tại đang sở hữu: 2.886.601 cổ phiếu 

3. Ông Đặng Hướng Cường: Thành viên Hội đồng Quản trị 

Năm sinh: 1976 

Địa chỉ liên hệ: 65/39 Phú Thọ, P1, Quận 11, Tp HCM 

Thời điểm góp vốn: 11/04/2005 

Số cổ phần hiện tại đang sở hữu: 2.886.601 cổ phiếu 

 Thông tin về cổ đông nƣớc ngoài  

Tên cổ đông: Quỹ đầu tư Red River Holding 

Địa chỉ liên hệ: Công ty TritinInternational, 9A Tú Xương, Quận 3, TP.HCM 

Thời điểm góp vốn: 13/01/2010 

Số cổ phần đang sở hữu: 7.942.935 cổ phiếu 

 Tình hình nhân sự 

HẠNG MỤC Thực hiện 2013 Kế hoạch 2013 

Số lượng cán bộ công nhân viên, trong đó: 

- Cấp Quản lý: 

 Cấp cao 

 Cấp trung 

 Cấp cơ sở 

- Nhân viên văn phòng 

- Công nhân 

704 

 

3 

18 

60 

131 

492 

713 

 

3 

20 

65 

122 

503 

 Giới thiệu thành viên Ban điều hành 

1. Ông Đặng Triệu Hòa, Tổng Giám Đốc 

2. Ông Huang Wei Ling, Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Huang Wei Ling tham gia vào Sợi Thế Kỷ từ tháng 05/2008 với vị trí Giám đốc kinh 
doanh và tháng 01/2010 được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng 
hoạt động về kinh doanh, kế hoạch sản xuất. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
kinh doanh sợi, Ông Huang đã có nhiều đóng góp tích cực cho công ty từ khi được bổ 
nhiệm. Trước đó, ông đảm nhiệm các vị trí kinh doanh tại các công ty Formosa Taffeta 
Việt Nam, Paiho Việt Nam.  Ông tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Đài 
Loan. 

Tại ngày 31/12/2013: Ông Huang Wei Ling nắm giữ 529.414 cổ phần tương đương tỷ lệ 
1,7% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

 












































































