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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

 
1. Rủi ro về kinh tế 

Quá trình phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam gắn kết với những biến đổi của nền 

kinh tế Thế giới, do vậy nền kinh tế trong nƣớc sẽ gánh chịu nhiều yếu tố tác động mang tính 

hệ thống. Đó là sự tăng trƣởng hoặc suy thoái kinh tế toàn cầu, là những thay đổi về nhu cầu 

tiêu thụ của các thị trƣờng nƣớc ngoài, hay chính sách đầu tƣ của các công ty đa quốc 

gia,…Bất kỳ sự thay đổi của nền kinh tế Thế giới sẽ gây những ảnh hƣởng nhất định đối với 

nền kinh tế và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế trong 

nƣớc. Những thay đổi về chính sách kinh tế và các yếu tố kinh tế vĩ mô nhƣ chính sách tiền 

tệ, tốc độ tăng trƣởng kinh tế, hay lạm phát đều sẽ gây ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 

Tuy nhiên, do tính chất và phạm vi phục vụ khá ổn định của ngành cấp nƣớc nên ảnh hƣởng 

của các rủi ro kinh tế đối với Công ty là không nhiều. Hơn thế nữa, ngành cấp nƣớc là ngành 

tiện ích, chủ yếu cung cấp cho nhu cầu thiết yếu của ngƣời dân và của xã hội do đó các nhân 

tố kinh tế tác động đến ngành này là không đáng kể. 

2. Rủi ro về luật pháp 

Hệ thống luật pháp Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, và chắc chắn sẽ có những thay 

đổi nhất định theo quá trình hội nhập và phát triển. Là doanh nghiệp Nhà nƣớc chuyển đổi 

sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, hoạt động của Công ty chịu sự điều tiết của 

Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán. Những nội dung thay đổi, điều chỉnh hay bổ sung 

liên quan đến các Luật này sẽ ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

Ngoài ra do lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là kinh doanh nƣớc sạch nên các văn bản 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nƣớc sẽ gây ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 

3. Rủi ro đặc thù ngành 

3.1. Rủi ro về nhân lực 

Ngành cấp nƣớc luôn cần một lực lƣợng lớn nhân công lao động có tay nghề, do đó Công ty 

luôn chuẩn bị những nguồn lao động dự phòng thƣờng xuyên để tuyển dụng và có hƣớng đào 

tạo nâng cao trình độ của lực lƣợng lao động. Tuy nhiên, với nhu cầu của cuộc sống ngày 

càng cao, những yêu cầu, đòi hỏi từ nguồn nhân lực về việc đảm bảo các chế độ, chính sách 

đã tạo một sức ép không nhỏ cho những ngƣời quản lý và điều hành Công ty. Do vậy, để 

giảm thiểu sự rủi ro về nhân lực, Công ty luôn đƣa ra các chế độ, chính sách ƣu đãi, tạo ra 

môi trƣờng làm việc tốt nhất nhằm khuyến khích và động viên để có thể giữ vững sự ổn định 

cho nguồn nhân lực của Công ty. 
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Các cán bộ quản lý cấp cao của Công ty là những cán bộ có trình độ, có nhiều năm kinh 

nghiệm trong ngành cấp nƣớc, thƣờng xuyên đƣợc đào tạo hoặc tự đào tạo bồi dƣỡng nghiệp 

vụ nhằm nâng cao năng lực quản lý; cán bộ cấp trung đa số là những cán bộ trẻ, có trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, chịu khó học hỏi và năng động trong công việc. Đặc điểm của nguồn 

nhân lực này là ít biến động, do đó rủi ro về thất thoát nguồn nhân lực quản lý cấp cao và cấp 

trung là thấp. 

3.2. Rủi ro nguyên vật liệu, giá cả các yếu tố đầu vào 

Nguyên vật liệu đầu vào chính của Công ty là nguồn nƣớc ngầm mà Công ty khai thác đƣợc. 

Công ty sử dụng các nguyên phụ liệu để xử lý nƣớc bao gồm Clo (Cl2) và Natri Hydroxyt 

(NaOH). Các loại hóa chất này chủ yếu đƣợc Công ty mua từ Công ty TNHH Một thành viên 

hóa chất Cơ bản Miền Nam và Nhà máy Hóa chất Biên Hòa (trực thuộc Công ty TNHH Một 

thành viên hóa chất Cơ bản Miền Nam). Nguồn cung cấp nguyên liệu cho công ty nhìn chung 

khá ổn định do Công ty và các nhà cung cấp có mối quan hệ gắn bó từ rất lâu. Do đó rủi ro về 

nguyên vật liệu cung cấp là không đáng kể. 

Hầu hết các nguyên phụ liệu Công ty đều mua từ các nhà cung cấp trên nên giá cả và chi phí 

đầu vào sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thêm 

vào đó, tình hình lạm phát cao sẽ khiến cho biên độ lợi nhuận của Công ty bị thu hẹp do sự 

gia tăng giá thành sản xuất 

3.3. Rủi ro về mạng lƣới hoạt động 

Hệ thống mạng lƣới của Công ty bao phủ trên địa bàn rộng nên việc kiểm soát chặt chẽ là rất 

khó khăn. Tình trạng xâm phạm hành lang an toàn các tuyến ống diễn ra ngày một nhiều hơn, 

công tác bảo vệ nguồn nƣớc để phòng chống các chất thải gây ô nhiễm nguồn là những vấn đề 

ngày càng phức tạp đòi hỏi sự góp sức của nhiều đơn vị liên quan và cả cộng đồng. Mức độ 

thất thoát nƣớc trong quá trình chuyển tải cũng là một rủi ro đáng lƣu ý đối với kết quả kinh 

doanh của Công ty. Với những khó khăn nhƣ trên, Công ty đã bố trí các cán bộ chuyên trách 

định kỳ kiểm tra và rà soát hệ thống mạng lƣới nhằm khắc phục cũng nhƣ giảm thiểu những 

rủi ro có thể xảy ra đối với mạng lƣới 

3.4. Rủi ro về lãi suất 

Chính sách tiền tệ đang có nhiều thay đổi, sự biến động của lãi suất sẽ ảnh hƣởng đến chi phí 

sử dụng vốn vay của Công ty hiện tại và trong tƣơng lai, đặc biệt khi Công ty có nhu cầu vay 

vốn để đáp ứng cho nhu cầu đầu tƣ và phát triển sản xuất kinh doanh của mình 

3.5. Rủi ro đặc thù ngành 

Với đặc thù của ngành, Công ty buộc phải đầu tƣ dự án cấp nƣớc đón đầu quy hoạch dân cƣ, 

khu công nghiệp với chi phi đầu tƣ lớn. Tuy nhiên nếu tốc độ triển khai các dự án đầu tƣ 

chậm và sự thay đổi điều chỉnh chính sách, quy hoạch thì việc đầu tƣ các dự án này sẽ gặp 

nhiều rủi ro. Mặc dù vậy, do địa bàn hoạt động của Công ty là địa phƣơng có tốc độ đô thị 

hóa khá cao, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi, nên rủi ro này không 
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phải là điều quá lo ngại. 

Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành cấp nƣớc nên ít nhiều vẫn mang 

tính chất công ích, phục vụ cộng đồng. Đặc biệt là việc cung cấp nƣớc sạch đến các xã anh 

hùng, vùng nông thôn, khu vực đặc biệt khó khăn... với chi phí cao mà giá bán chƣa hợp lý, 

gây ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.  

4. Rủi ro của đợt chào bán cổ phiếu 

Đợt phát hành có thể diễn ra không thành công nếu số lƣợng cổ phiếu thực tế bán đƣợc thấp 

hơn so với số lƣợng sổ phiếu chào bán theo kế hoạch trong thời hạn đƣợc cấp phép chào bán. 

Tuy nhiên, trong phƣơng án phát hành, Công ty cũng đƣa ra phƣơng án xử lý số cổ phần lẻ 

phát sinh và số cổ phần không đƣợc cổ đông mua hết theo phƣơng thức thực hiện quyền mua. 

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phƣơng án phân phối trên cơ sở đảm bảo 

quyền lợi của cổ đông, phù hợp với điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. 

Đây cũng là cơ sở để giảm thiểu rủi ro của đợt chào bán. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động điều chỉnh nhu cầu vốn lƣu động với mức huy động vốn 

tƣơng ứng cũng nhƣ tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn 

lƣu động phục vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty. 

5. Rủi ro pha loãng sau khi chào bán cỏ phiếu 

5.1. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán 

Khi Công ty phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng sẽ làm tăng khối lƣợng cổ phiếu đang 

lƣu hành dẫn đến tiềm ẩn rủi ro pha loãng giá cổ phiếu đối với nhà đầu tƣ. 

Giá giao dịch của cổ phiếu Công ty sẽ bị pha loãng và đƣợc điều chỉnh gi ảm theo tỷ lệ phát 

hành và giá phát hành tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành 

thêm. Nhƣ vậy, tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, 

giá cổ phiếu của NTWA sẽ đƣợc điều chỉnh theo công thức sau: 

Giá thị trƣờng (điều chỉnh) 
=     

= 

       PR(t-1) + I * 

PR 

      1 + I
 

                                            (Nguồn : website UBCKNN) 

  

Trong đó: 

 PR(t-1) : là giá giao dịch của Công ty ngày trƣớc ngày chốt danh sách thực hiện quyền. 

 PR         :  là giá bán cổ phiếu bình quân trong đợt phát hành thêm. 

 I         : là tỷ lệ tăng vốn. 

 Ví dụ: 
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 Giá giao dịch ngày trƣớc ngày chốt danh sách: 11.000 đồng/cổ phiếu. 

 Giá cổ phiếu phát hành thêm: 10.500 đồng/cổ phiếu. 

 Tỷ lệ tăng vốn 66,67% (tƣơng ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 3:2). 

Giá thị trƣờng (điều chỉnh) 
       

= 

11.000*3 +10.500*2 
   = 10.800 

5
 

Nhƣ vậy, giá điều chỉnh tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền là 10.800 đồng. 

5.2. Rủi ro pha loãng EPS sau khi chào bán 

 Nhà đầu tƣ nên lƣu ý đến ảnh hƣởng của việc phát hành thêm cổ phiếu mới sẽ làm pha loãng 

 thu nhập trên mỗi cổ phần. 

 Tổng số cổ phiếu đang lƣu hành: 3.000.000 cổ phiếu  

 Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 2.000.000 cổ phiếu 

 Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 5.000.000 cổ phiếu 

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) =  

Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ 

Khối lƣợng cổ phiếu lƣu hành trong kỳ 

Ví dụ:  

 Lợi nhuận sau thuế của Công ty cho năm tài chính 2012 là 27.953.186.000 đồng.  

 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty tính trên tổng số cổ phiếu đang lƣu hành (lúc chƣa 

phát hành thêm cổ phiếu) :  

       EPS  =  
27.953.186.000 

= 9.317 đồng/cổ phiếu 
3.000.000 

 

 Thu nhập trên mỗi cổ phần của Công ty sau khi phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu:  

       EPS  =  
27.953.186.000 

= 5.590 đồng/cổ phiếu 
5.000.000 

 Nhƣ vậy, thu nhập trên một cổ phiếu trong năm 2012 của Công ty sau khi Công ty phát hành 

 thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ giảm 3.727 đồng/cổ phần so với trƣờng hợp Công ty 

 không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu. 

6. Rủi ro khác 

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhƣng nếu xảy ra thì sẽ tác động 

đến tình hình kinh doanh của Công ty nhƣ: thiên tai, địch họa, hỏa hoạn....  
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II. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 

BẢN CÁO BẠCH 

 

1. Tổ chức phát hành 

Ông Nguyễn Anh Tuấn   Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 

Ông Nguyễn Tấn Dũng   Trƣởng Ban kiểm soát 

Ông Trần Văn Thùy   Kế toán trƣởng 

2. Tổ chức tƣ vấn phát hành 

Ông: Lâm Đạo Thảo    Chức vụ: Quyền Tổng giám đốc 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Phƣơng Đông tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tƣ vấn phát hành với Công ty Cổ phần 

Cấp nƣớc Nhơn Trạch. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ 

trên Bản cáo bạch này đã đƣợc thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông 

tin và số liệu do Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Nhơn Trạch cung cấp 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế 

mà chúng tôi đã điều tra và thu thập một cách hợp lý. 

 

III. CÁC KHÁI NIỆM 

 

Trong Bản cáo bạch này, các từ ngữ, cụm từ viết tắt dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau:  

UBCKNN : Ủy ban Chứng Khoán Nhà nƣớc 

Công ty, NTWA, tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Nhơn Trạch 

Tổ chức tƣ vấn, ORS : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phƣơng Đông 

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

HĐQT : Hội đồng quản trị 

CBCNV : Cán bộ công nhân viên 

CNĐKKD : Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

BCTC : Báo cáo tài chính 

UBND : Ủy ban Nhân dân 

BCTN : Báo cáo thƣờng niên 

CTCP : Công ty cổ phần 
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TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

ORS : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phƣơng Đông 

 

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ đƣợc hiểu nhƣ quy định tại luật Chứng khoán 

và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 

 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Nhơn Trạch tiền thân là Xí nghiệp Nƣớc Nhơn Trạch, là đơn vị 

trực thuộc của Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nƣớc Đồng Nai. 

Năm 1997, Xí nghiệp Nƣớc Nhơn Trạch đƣợc thành lập theo Quyết định số 03/XD.QĐ ngày 

08/04/1997 của Sở xây dựng Đồng Nai và đến tháng 08/2004 UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết 

định thành lập số 3536/QĐ.CT.UBT ngày 11/8/2004. 

Tháng 9/2007, Xí nghiệp nƣớc Nhơn Trạch chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cấp nƣớc 

Nhơn Trạch theo Quyết định số 3059/QĐ – UBND ngày 24/09/2007 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về việc “phê duyệt phƣơng án và chuyển Xí nghiệp Nƣớc Nhơn Trạch thành Công ty cổ 

phần”; đƣợc đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ tổ chức hoạt động ngày 24/01/2008 và 

đƣợc Sở kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

4703000498 ngày 14/2/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 18/05/2012 

1.2. Giới thiệu về Công ty 

 Tên công ty  :  CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC NHƠN TRẠCH 

 Tên tiếng Anh : Nhon Trach Water Supply Joint Stock Company 

 Tên viết tắt : NTWA 

 Logo :   

 Trụ sở chính : Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đƣờng 319B, Xã Hiệp Phƣớc, 

Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 

 Điện thoại :  (84-61) 3560 574 
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 Fax :  (84-61) 3560 031 

 Giấy CNĐKKD :  số 3600977120 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Đồng Nai cấp 

ngày 14/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 18/05/2012 

 Vốn điều lệ hiện tại : 30.000.000.000 (ba mƣơi tỷ) đồng 

 Ngành nghề kinh doanh :  

. Khai thác, lọc nƣớc phục vụ sinh hoạt, công nghiệp. 

. Phân phối nƣớc sạch. 

. Xây dựng đƣờng ống cấp thoát nƣớc, trạm bơm. 

. Lắp đặt ống cấp thoát nƣớc, bơm nƣớc. 

. Theo dõi, giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện công trình cấp nƣớc 

2. Cơ cấu tổ chức của NTWA 

 Hiện nay Công ty chỉ có một trụ sở chính (gồm trụ sở và nhà xƣởng) 

 Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đƣờng 319B, Xã Hiệp Phƣớc, Huyện Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai. 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của NTWA 

3.1. Sơ đồ cơ cấu quản lý 

 

 

3.2. Chức năng nhiệm vụ 

 Đại hội đồng cổ đông  
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 Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong Công ty Cổ 

phần Cấp nƣớc Nhơn Trạch, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng 

cổ đông do HĐQT triệu tập, quyết định những vấn đề đƣợc Luật pháp và Điều lệ của Công ty 

quy định. Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính 

hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động 

kinh doanh và quản lý Công ty; quyết định các phƣơng án phát triển dài hạn của Công ty, sửa 

đổi bổ sung Điều lệ Công ty; bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; và các quyền 

khác theo Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành. 

 Hội đồng quản trị 

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực 

hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất 

cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị 

có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác. Hội đồng quản trị có 

quyền quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm, bổ nhiệm, 

bãi nhiệm Giám đốc, các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ, kiến nghị mức cổ tức hàng 

năm, tái cơ cấu hoặc giải thể Công ty cùng các vấn đề khác theo Điều lệ của Công ty. 

 Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi 

hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát gồm 3 ngƣời do 

ĐHĐCĐ bầu ra, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 năm. 

 Ban Giám đốc 

 Ban điều hành hiện tại của Công ty gồm có một Giám đốc, một Phó Giám đốc. Ban giám đốc 

 và Kế toán trƣởng do HĐQT bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Giám đốc là 5 năm.  

Giám đốc là ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty, có quyền và nghĩa vụ điều hành mọi 

hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty và các vấn đề không thuôc nhiệm vụ 

và quyền hạn của ĐHĐCĐ và HĐQT mà không cần phải có quyết định của HĐQT. Giám đốc 

chịu trách nhiệm trƣớc HĐQT và ĐHĐCĐ về tất cả các quyết định của mình liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Phó giám đốc là ngƣời giúp việc cho Giám đốc, đƣợc Giám đốc phân công, uỷ nhiệm hoặc ủy 

quyền điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty. 

 Phòng Tổ chức - Hành chính 

Quản trị nhân sự: Xây dựng các văn bản định chế trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân sự, lao 

động – tiền lƣơng, theo đúng quy định của pháp luật; Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân 

lực; Chế độ tiền lƣơng cho ngƣời lao động; Công tác thi đua khen thƣởng, kỷ luật; 

Quản lý, điều hành công tác hành chính – văn phòng, công tác văn thƣ – lƣu trữ; Giám sát 

tính thẩm quyền và hình thức văn bản trong việc soạn thảo, ban hành các văn bản hành chính 
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của đơn vị; Quản lý tài sản, nhà xƣởng, đất đai; An toàn bảo hộ lao động; Phòng chống cháy 

nổ; Công tác bảo vệ trật tự an toàn cơ quan; Công tác bảo vệ nội bộ. 

 Phòng Tài chính – Kế toán 

Giám sát, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác tài chính và hạch toán kế toán của Công ty 

theo đúng những quy định của pháp luật hiện hành, cũng nhƣ thực hiện chế độ báo cáo tài 

chính cho Công ty theo đúng quy định hiện hành. 

Kiến nghị kế hoạch về tài chính, tín dụng và nhu cầu về vốn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Quản trị nội bộ về hiệu quả hoạt động của các bộ phận khác trong Công 

ty. 

 Phòng Kinh doanh 

 Quản lý, điều hành công tác ghi và thu tiền nƣớc; kiểm tra tình hình sử dụng nƣớc; quản lý 

 khách hàng sử dụng nƣớc; giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. 

 Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 

 Lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về cung ứng, dự trữ vật tƣ, kế hoạch sản xuất kinh doanh 

 trên cở sở phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty những năm đã thực 

 hiện; nghiên cứu chủ trƣơng, giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tƣ mở rộng thị 

 trƣờng. 

 Đội Xây lắp – Cơ khí 

 Thi công, xây lắp các công trình đƣờng ống cấp thoát nƣớc, bơm nƣớc; sửa chữa, bảo 

 dƣỡng hệ thống mạng lƣới cấp nƣớc và máy móc thiết bị của công ty; gia công sản phẩm cơ 

 khí phục vụ cho công tác thi công, xây lắp và sửa chữa đƣờng ống cấp – thoát nƣớc 

 Phân xƣởng sản xuất nƣớc 

Sản xuất nƣớc sinh hoạt từ nguồn nƣớc ngầm; điều tiết, cung cấp nƣớc đạt tiêu chuẩn yêu 

 cầu. 

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng 

lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông:        

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty . 

STT Cổ đông 

Số CMND 

hoặc 

CNĐKKD 

Số cổ phần 

nắm giữ 

Hạn chế 

chuyển 

nhƣợng 

% Vốn 

điều lệ 

1 

Công ty TNHH Một 

Thành viên Cấp nƣớc 

Đồng Nai 

3600977120 1.573.121 1.573.121 52,44% 

Nguồn: NTWA 
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4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ  

STT Cổ đông 

Số CMND 

hoặc 

CNĐKKD 

Số cổ phần 

sở hữu 

Hạn chế 

chuyển 

nhƣợng (*) 

% Vốn 

điều lệ 

1 

Công ty TNHH Một 

Thành viên Cấp nƣớc 

Đồng Nai  

Đại diện: 

- Ông Nguyễn Anh Tuấn 

- Ông Ngô Dƣơng Đại 

- Ông Nguyễn Cao Hà 

- Ông Nguyễn Tấn Dũng 

3600977120 

 

 

 

 

 

1.573.121 

 

 

 

673.121 

300.000 

300.000 

300.000 

1.573.121 

 

 

 

673.121 

300.000 

300.000 

300.000 

52,44% 

 

 

 

22,44% 

10% 

10% 

10% 

2 
Vốn Nhà đầu tƣ chiến 

lƣợc 
 294.000 294.000 9,8% 

3 
Công Đoàn (Đại diện: 

Ông Võ Quang Hồng) 
 60.000 60.000 2% 

4 Vốn ngƣời lao động  35.900 35.900 1,19% 

5 Cổ đông bên ngoài   1.036.979 1.036.979 34,57% 

 Tổng cộng  3.000.000 3.000.000 100% 

Nguồn: NTWA 

(*): Theo Khoản 5, Điều 84, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định thì 

trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 14/02/2008 (ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh), cổ đông sáng lập chỉ đƣợc chuyển nhƣợng cổ phần phổ thông của mình cho ngƣời không 

phải là cổ đông sáng lập nếu đƣợc sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Sau thời hạn nêu 

trên các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều đƣợc bãi bỏ. Nhƣ vậy, đến 

thời điểm hiện tại, các quy định về hạn chế chuyển nhƣợng của cổ đông sáng lập đã đƣợc bãi bỏ. 

4.3. Cơ cấu cổ đông của công ty. 

STT Cơ cấu cổ đông 
Số cổ 

đông 

Số cổ phần 

nắm giữ 

Giá trị 

vốn cổ phần 

Tỷ lệ 

(%) 

I. Cổ đông trong nƣớc 232 2.941.700 29.417.000.000 98,05 

1. Tổ chức 06 1.839.061 18.390.610.000 61,30 

2. Cá nhân 226 1.102.639 11.026.390.000 36,75 
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II. Cổ đông nƣớc ngoài 01 58.300 583.000.000 1,95 

1. Tổ chức 01 58.300 583.000000 1,95 

2. Cá nhân 0 0 0 0 

 Tổng cộng 233 3.000.000 30.000.000.000 100 

Nguồn: NTWA 

5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của NTWA, những công ty mà NTWA đang 

nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc 

cổ phần chi phối đối với NTWA:  

5.1. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của NTWA: 

Công ty mẹ của tổ chức phát hành: 

Tên công ty : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP  NƢỚC ĐỒNG NAI 

Địa chỉ : 48 Cách Mạng Tháng Tám, phƣờng Quyết Thắng, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại : (061) 3.843.316 

Giấy CNĐKKD : Số 4704000005 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

07/4/2004. 

Vốn điều lệ : 400.000.000.000 đồng 

Tỷ lệ sở hữu tại NTWA : 52,44% vốn điều lệ, tƣơng ứng 1.573.121 cổ phần 

 

5.2. Những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ 

phần chi phối: Không có 

5.3. Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với NTWA: Không có 

6. Hoạt động kinh doanh 

6.1. Sản lƣợng sản phẩm/giá trị doanh thu qua các năm: 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Cấp Nƣớc Nhơn Trạch là sản xuất và cung 

cấp nƣớc sạch phục vụ sinh hoạt và công nghiệp.  

Doanh thu cung cấp nƣớc chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Ngoài phân 

phối nƣớc sạch, Công ty còn cung cấp dịch vụ lắp đặt các công trình nƣớc. Năm 2010, mảng 

hoạt động này chiếm khoảng 4,29% trong doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. 
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Năm 2011, doanh thu của mảng này tốt hơn, chiếm 14,11% so với doanh thu thuần. Đối 

tƣợng khách hàng của Công ty chủ yếu là khu công nghiệp và khu dân cƣ trên địa bàn hai 

huyện Long Thành và Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai. 

Cơ cấu doanh thu thuần 

         ĐVT: Triệu đồng  

Chi tiêu 

Năm 2010 Năm 2011 Quý 1/2012 

Doanh 

thu 

Tỷ lệ 

(%) 

Doanh 

thu 

Tỷ lệ 

(%) 

Doanh 

thu 

Tỷ lệ 

(%) 

Doanh thu cung cấp nƣớc 78.141 95,71 97.816 85,89 27.962 98,18 

Doanh thu lắp đặt 3.504 4,29 16.063 14,11 518 1,82 

Tổng cộng 81.645 100 113.879 100 28.480 100 

  Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2010, 2011 và Quý 1/2012 của NTWA 

6.2. Nguyên vật liệu: 

6.2.1. Nguồn nguyên vật liệu: 

Nguyên liệu chính của sản phẩm là nguồn nƣớc sạch. Nƣớc đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc 

ngầm hoặc mua từ Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp Nƣớc Đồng Nai (Công 

ty mẹ), sau đó đƣợc xử lý sạch thành nƣớc thƣơng phẩm và đƣợc chuyển đến các đối tƣợng 

tiêu dùng. Các nguyên phụ liệu dùng để xử lý nƣớc bao gồm Clo (Cl2) và Natri Hydroxyt 

(NaOH). Các loại hóa chất này chủ yếu đƣợc Công ty mua từ Công ty TNHH Một thành 

viên hóa chất Cơ bản Miền Nam và Nhà máy Hóa chất Biên Hòa (trực thuộc Công ty 

TNHH Một thành viên hóa chất Cơ bản Miền Nam). 

Natri Hydroxyt (NaOH) đƣợc sản xuất theo phƣơng pháp điện phân màng trao đổi ion - là 

một trong những công nghệ xút hàng đầu trên thế giới. Sản phẩm đạt chất lƣợng cao, hàm 

lƣợng tạp chất thấp. 

Clo (Cl2) đƣợc sản xuất từ quá trình điện phân dung dịch muối NaCl.  

    Danh sách một số nhà cung cấp nguyên liệu cho Công ty 

STT 
Nguyên liệu 

Phụ liệu 
Nhà cung cấp Xuất xứ 

1 Nƣớc 
Khai thác từ thiên nhiên. 

Mua từ Công ty mẹ 

Việt Nam 

2 
Clo 

Natri Hydroxyt 

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa. 

Công ty TNHH hóa chất Cơ bản 

Miền Nam. 

Biên Hòa, Đồng Nai, 

Việt Nam 

TP.HCM, Việt Nam 

     Nguồn: NTWA 
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6.2.2. Sự ổn định của nguồn cung cấp nguyên vật liệu: 

Nguồn cung cấp nguyên liệu cho công ty nhìn chung khá ổn định do Công ty và các nhà 

cung cấp có mối quan hệ gắn bó từ rất lâu. Đối với nguyên liệu chính là nƣớc, sản lƣợng 

khai thác có bị ảnh hƣởng bởi tình hình thời tiết (nhƣ hạn hán hay vào mùa khô), tuy nhiên 

tác động này không nhiều do Công ty luôn chủ động cân đối sản lƣợng nƣớc khai thác và 

tiêu thụ. Về phía Công ty mẹ, Công ty luôn đƣợc sự hỗ trợ nhất định từ Công ty mẹ, do đó 

nguồn nguyên liệu nƣớc sạch của Công ty luôn đƣợc đảm bảo. Nguồn cung cấp các phụ 

liệu khác rất ổn định và phong phú. 

6.2.3. Ảnh hƣởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu và lợi nhuận: 

Ngoài nguồn nƣớc mà Công ty khai thác từ thiên nhiên, các nguồn cung cấp nguyên liệu 

cho Công ty nhìn chung khá ổn định nên việc biến động về giá cả cũng không đáng kể. 

Hơn thế nữa, Công ty luôn có sự chuẩn bị kịp thời do đó giá cả nguyên liệu đầu vào có 

biến động cũng không ảnh hƣởng nhiều đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.  

Tuy nhiên, giá nƣớc mà Công ty cung cấp cho ngƣời tiêu dùng thì theo quy định của Nhà 

nƣớc, đồng thời giá nƣớc đầu vào thì do Công ty mẹ quyết định. Vì Vậy, việc định giá 

nƣớc bán ra cũng nhƣ giá nƣớc mà Công ty mẹ cung cấp cho Công ty cũng sẽ ảnh hƣởng 

một phần không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

6.3. Cơ cấu chi phí: 

         ĐVT: Triệu đồng 

Chi tiêu 

31/12/2010 31/12/2011 31/03/2012 

Giá trị 

%  

Doanh 

thu 

Giá trị 

%  

Doanh 

thu 

Giá trị 

%  

Doanh 

thu 

Giá vốn hàng bán 60.138 73,66% 73.979 64,96% 15.175 53,285 

Chi phí bán hàng 212 0,26% 228 0,20% 37 0,13% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.334 4,08% 3.252 2,86% 581 2,04% 

Tổng cộng chi phí 63.684 78% 77.459 68,02% 15.793 55,45% 

Doanh thu thuần 81.645  113.879  28.480  

 Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2010, 2011 và Quý 1/2012 của NTWA 

Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu là cung cấp dịch vụ, phân phối nƣớc sạch nên chi 

phí kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào giá vốn của các nhà cung cấp và chiếm tỷ 

lệ lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Trong hai năm qua, Công ty đã có nhiều nỗ lực để 

quản lý tốt chi phí nhằm tăng lợi nhuận kinh doanh, và giữ một mức tỷ trọng cân đối so với 

doanh thu qua các năm. 
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6.4. Trình độ công nghệ: 

Công ty là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp nƣớc Đồng Nai, nhƣ là một 

chi nhánh cấp nƣớc của Tổng Công ty. Quy trình xử lý nƣớc sạch thành nƣớc thƣơng phẩm 

chủ yếu sử dụng các loại hóa chất, phụ phẩm, do đó công nghệ của Công ty không có đƣợc 

sự đầu tƣ lớn. Đây cũng là đặc thù của ngành cấp nƣớc cũng nhƣ một số ngành dịch vụ tiện 

ích khác. Tuy nhiên, với vai trò và sự tiện ích của công nghệ thông tin, Công ty đã mạnh dạn 

đầu tƣ để có thể ứng dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, cũng 

nhƣ việc quản lý khách hàng nhằm chuyên nghiệp hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty. Điều đó thể hiện việc Công ty luôn chú trọng vào nguồn lực con ngƣời 

trong để khai thác tối đa những tiềm năng, những lợi thế sẵn có của mình. 

6.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: 

Qua nhiều năm hoạt động từ sau khi chuyển đổi mô hình doanh nghiệp cho đến nay, công ty 

đang tập trung nâng cấp mạng luới cung cấp nƣớc nhằm giảm thiểu việc thất thoát nƣớc. 

Đồng thời, với đặc thù của ngành nên tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của 

Công ty chƣa đƣợc triển khai. 

6.6. Tình hình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm/dịch vụ: 

6.6.1. Hệ thống quản lý đang áp dụng: 

Công ty luôn đề ra các biện pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm nhằm đảm bảo các cam kết 

với khách hàng về chất lƣợng sản phẩm phải luôn theo đúng với các quy định theo tiêu chuẩn 

1329/2002/BYT/QĐ của Bộ Y tế. Các tiêu chí về chất lƣợng luôn đƣợc giám sát và kiểm tra 

chặt chẽ, bởi đây là một trong các nhân tố quan trọng nhất để nâng cao doanh số bán hàng của 

Công ty. 

6.6.2. Bộ phận kiểm tra chất lƣợng của Công ty: 

Công ty luôn có đội ngũ cán bộ kiểm tra chất lƣợng sản phẩm để rà soát và nghiệm thu thành 

phẩm, sản phẩm đƣợc đƣa ra từ các công đoạn xử lý nƣớc. Việc kiểm tra đƣợc thực hiện ngay 

từ khi thu mua hoặc khai thác nguồn nƣớc nguyên liệu cho đến khi trở thành nƣớc thƣơng 

phẩm. Ngoài ra Công ty cũng phối hợp cùng với các cơ quan quản lý về việc kiểm tra, giám 

sát chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp cho khách hàng một sản phẩm nƣớc sạch có 

chất lƣợng tốt nhất và đảm bảo vệ sinh an toàn. 

6.7. Hoạt động Marketing: 

Hệ thống tiếp thị và Marketing của Công ty chƣa đƣợc chú trọng phát triển nhƣ một số doanh 

nghiệp ngành thƣơng mại và dịch vụ khác nhƣng việc phục vụ và chăm sóc khách hàng thì 

Công ty đã từng bƣớc cải thiện nhằm giữ vững một lƣợng khách hàng lâu năm cũng nhƣ hiện 

tại. Công ty luôn thực hiện tốt các dịch vụ cung cấp nƣớc của mình. Qua đó, khai thác tốt và 

có hiệu quả các khách hàng tiềm năng. Việc cải cách các thủ tục hành chính, phối hợp tốt với 
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chính quyền địa phƣơng đã góp phần tăng tính minh bạch trong hoạt động của Công ty cũng 

nhƣ giảm thiểu sự phiền hà từ phía khách hàng. 

6.8. Nhãn hiệu thƣơng mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền: 

Logo của Công ty: 

 

6.9. Các hợp đồng lớn đang đƣợc thực hiện hoặc đã đƣợc ký kết (nêu tên, trị giá, thời gian 

thực hiện, sản phẩm, đối tác trong hợp đồng):  Không có 

 

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2010, 2011, Quý 1/2012: 

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty: 

  Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 

         ĐVT: Triệu đồng 

STT Chi tiêu Năm 2010 Năm 2011 
Tăng/giảm 

(%) 

Quý 

1/2012 

1 Tổng tài sản 71.356 88.028 23,36% 95.499 

2 Doanh thu thuần  81.645 113.879 39,48% 28.480 

3 Giá vốn hàng bán  60.138 73.979 23,02% 15.175 

4 Chi phí tài chính  - - - - 

5 Chi phí bán hàng  212 228 7,55% 37 

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp  3.334 3.252 (2,46%) 581 

7 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  18.459 37.206 101,56% 12.979 

8 Lợi nhuận khác  15 9 (40,00%) - 

9 Lợi nhuận trƣớc thuế  18.474 37.215 101,45% 12.979 

10 Lợi nhuận sau thuế  13.855 27.911 101,45% 9.734 

11 Tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá  15% 25% 66,67% - 

  Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2010, 2011, Quý 1/2012 của NTWA 
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7.2. Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 

báo cáo: 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có sự tăng trƣởng khá cao và ổn định trong 

những  năm qua. Năm 2011 doanh thu thuần của Công ty là 113,8 tỷ đồng, tăng 39,48% so với năm 

2010. Lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 27,9 tỷ đồng, tăng hơn 101% so với năm 2010.  

 Khó khăn 

 Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2010 và 2011 cũng có một số trở ngại do tác 

động tiêu cực từ những biến động của nền kinh tế trong nƣớc cũng nhƣ thế giới từ những năm trƣớc. 

Hạn chế về vốn kinh doanh cũng khiến cho Công ty gặp phải một số khó khăn trong việc đầu tƣ phát 

triển mạng lƣới cấp nƣớc. Năm 2011 cũng là năm thứ tƣ Công ty hoạt động dƣới hình thức công ty 

cổ phần nên cơ cấu tổ chức và hoạt động vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, tiếp tục triển khai ứng 

dụng phần mền công nghệ thông tin trong quản lý quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, việc 

cung cấp nƣớc sạch đến các xã anh hùng, vùng nông thôn, khu vực đặc biệt khó khăn... với chi phí 

cao mà giá bán chƣa hợp lý cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

 Thuận lợi 

 Năm 2011 hoạt động kinh doanh của Công ty đạt kết quả rất khả quan. Doanh thu cũng nhƣ 

lợi nhuận tăng cao so với năm 2010. Kết quả khả quan này có đƣợc là do Công ty đã nhận đƣợc sự hỗ 

trợ kịp thời từ Công Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp nƣớc Đồng Nai (công ty mẹ) về nguồn 

nƣớc và mạng lƣới chuyển tải, giúp Công ty giảm bớt áp lực cấp nƣớc vào mùa khô. Bên cạnh đó, giá 

nƣớc bán ra đƣợc điều chỉnh tăng theo quy định của Nhà nƣớc cũng có ảnh hƣởng đáng kể đến hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặt khác, ban điều hành Công ty cũng đã có những giải pháp 

hợp lý, triển khai kịp thời công tác điều hành hoạt động của Công ty, từ đó giúp Công ty hoàn thành 

đƣợc những kế hoạch kinh doanh đã đề ra.  

Khách hàng của Công ty đa số là khách hàng lớn và nằm tập trung trong các khu công nghiệp nên 

thuận lợi trong công tác quản lý và ghi thu. Mạng lƣới cấp nƣớc do Công ty Quản lý ít, tỷ lệ thất 

thoát nƣớc thấp, hiệu quả kinh tế cao. 

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành  

8.1. Vị thế của NTWA trong ngành:  

Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Nhơn Trạch có năng lực sản xuất hiện tại tƣơng đối tốt và không 

ngừng cải thiện. Năm 2010 và 2011 mặc dù gặp nhiều trở ngại, Công ty đã thực hiện cung cấp 

nƣớc ổn định đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt của khách hàng. Kết quả kinh doanh tích cực 

có đƣợc, ngoài lý do từ những nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, 

Công ty còn nhận đƣợc sự hỗ trợ rất lớn từ Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nƣớc Đồng 

Nai. Đây là một thuận lợi rất lớn giúp Công ty đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh 

doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành. 

Hiện tại, Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Nhơn Trạch đang có kế hoạch và đang triển khai một số 

dự án đầu tƣ nhƣ nâng cao năng suất khai thác nƣớc, cải tạo một số mạng lƣới đƣờng ống dẫn, 
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xây dựng hệ thống cấp nƣớc cho các khu công nghiệp, xây dựng văn phòng làm việc,… Công 

ty cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ tƣơng ứng với việc mở rộng quy mô hoạt động. Với 

những bƣớc đi này, năng lực sản xuất và cung ứng dịch vụ của Công ty sẽ đƣợc gia tăng đáng 

kể, khả năng cạnh tranh của Công ty sẽ đƣợc cải thiện tốt hơn, đồng thời tạo một tiền đề vững 

chắc giúp Công ty phát triển ổn định và bền vững trong tƣơng lai. 

8.2. Triển vọng phát triển ngành:  

Tỉnh Đồng Nai là một trong các địa bàn có tốc độ tăng trƣởng kinh tế khá tốt, đặc biệt là tăng 

trƣởng công nghiệp. Ngoài ra, đây cũng là địa phƣơng thu hút khá nhiều các dự án đầu tƣ nƣớc 

ngoài. Các yếu tố này tạo nên tiềm năng tăng trƣởng khá cao về nhu cầu tiêu dùng nƣớc cho 

công nghiệp. 

Mặt khác, Đồng Nai cũng là tỉnh có tốc độ đô thị hóa khá cao, đây là nhân tố quan trọng tạo ra 

nhu cầu tiêu dùng nƣớc trong khu vực dân cƣ. Sự tăng trƣởng số lƣợng khách hàng cũng nhƣ 

những đòi hỏi ngày càng tăng về chất lƣợng sản phẩm là những tiềm năng phát triển rất đáng 

lƣu ý đối với lĩnh vực cấp nƣớc trên địa bàn. Hơn thế nữa, thu nhập của ngƣời dân có xu 

hƣớng ngày càng tăng sẽ tác động tích cực đến cách tiêu dùng, tâm lý chi tiêu nhiều hơn đối 

với các sản phẩm thiết yếu, trong đó có nƣớc sạch đáp ứng cho nhu cầu hàng ngày. 

8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hƣớng phát triển của Công ty với định hƣớng của ngành, 

chính sách Nhà nƣớc và xu thế chung trên Thế giới: 

Ngành cấp nƣớc là một ngành kinh doanh có tính chất ổn định cao do sản phẩm nƣớc sạch là 

sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng. Trong tƣơng lai, một khi các quy định về giá bán 

(nhƣ hiện tại) đƣợc dỡ bỏ, thì biên độ lợi nhuận của các công ty trong ngành là khá ổn định, 

những khó khăn do biến động chi phí đầu vào sẽ dễ dàng đƣợc giải quyết. 

Đối với một nền kinh tế đang phát triển nhƣ Việt Nam, tốc độ tăng trƣởng hạ tầng cơ sở nhanh 

chóng mở ra những cơ hội đáng kể cho sự phát triển chung của ngành. Bên cạnh đó, nhu cầu 

tiêu dùng các sản phẩm – dịch vụ phục vụ sinh hoạt của ngƣời dân cũng ngày càng nâng cao là 

những thuận lợi để các công ty cải tiến quy mô và chất lƣợng kinh doanh theo chiều hƣớng 

tích cực. Riêng đối với tỉnh Đồng Nai, là địa phƣơng có tốc độ tăng trƣởng kinh tế - xã hội rất 

tốt so với cả nƣớc, triển vọng tăng trƣởng ngành cấp nƣớc càng rõ ràng hơn. Các quyết định 

đầu tƣ cải tiến và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nƣớc 

Nhơn Trạch sẽ giúp Công ty dần dần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, và tăng tính 

cạnh tranh chuẩn bị cho sự thay đổi về môi trƣờng kinh doanh trong tƣơng lai. 

9. Chính sách đối với ngƣời lao động. 

9.1. Số lƣợng ngƣời lao động trong Công ty: 

 Hiện nay, Công ty có tổng cộng 74 ngƣời lao động. Cơ cấu ngƣời lao động phân chia theo 

 trình độ học vấn nhƣ sau: 
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     Cơ cấu lao động 

 Phân loại theo trình độ lao động   Phân loại theo phân công lao động 

Chỉ tiêu Số ngƣời Tỷ lệ  Chỉ tiêu Số ngƣời Tỷ lệ 

Đại học 20 27,03%  Ban giám đốc 03  4,05% 

Cao đẳng 11 14,86%  Bộ phận Văn phòng 19 25,68% 

CNKT, nghề 34 45,95%  Bộ phận Sản xuất 43 58,11% 

Khác 09 12,16%  Bộ phận khác 09 12,16% 

Cộng 74 100%  Cộng 74 100% 

Nguồn: NTWA 

9.2. Chính sách đào tạo, lƣơng thƣởng, trợ cấp: 

Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Nhơn Trạch luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực tƣơng xứng 

với quy mô hoạt động. Các chính sách nhân sự đƣợc đặt ra với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử 

dụng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, đồng thời dần cải tiến thu nhập, nâng cao chất lƣợng 

cuộc sống cho ngƣời lao động, tạo môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp và công bằng. 

Cụ thể, Công ty thƣờng xuyên tổ chức đào tạo tay nghề cho công nhân nhằm nâng bậc tay 

nghề. Các cán bộ quản lý đƣợc Công ty hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên 

ngành,…Công ty cũng khuyến khích cán bộ nhân viên tự đào tạo, trau dồi trình độ chuyên 

môn. Công ty cũng tổ chức các chuyến du lịch nghỉ dƣỡng cho nhân viên và có chế độ thƣởng 

tƣơng xứng thành quả lao động đạt đƣợc. 

10. Chính sách cổ tức 

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 

thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật. Đại hội đồng cổ đông sẽ 

quyết định mức chi trả cổ tức cho từng năm phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ 

Công ty. 

Công ty chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 15% theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm 2011 số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ-NTWA ngày 27/04/2011 và chi trả cổ tức năm 

2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2012/ĐHĐCĐ-NTWA 

ngày 27/04/2012. 

 

11. Tình hình tài chính  

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản: 

11.1.1. Trích khấu hao tài sản cố định: 

Công ty thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo phƣơng pháp đƣờng thẳng trong 

suốt thời gian sử dụng ƣớc tính của tài sản. 

Công ty thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo phƣơng pháp đƣờng thẳng dựa trên 

thời gian hữu dụng ƣớc tính của các tài sản. Số năm khấu hao tài sản cố định đang áp 

dụng phù hợp với trong phạm vi Thông tƣ 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ 

Tài chính. 
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   Thời gian khấu hao (năm) ƣớc tính của tài sản 

STT Khoản mục tài sản Thời gian khấu hao 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 05-06 

2 Máy móc, thiết bị 05-07 

3 Phƣơng tiện vận tải, truyền dẫn 06-10 

4 Thiết bị dụng cụ quản lý 03-05 

5 Tài sản cố định vô hình 03 

Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2010, 2011, Quý 1/2012 của NTWA 

 

11.1.2. Mức lƣơng bình quân: 

Thu nhập của ngƣời lao động trong Công ty đƣợc cải thiện hằng năm. Công ty luôn có 

các chính sách, chế độ lƣơng thƣởng tốt cho ngƣời lao động nhằm thu hút thêm ngƣời 

lao động mới cũng nhƣ giữ những ngƣời lao động cũ gắn kết với Công ty. Thu nhập 

của ngƣời lao động trong Công ty luôn đƣợc cải thiện hằng năm. 

11.1.3. Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 

Công ty luôn thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. Đến thời điểm ngày 

31/03/2012, Công ty không có các khoản nợ phải trả quá hạn. 

11.1.4. Các khoản phải nộp theo Luật định: 

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác theo quy định của Nhà 

nƣớc. 

  Số dƣ các khoản phải nộp theo luật định: 

       ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/03/2012 

Thuế giá trị gia tăng             124  899 222 

Thuế thu nhập doanh nghiệp         1.831  5.255 3.245 

Thuế thu nhập cá nhân               50  5 52 

Thuế tài nguyên            525  143 176 

Phí lệ phí và các khoản phải nộp khác 21 34 33 

Tổng cộng          2.551  6.336 3.728 

Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2010, 2011, Quý 1/2012 của NTWA   
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11.1.5. Trích lập các quỹ theo Luật định: 

                 ĐVT: Triệu đồng 

STT Các quỹ 31/12/2010 31/12/2011 31/03/2012 

1 Quỹ đầu tƣ phát triển 5.556 12.833 12.833 

2 Quỹ dự phòng tài chính 741 1.434 1.434 

3 Quỹ khen thƣởng phúc lợi 1.196 2.282 2.244 

4 Tổng cộng 7.493 16.549 16.511 

 Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2010, 2011, Quý 1/2012 của NTWA 

 

Hàng năm Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ 

sung vốn điều lệ. Khoản trích này không vƣợt quá 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty 

và đƣợc trích cho đến khi quỹ này bằng 25% vốn điều lệ của Công ty. Các quỹ khác 

đƣợc trích theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

 

11.1.6. Tổng dƣ nợ vay: 

Số dƣ nợ vay của công ty nhƣ sau: Đến thời điểm ngày 31/03/2012 Công ty không có 

khoản nợ vay ngắn hạn hay dài hạn nào. 

 

11.1.7. Tình hình công nợ: 

    Chi tiết các khoản phải thu      

        ĐVT:Triệu đồng 

STT Chi tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/03/2012 

1 Phải thu khách hàng      9.494  13.157 14.193 

2 Trả trƣớc cho ngƣời bán        718         337  663 

3 Các khoản phải thu khác        173         91  16 

4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi - - - 

5 Tổng cộng 10.385  13.585  14.872 

 Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2010, 2011 và Quý 1/2012 của NTWA 
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Chi tiết các khoản phải trả 

  ĐVT: Triệu đồng 

STT Chi tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/03/2012 

1 Phải trả ngƣời bán      8.680       513  3.675 

2 Ngƣời mua trả tiền trƣớc      1.444  182  83 

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc      2.529  6.302  3.695 

4 Phải trả ngƣời lao động      4.681  5.044  2.497 

5 Chi phí phải trả - - - 

6 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác        578         889  755 

7 Dự phòng phải trả ngắn hạn            -             -  - 

8 Tổng cộng   17.912    12.930  10.705 

  Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2010, 2011 và Quý 1/2012 của NTWA 

 

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Quý 

1/2012 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

-  Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn 

hạn 

-   Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn 

kho)/Nợ ngắn hạn 

  

Lần 

 

Lần 

 

1,05 

 

0,81 

 

2,02 

 

1,70 

 

3,03 

 

2,62 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

-   Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

-   Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

Lần 

Lần 

 

0,27 

0,37 

 

0,17 

0,21 

 

0,14 

0,16 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

-   Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn 

kho bình quân 

-   Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 

Lần 

 

Lần 

 

12,78 

 

1,14 

 

15,52 

 

1,29 

 

2,85 

 

0,30 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

-   Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

-   Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân 

-   Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân  

-   Hệ số Lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 

 

% 

% 

% 

% 

 

16,97 

26,55 

19.42 

22,61 

 

24,51 

38,38 

31,71 

32,67 

 

34,18 

11,81 

10,19 

45,57 

           Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2010, 2011 và Quý 1/2012 của NTWA 
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12. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trƣởng 

12.1. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trƣởng: 

STT 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

2 Ngô Dƣơng Đại Thành viên Hội đồng quản trị 

3 Nguyễn Cao Hà Thành viên Hội đồng quản trị 

4 Nguyễn Thanh Bình Thành viên Hội đồng quản trị 

5 Nguyễn Chí Quốc Thành viên Hội đồng quản trị 

 
BAN KIỂM SOÁT 

Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Tấn Dũng Trƣởng Ban kiểm soát 

2 Phùng Thị Thu Giang Thành viên Ban kiểm soát 

3 Nguyễn Thị Phƣơng Lan Thành viên Ban kiểm soát 

 
BAN GIÁM ĐỐC 

Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc 

2 Võ Quang Hồng Phó Giám đốc 

 
KẾ TOÁN TRƢỞNG 

Họ và tên Chức vụ 

1 Trần Văn Thùy Kế toán trƣởng 

 

12.2. Lý lịch các thành viên chủ chốt: 

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

-  Nguyễn Anh Tuấn - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 
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-  Ngô Dƣơng Đại - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 

-  Nguyễn Cao Hà - Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị  

-  Nguyễn Thanh Bình - Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị 

-  Nguyễn Chí Quốc - Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị 

 

Ông NGUYỄN ANH TUẤN   

Ngày sinh : 05/5/1967 

Nơi sinh : Thanh Hóa 

Chứng minh nhân dân : Số 271599468 do CA. Đồng Nai cấp ngày 

08/6/2001 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Địa chỉ thƣờng trú : P2 D1 Đƣờng Cách Mạng Tháng Tám, P.Thanh 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1986 đến năm 1988 : Công ty Xây dựng Lọc Hóa Dầu Long Thành – 

Đồng Nai 

- Từ năm 1988 đến năm 1989 : Công ty Dừa Long Thành - Đồng Nai 

- Từ năm 1989 đến năm 1997 : Công ty Khoan Cấp Nƣớc Đồng Nai 

- Từ năm 1997 đến hiện nay : Xí nghiệp Nƣớc Nhơn Trạch 

Công ty Cổ phần Cấp Nƣớc Nhơn Trạch 

Chức vụ tại tổ chức phát hành : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 

Chức vụ tại tổ chức khác : Không 

Số cổ phần nắm giữ : 685.121 cổ phần 

- Cá nhân nắm giữ : 12.000 cổ phần, chiếm 0,4% vốn điều lệ 

- Đại diện nắm giữ : 673.121 cổ phần, chiếm 22,44% vốn điều lệ (đại 

diện Công ty TNHH MTV Cấp nƣớc Đồng Nai) 

Số cổ phần của những ngƣời có liên quan : Không có 

Các khoản nợ đối với công ty : Không có 



  

CTCP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH                    BẢN CÁO BẠCH                                                  

 

                                                                                                                                 Trang 27 

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty : Không có 

 

Ông NGÔ DƢƠNG ĐẠI  

Ngày sinh : 09/12/1979 

Nơi sinh : Hà Nội 

Chứng minh nhân dân : Số 012049748 do Công an Hà Nội cấp ngày 

15/12/2011. 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Địa chỉ thƣờng trú : D14, KP4, Tổ 22C, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng 

Nai 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác :  

Từ năm 2001 đến tháng 5/2012 Công ty TNHH 1 TV Xây dựng Cấp nƣớc Đồng 

Nai nay là Công ty TNHH 1 TV Cấp nƣớc Đồng 

Nai 

Từ tháng 6/2012 đến nay Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Nhơn Trạch 

Chức vụ tại tổ chức phát hành : Thành viên HĐQT kiêm thƣ ký Giám Đốc. 

Chức vụ tại tổ chức khác : Không 

Số cổ phần nắm giữ : 300.000 cổ phần 

- Cá nhân nắm giữ : Không 

- Đại diện nắm giữ : 300.000 cổ phần, chiếm 10 % vốn điều lệ (đại 

diện Công ty TNHH MTV Cấp nƣớc Đồng Nai) 

Số cổ phần của những ngƣời có liên quan : Không có 

Các khoản nợ đối với công ty : Không có 

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty : Không có 

 

Ông NGUYỄN CAO HÀ   
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Ngày sinh : 15/10/1970 

Nơi sinh : Quảng Bình 

Chứng minh nhân dân : Số 271040733 do CA. Đồng Nai cấp ngày 

27/8/1999 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Địa chỉ thƣờng trú : 18L Cƣ Xá Phúc Hải, P.Tân Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1990 đến năm 1998 : Xí nghiệp Gạch ngói 3/2 – thuộc Sở Xây dựng 

Đồng Nai 

- Từ năm 1998 đến năm 2003 : Quỹ tín dụng Trung Ƣơng Đồng Nai 

- Từ năm 2003 đến năm 2007 : Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp 

nƣớc Đồng Nai 

- Từ năm 2007 đến T6/2010 : 

 

- Từ T7/2010 đến nay 

Xí nghiệp nƣớc Nhơn Trạch  

Công ty Cổ phần Cấp Nƣớc Nhơn Trạch 

Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nƣớc Đồng 

Nai 

 

Chức vụ tại tổ chức phát hành : Ủy viên HĐQT  

Chức vụ tại tổ chức khác : Phó phòng tài vụ 

Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nƣớc Đồng Nai 

Số cổ phần nắm giữ : 301.800 cổ phần 

- Cá nhân nắm giữ : 1.800 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ 

- Đại diện nắm giữ : 300.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ (đại 

diện Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nƣớc 

Đồng Nai) 

Số cổ phần của những ngƣời có liên quan : Không có 

Các khoản nợ đối với công ty : Không có 

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không có 
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Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty : Không có 

 

Ông NGUYỄN THANH BÌNH  

Ngày sinh : 25/5/1954 

Nơi sinh : Thừa Thiên Huế 

Chứng minh nhân dân : Số 271904166 do CA. Đồng Nai cấp ngày 

18/8/2004 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Địa chỉ thƣờng trú : 96 Hà Huy Giáp, Biên Hòa, Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn : Cao học Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1977 đến năm 1993 : Sở Tài chính Vật Giá tỉnh Gia Lai – Kontum 

- Từ năm 1997 đến hiện nay : Công ty TNHH Một Thành viên Tín Nghĩa 

Chức vụ tại tổ chức phát hành : Ủy viên HĐQT 

Chức vụ tại tổ chức khác : Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Một Thành 

viên Tín Nghĩa 

Số cổ phần nắm giữ : 114.740 cổ phần 

- Cá nhân nắm giữ : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Đại diện nắm giữ : 114.740 cổ phần, chiếm 3,82% vốn điều lệ (đại 

diện Công ty TNHH Một Thành viên Tín Nghĩa) 

Số cổ phần của những ngƣời có liên quan : Không có 

Các khoản nợ đối với công ty : Không có 

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty : Không có 

 

Ông NGUYỄN CHÍ QUỐC   

Ngày sinh : 10/10/1969 

Nơi sinh : Quảng Ngãi 

Chứng minh nhân dân : Số 271511260 do CA. Đồng Nai cấp ngày 
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08/9/2010 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Địa chỉ thƣờng trú : 4/D1, KP1, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng 

Nai 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân cơ khí chế tạo máy 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1994 đến năm 1996 : Công ty Cổ phần Xây Dựng số 5 

- Từ năm 1997 đến năm 2000 : Công ty Cổ phần Xây Dựng số 2 

- Từ năm 2000 đến hiện nay : Công ty TNHH Nguyễn Hoàng 

Chức vụ tại tổ chức phát hành : Ủy viên HĐQT 

Chức vụ tại tổ chức khác : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một Thành 

Viên Tín Nghĩa. 

Số cổ phần nắm giữ : 44.100 cổ phần 

- Cá nhân nắm giữ : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Đại diện nắm giữ : 44.100 cổ phần, chiếm 1,47% vốn điều lệ (đại 

diện Công ty TNHH Nguyễn Hoàng) 

Số cổ phần của những ngƣời có liên quan : Không có 

Các khoản nợ đối với công ty : Không có 

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty : Không có 

 

2. BAN GIÁM ĐỐC 

-  Nguyễn Anh Tuấn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 

(Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Anh Tuấn đã đƣợc trình bày ở mục 1. Hội đồng quản trị) 

-  Võ Quang Hồng - Chức vụ: Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn 

 

Ông VÕ QUANG HỒNG   

Ngày sinh : 19/7/1958 
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Nơi sinh : Vũng Tàu 

Chứng minh nhân dân : Số 270651047 do CA. Đồng Nai cấp ngày 

07/9/2006 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Địa chỉ thƣờng trú : 104 Đƣờng Lý Nam Đế, P.Xuân An, TX.Long 

Khánh, Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1978 đến năm 2002 : Xí nghiệp Nƣớc Long Khánh – Đồng Nai 

- Từ năm 2002 đến hiện nay : Xí nghiệp Nƣớc Nhơn Trạch 

Công ty Cổ phần Cấp Nƣớc Nhơn Trạch 

Chức vụ tại tổ chức phát hành : Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn 

Chức vụ tại tổ chức khác : Không có 

Số cổ phần nắm giữ : 62.800 cổ phần 

- Cá nhân nắm giữ : 2.800 cổ phần, chiếm 0,093% vốn điều lệ 

- Đại diện nắm giữ : 60.000 cổ phần, chiếm 2% vốn điều lệ (đại diện 

Công đoàn) 

Số cổ phần của những ngƣời có liên quan : Không có 

Các khoản nợ đối với công ty : Không có 

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty : Không có 

 

3. BAN KIỂM SOÁT 

-  Nguyễn Tấn Dũng - Chức vụ: Trƣởng Ban kiểm soát 

-  Phùng Thị Thu Giang - Chức vụ: Ủy viên Ban kiểm soát 

-  Nguyễn Thị Phƣơng Lan - Chức vụ: Ủy viên Ban kiểm soát 

 

Ông NGUYỄN TẤN DŨNG   
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Ngày sinh : 22/8/1959 

Nơi sinh : Vĩnh Phú 

Chứng minh nhân dân : Số 270029294 do CA. Đồng Nai cấp ngày 

02/01/1999 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Địa chỉ thƣờng trú : G5, Tổ 3, KP1, Đƣờng Nguyễn Ái Quốc, 

P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1980 đến năm 1995 : Chuyên viên tài chính Sở Xây dựng Đồng Nai 

- Từ năm 1996 đến năm 1997 : Chuyên viên tài chính Cục Quản lý vốn và tài 

sản Đồng Nai 

- Từ năm 1997 đến hiện nay : Kế toán Trƣởng Ban Quản lý các dự án cấp 

nƣớc-  Công ty TNHH Một Thành viên Xây 

Dựng Cấp Nƣớc Đồng Nai nay là Công ty 

TNHH MTV Cấp nƣớc Đồng Nai. 

Chức vụ tại tổ chức phát hành : Trƣởng Ban kiểm soát 

Chức vụ tại tổ chức khác : Phó phòng tài vụ Công ty TNHH Một Thành 

viên Xây Dựng Cấp Nƣớc Đồng Nai nay là 

Công ty TNHH MTV Cấp nƣớc Đồng Nai. 

Số cổ phần nắm giữ                   : 300.000 cổ phần 

- Cá nhân nắm giữ : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Đại diện nắm giữ : 300.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ (đại 

diện Công ty TNHH Một Thành viên Cấp Nƣớc 

Đồng Nai) 

Số cổ phần của những ngƣời có liên quan : Không có 

Các khoản nợ đối với công ty : Không có 

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty : Không có 
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Bà PHÙNG THỊ THU GIANG   

Ngày sinh : 21/01/1980 

Nơi sinh : Bến Tre 

Chứng minh nhân dân : Số 273115992 do CA. Bà Rịa - Vũng Tàu cấp 

ngày 03/9/1998 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Địa chỉ thƣờng trú : 45/15A Thùy Vân, P.2, Vũng Tàu 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 2002 đến hiện nay : Kế toán Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Nhơn Trạch 

Chức vụ tại tổ chức phát hành : Ủy viên Ban kiểm soát 

Chức vụ tại tổ chức khác : Không có 

Số cổ phần nắm giữ: 500 cổ phần 

- Cá nhân nắm giữ : 500 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Đại diện nắm giữ : Không có 

Số cổ phần của những ngƣời có liên quan : Không có 

Các khoản nợ đối với công ty : Không có 

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty : Không có 

 

Bà NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LAN   

Ngày sinh : 26/9/1957 

Nơi sinh : Tp.HCM 

Chứng minh nhân dân : Số 020677871 do CA. Tp.HCM cấp ngày 

21/4/1998 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Địa chỉ thƣờng trú : 176/44Bis Dƣơng Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp, 

Tp.HCM 
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Trình độ chuyên môn : Cử nhân Sƣ Phạm - Ngành hóa sinh 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 2001 đến hiện nay : Phó Giám đốc Công ty TNHH PTP 

Chức vụ tại tổ chức phát hành : Ủy viên Ban kiểm soát 

Chức vụ tại tổ chức khác : Phó Giám đốc Công ty TNHH PTP 

Số cổ phần nắm giữ : Không có 

- Cá nhân nắm giữ : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Đại diện nắm giữ : Không có 

Số cổ phần của những ngƣời có liên quan : Không có 

Các khoản nợ đối với công ty : Không có 

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty : Không có 

 

4. KẾ TOÁN TRƢỞNG 

-  ÔNG TRẦN VĂN THÙY -  

Ngày sinh : 08 - 8 - 1979 

Nơi sinh : Nam Định  

Chứng minh nhân dân : 272506332  do C.A Đồng Nai cấp ngày 

01/3/2012 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Địa chỉ thƣờng trú : 423 - Tổ 18 - Ấp Bến Sắn - Phƣớc Thiền - Nhơn 

Trạch - Đồng Nai. 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 2001 đến hiện nay : Xí nghiệp nƣớc Nhơn Trạch nay là Công ty Cổ 
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phần Cấp nƣớc Nhơn Trạch. 

Chức vụ tại tổ chức phát hành : Kế toán trƣởng 

Chức vụ tại tổ chức khác : Không 

Số cổ phần nắm giữ: 500 cổ phần 

- Cá nhân nắm giữ : 500 cổ phần 

- Đại diện nắm giữ : 0 cổ phần 

Số cổ phần của những ngƣời có liên quan : Không có 

Các khoản nợ đối với công ty : Không có 

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với công ty : Không có 

 

13. Tài sản: 

   Danh mục tài sản của Công ty thời điểm 31/03/2012 nhƣ sau 

                                                                                                                            ĐVT: Triệu đồng 

Khoản mục Nguyên giá 
Hao mòn 

lũy kế 

Giá trị  

còn lại 

Tỷ lệ  

còn lại 

Nhà cửa, vật kiến trúc 13.357   9.760   3.597 26,93 

Máy móc thiết bị 12.959   9.785   3.174 24,48 

Phƣơng tiện vận tải, truyền dẫn 80.023 31.325 48.698 60,86 

Thiết bị, dụng cụ quản lý      599      399      200 33,39 

Tổng cộng 106.938 51.269 55.669 52,06 

   Nguồn: BCTC kiểm toán Quý 1/2012 của NTWA  

Ngoài ra, hiện nay Công ty đang quản lý và sử dụng 36.183m
2
 diện tích đất (đƣợc nêu chi tiết 

theo danh sách sau đây). Tuy nhiên, Công ty chỉ đƣợc sử dụng phần diện tích đất này phục vụ 

các dự án khai thác và cấp nƣớc (không có thời hạn sử dụng), không đƣợc sử dụng cho các 

mục đích kinh doanh khác. 

Danh sách đất đai thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty đến ngày 31/03/2012 nhƣ sau: 
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Danh sách đất đai của Công ty 

Khu đất / Mục đích sử dụng Địa chỉ Diện tích 

Nhà máy nƣớc Nhơn Trạch 
Đƣờng 319B Khu công nghiệp Nhơn Trạch, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
15.000m

2
 

Nhà máy nƣớc Nhơn Trạch 

(mở rộng) 

Đƣờng 319B Khu công nghiệp Nhơn Trạch, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
10.000m

2
 

Trạm bơm tăng áp Phú Hữu 
Ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 
2.500m

2
 

Trạm bơm nƣớc Đại Phƣớc 
Ấp Phƣớc Lý, xã Đại Phƣớc, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 
1.065m

2
 

Trạm bơm nƣớc Đại Phƣớc 

(mở rộng) 

Ấp Phƣớc Lý, xã Đại Phƣớc, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 
2.575,9m

2
 

Trạm cấp nƣớc Đê Ông Kèo 
Ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 
250m

2
 

Trạm bơm tăng áp Long Thành 
Quốc lộ 51A, khu Phƣớc Hải, thị trấn Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 
1.945,0m

2
 

Trạm bơm tăng áp Long Thành 

(mở rộng) 

Khu quy hoạch trụ sở, khu Phƣớc Hải, thị trấn 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 
2.847,1m

2
 

Cộng  36.183m
2
 

     Nguồn: NTWA 

 

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2012: 

14.1. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2012:  

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2011 

Kế hoạch 

năm 2012 

Tăng/giảm 

2012/2011 

Doanh thu thuần  113.879 124.236 9,09 % 

Lợi nhuận sau thuế  27.911 27.953 0,15 % 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 24,51 % 22,50 % (8,20) % 
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Vốn điều lệ dự kiến   30.000 50.000 66,67% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 93,04 % 55,91 % (39,90%) 

Cổ tức (% mệnh giá) 25 % 20 % - 

  Nguồn: Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Nhơn Trạch 

 

14.2. Căn cứ để đạt đƣợc kế hoạch trên: 

Năm 2012 hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ  đạt kết quả nhƣ trên một phần là do đƣợc sự 

hỗ trợ từ Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Cấp nƣớc Đồng Nai (công ty mẹ) về 

nguồn nƣớc và mạng lƣới chuyển tải, giúp Công ty giảm bớt áp lực cấp nƣớc vào mùa khô. 

Bên cạnh đó, giá nƣớc bán ra sẽ đƣợc đƣợc điều chỉnh tăng theo quy định của Nhà nƣớc cũng 

có ảnh hƣởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.  

Hiện công ty đã mở rộng nâng công suất trạm bơm Đại phƣớc lên 2.500m3/ ngày đêm, khai 

thác sử dụng nguồn nƣớc ngẩm tại chỗ cung cấp nƣớc ổn định cho sản xuất, sinh hoạt của dân 

cƣ trên địa bàn xã Đại Phƣớc và Phú Hữu. 

Công ty cũng đã và đang mở rộng phạm vi cấp nƣớc, tăng khách hàng tại một số tuyến cấp 

nƣớc khu công nghiệp, cụm công nghiệp và một số khu dân cƣ có tuyến ống đi qua tại 2 huyện 

Long Thành và Nhơn Trạch. 

Sự phục hồi của nền kinh tế sẽ kéo theo các dự án mới sẽ đƣợc đầu tƣ. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

theo đó sẽ tăng lên cũng có ảnh hƣởng tích cực đến hiệu quả SXKD của công ty. 

Mặt khác, ban điều hành Công ty là những ngƣời có năng lực, tâm huyết sẽ có những giải pháp 

hợp lý, triển khai kịp thời công tác điều hành hoạt động của Công ty, từ đó giúp Công ty hoàn 

thành đƣợc những kế hoạch kinh doanh đã đề ra. 

14.3. Một số kế hoạch đầu tƣ đang và sẽ thực hiện: 

 Trong thời gian sắp tới, Công ty dự kiến triển khai thực hiện một số dự án cụ thể nhƣ: 

 Cải tạo nâng công suất trạm bơm Đại Phƣớc lên 2.500m
3
/ngày đêm, xây dựng 06 giếng, trạm 

xử lý và Cải tạo lại hệ thống mạng lƣới đƣờng ống phục vụ cho dân cƣ dọc tuyến đƣờng 25A 

và các vùng lân cận. 

 Khoan thăm dò và khai thác các giếng khoan Nhơn Trạch nâng công suất lên 20.000 m
3
/ngày 

đêm;  

 Đầu tƣ xây dựng văn phòng làm việc công ty với quy mô 5 tầng;  

 Lập dự án đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc công suất 2.800 m
3
/ngày đêm cung cấp nƣớc 

cho Khu công nghiệp Ông Kèo xã Phƣớc Khánh và khu dân cƣ xã Vĩnh Thanh huyện Nhơn 

trạch. 
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 Lập dự án đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc cho Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, Cụm 

công nghiệp Tam An và các khu dân cƣ trên địa bàn huyện Long Thành và Nhơn Trạch. 

 Chuyển nhƣợng tài sản cố định từ Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nƣớc Đồng 

Nai (mua lại từ Công ty mẹ) gồm: 

. Hệ thống cấp nƣớc khu trung tâm 71ha – huyện Nhơn Trạch 

. Hệ thống cấp nƣớc thị trấn Long Thành 

. Hệ thống cấp nƣớc sân Golf Long Thành 

. Hệ thống cấp nƣớc đến Khu công nghiệp Tam Phƣớc. 

 

15. Đánh giá của tổ chức tƣ vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phƣơng Đông đã tiến hành thu thập các thông tin cần thiết, 

nghiên cứu phân tích và đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nƣớc 

Nhơn Trạch cũng nhƣ xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Trong tình 

hình kinh tế khó khăn của năm 2010 và 2011, NTWA cũng đạt đƣợc những thành quả tích cực, 

hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đƣợc ĐHĐCĐ thƣờng niên đã đề ra trong năm. 

Đồng thời, kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn sắp tới của NTWA đƣợc xây dựng trên 

nguyên tắc thận trọng, dựa trên kết quả kinh doanh trong các năm vừa qua và phù hợp với 

năng lực hiện tại. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phƣơng Đông nhận thấy kế hoạch kinh 

doanh của NTWA có tính khả thi nếu không có những biến động ảnh hƣởng nghiêm trọng đến 

hoạt động của Công ty.  

Chúng tôi cũng xin lƣu ý rằng, các nhận xét nêu trên đƣợc đƣa ra dƣới tƣ cách là một tổ chức 

tƣ vấn dựa trên cơ sở thông tin thu thập đƣợc có chọn lọc vào thời điểm công bố và đƣợc cân 

nhắc một cách khách quan. Tuy nhiên, những nhận xét trên không hàm ý bảo đảm giá chứng 

khoán cũng nhƣ tính chắc chắn của các số liệu dự báo. Những nhận xét này chỉ mang tính 

tham khảo cho các nhà đầu tƣ khi ra quyết định đầu tƣ. 

 

16. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa đƣợc thực hiện của NTWA: Công ty Cổ phần Cấp 

nƣớc Nhơn Trạch cam kết đƣa toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm vào đăng ký giao dịch trên thị 

trƣờng chứng khoán tập trung trong thời hạn một năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành. 
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17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty mà có thể ảnh hƣởng tới giá 

cổ phiếu chào bán: không có 

 

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phiếu 

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:  2.000.000 cổ phiếu 

4. Giá chào bán dự kiến:   10.500 đồng/cổ phiếu 

5. Phƣơng pháp tính giá: 

Giá trị một cổ phần tính theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/03/2012 nhƣ sau 

Giá trị sổ sách của một cổ phần = 
Vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh phí và các quỹ 

Số cổ phần đang lƣu hành 

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 31/12/2011 31/03/2012 

1 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 72.720.775.867  82.454.880.513 

2 Nguồn kinh phí và các quỹ Đồng                 -  - 

3 Số cổ phiếu đang lƣu hành Cổ phiếu 3.000.000 3.000.000 

4 Giá trị sổ sách Đồng/cổ phiếu 24.240 27.485 

  Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011 và Quý 1/2012 của NTWA 

 

6. Phƣơng thức phân phối: 

Cổ đông hiện hữu đƣợc quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 3:2, theo đó tại thời 

điểm chốt danh sách cổ đông mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận đƣợc 01 quyền, cứ 03 

quyền mua sẽ đƣợc mua 02 cổ phiếu mới phát hành thêm.   

Ngƣời sở hữu quyền mua có thể chuyển nhƣợng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho 

ngƣời khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ đƣợc chuyển nhƣợng một lần (ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng không đƣợc chuyển nhƣợng cho ngƣời thứ ba). Số lƣợng cổ phiếu phát hành 

thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhƣợng. 

Số lƣợng cổ phiếu phát hành thêm đƣợc làm tròn xuốn tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát 

sinh và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết (nếu có) sẽ ủy quyền đƣợc HĐQT sẽ 

tiếp tục chào bán cho các đối tƣợng khác theo nguyên tắc không thấp hơn giá phát hành cho 
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cổ đông hiện hữu. Trong trƣờng hợp HĐQT không phân phối hết số cổ phiếu lẻ phát sinh, thì 

số cổ phiếu đó đƣợc xem nhƣ cổ phiếu không phát hành đƣợc. 

 

7. Thời gian phân phối cổ phiếu: 

 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày đƣợc UBCKNN cấp giấy phép phát hành. Dự kiến trong Quý 

3/2012. 

8. Đăng ký mua cổ phiếu: 

Quyền ƣu tiên mua cổ phiếu sẽ đƣợc phân phối theo Danh sách sở hữu cuối cùng và việc phân phối 

cổ phiếu sẽ đƣợc thực hiện theo Danh sách ngƣời sở hữu chứng khoán thực hiện quyền do VSD cung 

cấp: 

- Bƣớc 1: Thông báo quyền mua cổ phiếu. 

 NTWA phối hợp cùng VSD phân bổ và thông báo quyền ƣu tiên mua trƣớc cổ phiếu cho các 

cổ đông thông qua thành viên lƣu ký. 

 Các trƣờng hợp cổ đông chƣa lƣu ký, NTWA có trách nhiệm thông báo phân bổ quyền trực 

tiếp đến từng cổ đông. 

- Bƣớc 2: Thực hiện quyền ƣu tiên mua trƣớc cho cổ đông hiện hữu. 

 Các cổ đông thuộc Danh sách sở hữu cuối cùng sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu mới 

phát hành theo tỷ lệ đƣợc mua đã quy định. Các cổ đông mở tài khoản và lƣu ký cổ phiếu ở 

thành viên lƣu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền tại các thành viên lƣu ký đó. Cổ đông chƣa 

thực hiện lƣu ký thì đăng ký thực hiện quyền tại NTWA. 

 Khi đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sẽ nộp tiền mua theo 

mức giá quy định tại thành viên lƣu ký nơi mở tài khoản. 

 Thành viên lƣu ký sẽ chuyển toàn bộ tiền mua vào tài khoản Tiền gửi đăng ký mua chứng 

khoán của VSD tại Ngân hàng chỉ định thanh toán. Thời gian đăng ký thực hiện quyền và nộp 

tiền mua cổ phiếu trong vòng 20 ngày kể từ ngày VSD phân bổ quyền mua đến các thành viên 

lƣu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chƣa đăng ký thực hiện đƣơng nhiên hết hiệu 

lực. 

 Các thành viên lƣu ký lập báo cáo thực hiện quyền chậm nhất trong 02 ngày làm việc sau 

ngày hết hạn đăng ký thực hiện quyền và gửi báo cáo thực hiện quyền cho VSD. VSD tổng 

hợp lập báo cáo phân phối cổ phiếu và các thành viên lƣu ký nơi khách hàng mở tài khoản gửi 

Thông báo phân bổ chứng khoán cho khách hàng. 

 Trong thời hạn 20 ngày để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu quyền mua đƣợc phép chuyển 

nhƣợng quyền nếu có yêu cầu, việc chuyển nhƣợng quyền kết thúc trƣớc 02 ngày làm việc so 

với hạn cuối đăng ký thực hiện quyền. Cổ đông tự tìm đối tác, trực tiếp thỏa thuận việc 

chuyển nhƣợng và đƣợc thực hiện tại thành viên lƣu ký với thủ tục cụ thể nhƣ sau: 
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 Việc đăng ký chuyển nhƣợng quyền mua chứng khoán đƣợc thực hiện tại Thành viên lƣu 

ký của bên chuyển nhƣợng quyền. 

 Thành viên lƣu ký bên chuyển nhƣợng kiểm tra việc sở hữu quyền của ngƣời chuyển 

nhƣợng quyền và xác nhận việc chuyển nhƣợng quyền mua chứng khoán. 

 Trƣờng hợp bên chuyển nhƣợng và bên nhận chuyển nhƣợng thuộc cùng một thành viên 

lƣu ký: Thành viên lƣu ký xác nhận việc chuyển nhƣợng quyền mua chứng khoán cho các 

bên liên quan và gửi thông báo Xác nhận quyền mua chứng khoán cho bên nhận chuyển 

nhƣợng để thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua chứng khoán mới phát hành thêm. 

 Trƣờng hợp bên chuyển nhƣợng và bên nhận chuyển nhƣợng khác thành viên lƣu ký: 

Thành viên lƣu ký bên chuyển nhƣợng lập và gửi VSD yêu cầu chuyển nhƣợng quyền mua 

chứng khoán. 

 Sau khi VSD xác nhận việc chuyển nhƣợng (trong vòng 1 ngày làm việc) và gửi cho các 

thành viên lƣu ký có liên quan, căn cứ vào thông báo của VSD, thành viên lƣu ký bên nhận 

chuyển nhƣợng gửi Xác nhận quyền mua chứng khoán cho cổ đông nhận chuyển nhƣợng 

để thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua chứng khoán mới phát hành thêm. 

 Các cổ đông chƣa lƣu ký hoặc việc chuyển nhƣợng quyền mua sang cho các cổ đông chƣa 

lƣu ký đƣợc thực hiện tại tổ chức phát hành. 

- Bƣớc 3: Kết thúc thời hạn thực hiện quyền. 

 Kết thúc thời gian đăng ký thực hiện quyền ƣu tiên mua trƣớc cổ phiếu, thành viên lƣu ký lập 

Báo cáo tình hình thực hiện quyền mua chứng khoán tại thành viên lƣu ký và Danh sách cổ 

đông thực hiện quyền (mua chứng khoán phát hành thêm) sau 01 ngày làm việc kể từ ngày 

kết thúc thời hạn thực hiện quyền. 

 Đồng thời thành viên lƣu ký chuyển ngay tiền thanh toán mua chứng khoán của ngƣời đầu tƣ 

vào tài khoản tiền gửi đăng ký mua chứng khoán của VSD tại ngân hàng chỉ định để VSD 

chuyển cho NTWA. 

- Bƣớc 4: Phân phối chứng khoán 

 Vào ngày phát hành, VSD gửi Báo cáo phân bổ chứng khoán phát hành thêm đến các thành 

viên lƣu ký. 

 Thành viên lƣu ký hạch toán số chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lƣu ký chứng 

khoán chƣa niêm yết. Khi cổ phiếu đƣợc thông báo chính thức niêm yết, thành viên lƣu ký sẽ 

tự động chuyển khoản từ chứng khoán chƣa niêm yết sang chứng khoán niêm yết trên tài 

khoản lƣu ký của ngƣời đầu tƣ. 

Đối với cổ đông chƣa lƣu ký thì cổ phiếu đƣợc phân phối trực tiếp tại trụ sở tổ chức phát hành 

9. Phƣơng thức thực hiện quyền: 

 Điều kiện thực hiện quyền: 
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- Ngƣời sở hữu quyền mua do là cổ đông của Công ty, có tên trong Danh sách sở hữu cuối cùng, 

cứ sở hữu 01 cổ phiếu sẽ đƣợc tƣơng ứng 01 quyền mua, và cứ 03 quyền mua sẽ đƣợc mua 02 cổ 

phiếu mới phát hành thêm. 

- Ngƣời sở hữu quyền mua do mua lại, đƣợc cho, thừa kế quyền mua của cổ đông có tên trong 

Danh sách sở hữu cuối cùng và đã thực hiện thủ tục chuyển nhƣợng sở hữu quyền mua theo quy 

định. 

Thời gian thực hiện quyền: 

- Thời gian thực hiện quyền là 20 ngày kể từ ngày VSD phân bổ quyền mua đến các thành viên lƣu 

ký. 

- Thời gian chuyển nhƣợng quyền kể từ ngày VSD phân bổ quyền mua đến các thành viên lƣu ký 

và kết thúc trƣớc 2 ngày làm việc so với hạn cuối đăng ký thực hiện quyền. 

Tỷ lệ thực hiện quyền: 

- Cổ đông hiện hữu đƣợc quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 03:02. Điều này có nghĩa là 

mỗi cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ đƣợc quyền mua 02 cổ 

phiếu mới phát hành thêm của Công ty. 

- Ngƣời sở hữu quyền mua có thể chuyển nhƣợng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho ngƣời 

khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ đƣợc chuyển nhƣợng một lần (ngƣời nhận chuyển 

nhƣợng không đƣợc chuyển nhƣợng cho ngƣời thứ ba). Số lƣợng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ 

đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhƣợng. 

Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền để đảm bảo không vƣợt quá số lƣợng phát 

hành, số lƣợng cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu đƣợc làm tròn tới hàng đơn vị theo nguyên 

tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết (nếu 

có) sẽ ủy quyền đƣợc HĐQT quyết định ngƣời đƣợc mua và giá phát hành theo nguyên tắc không 

thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Trong trƣờng hợp HĐQT không phân phối hết số cổ 

phiếu lẻ phát sinh, thì số cổ phiếu đó đƣợc xem nhƣ cổ phiếu không phát hành đƣợc. 

Các điều khoản có liên quan: 

- Ngƣời sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc một phần 

-  số lƣợng cổ phiếu phát hành theo quyền mua trong thời gian thực hiện quyền. 

- Kết thúc thời gian thực hiện quyền, nếu quyền mua không đƣợc thực hiện, tất cả các quyền lợi 

liên quan đến quyền mua sẽ đƣơng nhiên chấm dứt và tổ chức phát hành không phải thanh toán 

cho ngƣời sở hữu quyền bất cứ một khoản phí nào. 

- Ngƣời sở hữu quyền mua đƣợc bán, cho, tặng toàn bộ hoặc một phần số lƣợng quyền mua nắm 

giữ trong thời hạn có hiệu lực, nhƣng phải thực hiện thủ tục chuyển nhƣợng cho ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng theo quy định về chuyển nhƣợng quyền. 

Trong trƣờng hợp bị mất hoặc thất lạc giấy Thông báo sở hữu quyền mua, ngƣời sở hữu quyền mua 

cũng có thể thực hiện quyền của mình tại nơi mở tài khoản lƣu ký hoặc tại Công ty Cổ phiếu Dịch vụ 
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Bến Thành (trong trƣờng hợp chƣa lƣu ký cổ phiếu). Tuy nhiên ngƣời thực hiện quyền phải điền vào 

giấy báo mất trong đó có cam kết chịu mọi trách nhiệm có liên quan về việc thực hiện quyền của 

mình 

10. Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài: 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của công 

ty đối với ngƣời nƣớc ngoài. 

Căn cứ theo quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ thì 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đƣợc 

nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trên vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 

hiện nay là 1,94% 

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng: 

 Công ty đƣợc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600977120 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14 tháng 02 năm 2008; đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 18 tháng 05 năm 

2012. Theo quy định về hạn chế chuyển nhƣợng đối với cổ đông sáng lập thì đến thời điểm hiện tại 

các hạn chế chuyển nhƣợng đối với cổ đông sáng lập hết hiệu lực. 

 Việc chuyển nhƣợng quyền mua cổ phiếu chỉ đƣợc thực hiện một lần (ngƣời nhận chuyển 

nhƣợng không đƣợc chuyển nhƣợng cho ngƣời thứ ba). 

12. Các loại thuế có liên quan: 

12.1. Thuế liên quan đến doanh nghiệp: 

 Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện 

hành: Chi phí thuế TNDN hiện hành đƣợc xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế và thuế suất thuế 

TNDN trong năm hiện hành 

 Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại: Chi phí thuế TNDN 

hoãn lại đƣợc xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời đƣợc khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu 

thuế và thuế suất thuế TNDN dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản đƣợc thu hồi hay nợ phải trả đƣợc 

thanh toán, dựa trên các mức thuế suất (và các luật thuế) có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài 

chính. 

 Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật 

và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể đƣợc giải thích theo nhiều cách 

khác nhau, dẫn đến số thuế đƣợc trình bày trên báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định 

cuối cùng của cơ quan thuế. 

12.2. Thuế liên quan đến chứng khoán phát hành: 

 Theo quy định tại Khoản 3.b, Khoản 4.b, Khoản 9 Khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá 

nhân, thu nhập từ cổ tức, chuyển nhƣợng chứng khoán, nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán thuộc 

thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. 
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 Thuế thu nhập cá nhân 

 Theo quy định tại Thông tƣ số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2009 của Bộ Tài chính Hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 

100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu 

nhập cá nhân, thì thu nhập từ đầu tƣ vốn (bao gồm cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu), chuyển nhƣợng 

vốn, thu nhập từ thừa kế chứng khoán, nhận quà tặng là chứng khóan của nhà đầu tƣ cá nhân là các 

thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN. 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 Thông tƣ 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài Chính hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế 

thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định thu 

nhập từ chuyển nhƣợng vốn và chuyển nhƣợng chứng khoán là những thu nhập thuộc diện chịu thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thƣơng Đồng Nai – Phòng giao dịch Long Thành 

- Tên tài khoản:  Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Nhơn Trạch 

- Số hiệu tài khoản:  102010000548252 
 

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

1. Mục đích chào bán: 

Trong đợt phát hành lần này , Công ty phát hành cổ phiếu huy động nhằm Bổ sung vốn lƣu 

động, để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông số 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ-NTWA ngày 27/04/2011. 

2. Phƣơng án khả thi: 

Việc tăng vốn nhằm bổ sung nguồn vốn lƣu động để mở rộng mạng lƣới đƣờ ng ống Trung 

tâm huyện Nhơn Trạch và phát triển hệ thống khách hàng . Qua đó Công ty sẽ có đủ năng lực 

tài chính để có thể cạnh tranh ra bên ngoài. Với nguồn tài chính mới, Công ty sẽ cải thiện tốt 

hơn về tình hình tài chính, các chỉ tiêu về thanh khoản và các chỉ tiêu về cơ cấu cũng nhƣ các 

chỉ tiêu hoạt động của Công ty. 

 

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƢỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 

 Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ-NTWA ngày 

 27/04/2011 thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 50 tỷ, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số 

 tiền thu đƣợc trong đợt chào bán dự kiến là 21.000.000.000 đồng để bổ sung toàn bộ nguồn 

 vốn lƣu động của Công ty. 
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VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 

 

11..  Tổ chức phát hành 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC NHƠN TRẠCH (NTWA) 

Trụ sở chính : KCN Nhơn Trạch, đƣờng 319B, Xã Hiệp Phƣớc,  huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

Điện thoại : (84-61) 3.560.574  Fax:  (84-61) 3.560.031 

Website : www.ntw.com.vn                           - Email: nhotrawa@ntw.com.vn 

22..  Tổ chức kiểm toán 

 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN DTL 

Trụ sở chính  Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM  

Điện thoại  (84-8) 3.827.5026  Fax:  (84-8) 3.827.5027 

Website  www.horwathdtl.com 

33..  Tổ chức tƣ vấn 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƢƠNG ĐÔNG (ORS) 

Hội sở 

Địa chỉ 194 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyeãn Thái Bình Quận 1, Tp.HCM 

Điện thoại (84-08) 39 144 290                 Fax:   (84-08) 39 142 295 

E-mail ors@ors.com.vn                     Website:   www.ors.com.vn 

 Chi nhanh Tân bình 

Địa chỉ 435G-H (Lầu 1) Hoàng Văn Thụ, P4, Q.TB, TP HCM 
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NHƠN TRẠCH, NGÀY        THÁNG        NĂM 2012 

 

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC NHƠN TRẠCH 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

KIÊM GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

NGUYỄN ANH TUẤN 

 

 

TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

 

NGUYỄN TẤN DŨNG 

 

 

KẾ TOÁN TRƢỞNG 

 

 

 

 

TRẦN VĂN THÙY 

 

TỔ CHỨC TƢ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƢƠNG ĐÔNG 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 


