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THÔNG ĐIỆP
CỦA BAN LÃNH ĐẠO

“        Quý khách hàng, Quý cổ đông và Quý đối tác kính mến!

Thay mặt cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư DNA (mã ck:
KSD), tôi xin gửi lời chào cũng như lời cảm tạ trân trọng nhất tới Quý vị! Sự quan
tâm và ủng hộ của Quý vị dành cho công ty trong suốt quãng thời gian qua đã góp
phần tạo nên một KSD vững mạnh như ngày hôm nay.

Khởi đầu từ một xưởng sản xuất nhỏ với không đến 50 công nhân; do chọn
đúng thời cơ và nắm được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, nên chỉ sau một thời
gian ngắn, công ty đã sở hữu một khu liên hợp nhà xưởng và dây chuyền sản xuất
hiện đại với tiềm năng xuất khẩu lớn.

Trở thành doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu uy tín, tạo niềm tin vững mạnh
với cộng đồng là mục tiêu và cũng là kim chỉ nam hoạt động của chúng tôi.

Tại KSD, chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe và nỗ lực cải tiến để mang tới cho
khách hàng sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn thiện hơn, đặt chữ tín lên hàng đầu
để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và hợp tác cùng phát triển với các đối tác và
nhà đầu tư.

Kính chúc Quý khách hàng, đối tác, Quý cổ đông cùng toàn thể Quý vị hạnh
phúc và thành công!”

TM. Ban lãnh đạo

Bùi Việt Vương
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1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Tên tiếng Anh DNA INVESTMENT JOINT STOCK CORPORATION

Mã chứng khoán KSD

Vốn điều lệ 120.000.000.000 đồng

Địa chỉ
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam

Số điện thoại (0226)3848888

Website www.hangermetal.com
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Công ty cổ phần đầu tư DNA, tiền thân là Công ty 
TNHH Đông Nam Á, thành lập vào tháng 3 năm 
2003. Ngành nghề kinh doanh chính chủ yếu là lắp 
ráp máy điều hòa, máy giặt với số vốn ban đầu là 
15.000.000.000 VND

02
Công ty TNHH Đông Nam Á chuyển đổi thành
Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á
Hamico từ tháng 9/2009, vốn điều lên tăng lên
58.880.000 VND và chuyển sang lĩnh vực kinh
doanh chính là sản khẩu và xuất khẩu mắc quần
áo.

03

04

Năm 2007 công ty đạt hơn 11 tỷ VND do nắm bắt
được đúng thời cơ và nhu cầu, thị hiếu của khách
hàng về thị trường máy điều hòa. Tuy nhiên đến
2008, nắm bắt được cơ hội từ thị trường xuất khẩu
mắc quần áo, công ty đã chuyển sang nhập khẩu
máy móc, vật tư, dây chuyền sản xuất

Đến nay, Vốn điều lệ của công ty đạt 120 tỷ đồng, 
công ty đã có những bước tiến phát triển mạnh mẽ. 
Sản phẩm của công ty được tiêu thụ trên 20 bang 
của nước Mỹ, khách hàng đánh giá cao, chất lượng
và giá thành đều đủ sức cạnh tranh với các sản
phẩm của Trung Quốc



1.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 
TRIỂN 

Công ty cổ phần Đầu tư DNA (Công ty) tiền thân là Công ty TNHH
Đông Nam Á, thành lập vào tháng 3 năm 2003, với số vốn ban đầu là
15.000.000.000 VND, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là lắp ráp máy
điều hòa, máy giặt..vv

Năm 2008, công ty đã nhanh chóng chuyển đổi định hướng, nhập khẩu
máy móc, vật tư, đầu tư dây chuyền sản xuất và thuê chuyên gia nước
ngoài trực tiếp tham gia sản xuất, nhờ đó đã cho ra được chủng loại
mẫu mã sản phẩm đa dạng, đảm bảo được chất lượng sản phẩm;

cũng như tiến độ sản xuất.

Tháng 9 năm 2009, Công ty TNHH Đông Nam Á đã chuyển đổi
thành Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico, vốn
điều lệ là 56.880.000.000 VND; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là
sản xuất và xuất khẩu mắc quần áo.

Tháng 11 năm 2009, Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á 
Hamico chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn khoáng sản
Hamico.



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Ngày 28 tháng 04 năm 2010 Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông
Nam Á Hamico niêm yết thành công 5,688,000 cổ phiếu tại sàn giao
dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 25 tháng 03 năm 2011 Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam 
Á Hamico niêm yết thành công  5,049,500 cổ phiếu chuyển đổi từ trái 
phiếu chuyển đổi phát hành theo nghị quyết số 2607/2010/KSD/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 07 năm 2010 tăng vốn điều lệ lên 
107,373,500,000 đồng.

Ngày 19 tháng 09 năm 2012 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
chấp thuận hồ sơ niêm yết bổ sung 1,262,500 cổ phiếu chuyển đổi
từ trái phiếu chuyển đổi phát hành theo nghị quyết số
2607/2010/KSD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 07 năm 2010 nâng tổng

vốn điều lệ lên 120,000,000,000 đồng.

Tháng 11/2014 Tổng Công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
chuyển đổi thành tên Công ty cổ phần Đầu tư DNA.



1.3 NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH 
DOANH CHÍNH

Công ty cổ phần đầu tư DNA cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa
bằng xe container. Ngoài ra công ty sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thủ tục thuê kho
bãi nhằm mục đích chia sẻ không gian nhà xưởng, tiết kiệm chi phí sản xuất và
vận hành cho khách hàng.

Cho thuê 
logistics
kho vận

Công ty thực hiện việc sản xuất mặt hàng chủ yếu là móc treo quần áo. Nhằm
nhắm vào tệp khách hàng kinh doanh cửa hàng thời trang, những cửa hàng giặt
là.Với thế mạnh là sản xuất móc treo quần áo. Công ty cổ phần DNA đã ngày càng
phát triển với thế mạnh của mình, xuất khẩu tới các nước trong và ngoài khu vực,
Châu Âu, Châu Mỹ,….

Sản xuất và 
xuất khẩu 

mắc áo



NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH 
DOANH CHÍNH

Kinh doanh thương mại

Hiên nay, Công ty cổ phần đầu tư DNA mở rộng thêm quy mô và các mặt hàng

kinh doanh sản phẩm dịch vụ của mình. Kinh doanh thương mại sắt thép là một

trong những sản phẩm mới của doanh nghiệp. Đây là mảng dịch vụ mà những

năm trở lại đây Công ty luôn cập nhật và bắt kịp với xu hướng chung. Theo đà

phát triển của thị trường, đây sẽ mặt hàng sản phẩm dịch vụ lớn của doanh

nghiệp.

Sản xuất linh kiện nhựa

Với quy mô nhà xưởng và thế mạnh xuất khẩu của mình, Công ty cổ phần đầu tư

DNA đã thực hiện công việc sản xuất các linh kiện nhựa, lắp ghép những sản

phẩm nhựa hoàn chỉnh để xuất khẩu tới các nước Châu Âu, Châu Mỹ,…

Sản phẩm của Doanh nghiệp luôn được đánh giá cao về chi tiết sản xuất cũng như

lắp ghép. Độ hoàn chỉnh cao đã giúp doanh nghiệp thúc đẩy mạnh mảng dịch vụ

này.



CÁC NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT 
KINH DOANH CHÍNH

Đầu tư tài chính

Những năm trở lại đây, thị trường tài chính trong nước được hỗ trợ và ngày

càng phát triển mạnh mẽ. Bắt kịp với xu hướng trong nước, Công ty cổ phần

đầu tư DNA thực hiện bổ sung thêm dịch vụ Đầu tư tài chính vào danh mục sản

phẩm dịch vụ của mình. Đây là mảng mới của Công ty, vậy nên việc tập trung

và phát triển chính là nhiệm vụ trước mắt của Doanh nghiệp.

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
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Fu Jianmu

Chủ tịch HĐQT

Bùi Việt Vương

Hoàng Tùng

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: 

Quản lý

Quá trình công tác:

Từ năm 2000-2003: Công ty TNHH Tùng Dương

Từ 2003- nay: Công ty Cổ phần đầu tư DNA

Trình độ chuyên môn:
    Thạc sĩ

Quá trình công tác:

Đàm Thị Ái Len
Thành viên HĐQT

Nguyễn Hồng Tuân
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Tài chính – Kế toán

Quá trình công tác:

Trình độ chuyên môn: 
Quản lý

Từ 2008- 5/2011: Trưởng phòng xuất nhập khẩu –
Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đông Nam Á
Hamico
Từ 05/2011 – 09/2011: Phó Tổng giám đốc – Tổng
công ty cổ phần xuât nhập khẩu Đông Nam Á Hamico
Từ 09/2011- nay: Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần
Đầu tư DNA

Từ 2014-2015: Phó Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần
Đầu tư DNA
Từ 2020- nay: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Đầu
tư DNA

Từ 2012 – nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 
Đầu tư DNA

2.5 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



2.6 BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Thị Hằng Hải – Trưởng ban

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kế toán

Quá trình công tác:
Từ 2010- nay: Kế toán tổng hợp – Công ty TNHH Xây dựng Tân Mai
Từ 2015- nay: Kế toán trưởng – Công ty TNHH Thùy Dương Phát
Từ 2018- nay: Kế toán trưởng – Công ty TNHH TM và DV Nguyễn Minh Quang

Từ 2020- nay: Thành viên Ban kiểm soát – CTCP đầu tư DNA

Từ 2008 – 2018 : Nhân viên – CTCP Đầu tư DNA
Từ 2018 – nay: Thành viên BKS CTCP Đầu tư DNA

Quá trình công tác

Bùi Thị Loan – Thành viên

Quá trình công tác

Đới Thị Diệp – Thành viên

2.7 BAN ĐIỀU HÀNH
Bùi Việt Vương – Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ

Quá trình công tác:

Từ 2008- 5/2011: Trưởng phòng xuất nhập khẩu – 
Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đông Nam Á 
Hamico
Từ 05/2011 – 09/2011: Phó Tổng giám đốc – Tổng 
công ty cổ phần xuât nhập khẩu Đông Nam Á Hamico
Từ 09/2011- nay: Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần 
Đầu tư DNA

Phạm Thị Xuân Hương – Phó tổng giám đôc

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác:
Từ 2008- nay: Công ty cổ phần đầu tư DNA

Nguyễn Hồng Tuân – Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Tài chính – Kế toán

Quá trình công tác:

Từ 2012 – nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư DNA
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2.1 TỔNG QUAN NỀN KINH 
TẾ VIỆT NAM

*Tổng quan nền kinh tế Việt Nam năm 2021

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn

biến phức tạp gây ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các nền kinh tế trên

thế giới trong đó có Việt Nam. Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê,

mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 đạt 2,58% thấp

hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng đạt ra ban đầu là 6,5%.

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến lớn tới các chuỗi cung ứng và hoạt

động sản xuất, xuất khẩu; trong khi đó, giá một số mặt hàng nguyên vật

liệu tăng cao, cước phí vận chuyển quốc tế tăng mạnh đã gây nhiều

khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Đối mặt với những thách thức đặt ra, Ban Lãnh đạo công ty đã nỗ lực

thực hiện các chính sách, phương hướng mà Đại hội đồng cổ đông

2021 đã đặt ra, đưa công ty vượt qua những khó khăn, đồng thời xóa lỗ

lũy kế từ những năm trước.



* Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Tăng/
Giảm (%)

Tổng giá trị tài sản 103.960.920 132.297.298 127.26%

Doanh thu thuần 12.162.171 68.826.576 565.91%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh

(3.640.334) 21.789.453
698.6%

Lợi nhuận khác (3.380.769) 49.209 101.5%

Lợi nhuận trước thuế (7.021.103) 21.838.661 411%

Lợi nhuận sau thuế (7,021.103) 19.173.838 373.1%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0% 0% -

Đơn vị: Nghìn đồng

Nhìn chung, tình hình kinh doanh của công ty năm 2021 có sự tăng

trưởng so với năm 2020 cả về quy mô và kết quả hoạt động kinh

doanh, cụ thể:

• Tổng giá trị tài sản của công ty năm 2021 bằng 132.297.293 nghìn

đồng, tăng 127,26% so với năm 2020. Nguyên nhân do trong năm

2021, công ty tăng đầu tư cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

• Doanh thu thuần của Công ty năm 2021 bằng 68.826.576 nghìn

đồng, tăng mạnh so với năm 2020, cụ thể tăng 565.91%. Có thể

thấy, năm 2021 hoạt động kinh doanh của Công ty đang dần hồi

phục sau đại dịch Covid – 19

• Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2021 bằng 19.173.828 nghìn

đồng, tăng 373.1% so với năm 2020. Nguyên nhân do doanh thu

của công ty tăng, bên cạnh đó, công tác quản lý chi phí tương đối

tôt, từ đó giúp lợi nhuận của công ty năm 2021 co sự tăng trưởng

mạnh



* Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
lần 16.31 4.60

+ Hệ số thanh toán nhanh

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn
kho)/ Nợ ngắn hạn

Lần
14.43

4.10

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
lần

0.02
0.09

+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu Lần 0.02
0.10

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 
bình quân

lần 2.12 11.65

+ Vòng quay tổng tài

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
bình quân

lần
0.10 0.58

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần

%
-57.73% 27.86%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn 
chủ sở hữu

%
-6.36% 15.90%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 
tài sản % -6.75% 14.49%

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

%
-29.93% 31.66%



Chỉ tiêu Kế hoạch năm
2021

Thực hiện năm 2021 Mức độ hoàn thành (%)

Vốn điều lệ 120.000.000.000 120.000.000.000 100%

Doanh thu 70.000.000.000 68.820.036.091 98,3%

Lợi nhuận trước thuế 1.800.000.000 –
2.400.000.000

21.838.661.473 910%

(so với mục tiêu cao
nhất)

Lợi nhuận sau thuế 1.500.000.000 –
2.000.000.000

19.173.837.829 959%

(so với mục tiêu cao 
nhất)

Cổ tức dự kiến (%) - 8% -

2.2 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
2.2.1 Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021, dù phải tiếp tục đối mặt với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra

phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng

quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (KSD) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm

vụ của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện quản lý,

xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát công tác điều hành Ban Tổng giám

đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2021 cụ thể như sau:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể

CBCNV, trong năm 2021 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như

sau: Đơn vị: đồng

2.2.2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc
Công ty

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt
động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định
của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:
- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp
trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo
cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng
Giám đốc).
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân 
công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ
trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
Thông qua hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, HĐQT đưa ra kết 
luận như sau:
- Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công
ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết
định của Hội đồng quản trị đề ra.
- Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-19 nhưng Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã cố
gắng nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh xuất sắc, tính đến hết năm 2021, Công ty
đã không còn lỗ lũy kế.



2.3 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
2.3.1 Đánh giá kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh

2.3.2 Tình hình tài chính

- Trong năm 2021 vừa qua, Ban

Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức

năng và nhiệm vụ của mình, hoàn

thành tốt kế hoạch, chủ trương mà

Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đem

lại kết quả kinh doanh xuất sắc, tính

đến hết năm 2021, Công ty đã

không còn lỗ lũy kế.

- Cụ thể, lợi nhuận trước thuế và lợi

nhuận sau thuế của công ty tăng

trưởng vượt bậc, đạt trên 900% so

với kế hoạch cao nhất đề ra.

* Tình hình tài sản

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Tăng/Giảm (%)

I. Tài sản ngắn hạn 41.006.994 53.679.833

130,90%

II.Tài sản dài hạn 62.953.926 78.617.465

124,88%

Tổng Tài sản: 103.960.920 132.297.298

127,26%

* Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Tăng/Giảm (%)

1. Nợ ngắn hạn 2.514.350 11.676.890

464,41%

2. Nợ dài hạn 0 0

-

Tổng Nợ phải trả 2.514.350 11.676.890

464,41%

Đơn vị: Nghìn đồng

Đơn vị: Nghìn đồng



03. QUẢN TRỊ CÔNG TY

3.1 Rủi ro và quản trị rủi ro

3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát



3.1 RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
a. Rủi ro kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, năm 
2019, GDP của Việt Nam đạt 7,02%, năm 
thứ 2 liên tiếp nền kinh tinh tế đạt tăng 
trưởng trên 7%, cao hơn giai đoạn 10 
năm trước đó. Năm tiếp theo 2020, GDP 
tăng 2,91% (Quý I tăng 3,68%; quý II tăng 
0,39%, quý III tăng 2,69%, quý IV tăng 
4,48%), tuy là mức tăng thấp nhất của giai 
đoạn 2011 – 2020 nhưng giữa bối cảnh 
dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, ảnh 
hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực kinh tế, 
xã hội thì đây là một thành công lớn của 
Việt Nam khi thuộc nhóm tăng trưởng 
năm 2020 cao nhất thế giới. Điều này cho 
thấy tính đúng đắn trong sự chỉ đạo, điều 
hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch 
bệnh quyết tâm và hiệu quả của toàn bộ 
hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ; sự nỗ lực, cố gắng của người 
dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực 
hiện mục tiêu chống dịch và phát triển 
kinh tế xã hộ.
Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh 
Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức 
tạp gây ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các 
nền kinh tế trên thế giới trong đó có Việt 
Nam. Trong mức tăng chung của toàn nền 
kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 
sản tăng 2,68%, đóng góp 13,5% vào tốc 
độ tăng tổng của giá trị tăng thêm của 
toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và 
xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53%; khu 
vực dịch vụ tăng 2,34%, đóng góp 33,5%.

Lãi suất, tỷ giá và lạm phát
Trong quá trình sản xuất kinh doanh,
tùy vào đặc điểm kinh doanh của
mình, mỗi doanh nghiệp sẽ có cơ cấu
vốn khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn
các doanh nghiệp sử dụng nguồn
vốn vay từ các ngân hàng thương
mại nên việc biến động lãi suất ngân
hàng sẽ gây nên những rủi ro nhất
định cho doanh nghiệp. Trong những
năm gần đây, lãi suất cho vay của
doanh nghiệp đã trở nên bình ổn và
tạo sức bật cho cả nền kinh tế hội
nhập và phát triển toàn cầu. Lãi suất
cho vay doanh nghiệp những năm
gần đây ở mức phổ biến 7 - 8%/năm,
qua đó hỗ trợ tích cực cho hoạt động
sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp nói chung. Lãi suất thấp sẽ hỗ
trợ cho doanh nghiệp trong việc giảm
chi phí lãi vay, ảnh hưởng tích cực
đến kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp trong năm 2020 và các năm
tiếp theo. KSD hiện nay không có các
khoản vay tại các ngân hàng. Nhưng
để phục vụ cho các dự án đang và sẽ
triển khai trong thời gian tới, nhiều
khả năng Công ty có thể phải sử
dụng nguồn vốn vay. Vì vậy, ngoài
việc Công ty chủ động tạo lập nguồn
vốn để đầu tư, Công ty cũng tìm kiếm
nguồn đi vay có lãi suất thấp từ các
tổ chức tín dụng, các ngân hàng cho
các dự án sắp tới.

Đối với Công ty, lạm phát ảnh hưởng đến các yếu tố đầu vào như chi phí vật liệu
xây dựng, chi phí nhân công, chi phí marketing.... Để giảm thiểu tác động của rủi
ro lạm phát đến hoạt động kinh doanh, ngay từ đầu năm 2021 Công ty đã có các
biện pháp để hạn chế rủi ro này bằng cách nhận thầu thi công các công trình được
ký nhiều hợp đồng và nhanh chóng quyết toán dứt điểm các công trình chuyển
tiếp từ năm cũ, do đó đã giảm thiểu được đến mức thấp nhất thiệt hại do giá vật
liệu ở các công trình xây dựng tăng. Bên cạnh mục tiêu hàng đầu là ổn định kinh
tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, điều hành của Chính phủ cũng hướng đến tăng
trưởng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh của các doanh nghiệp. Thực
tế hiện nay, Chính phủ đã có những điều hành chính sách để các doanh nghiệp
tiếp cận được với các nguồn vốn với lãi suất thấp để doanh nghiệp có thể đầu tư
mở rộng sản xuất, giải phóng hàng tồn kho, tăng tổng cầu cho nền kinh tế. Với đặc
thù kinh tế Việt Nam là vốn cho sản xuất kinh doanh phần lớn là từ vốn tín dụng,
chứng khoán nên sự biến động của lãi suất có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động
đầu tư kinh doanh và hiệu quả của doanh nghiệp



b. Rủi ro luật pháp

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như
định hướng phát triển ngành bất động sản, khuyến khích hay hạn chế, các chính
sách về thuế, về tài nguyên và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào
trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.
Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động của
công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật doanh nghiệp, các
văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn
bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi
xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh
doanh của công ty.

c. Rủi ro đặc thù trong HĐKD của Công ty

Rủi ro ngành
Nguyên liệu sản xuất chính đầu
vào của Công ty là mặt hàng sắt
thép, ống giấy, giấy dán, bao bì
... đây là những mặt hàng giá cả
thường xuyên biến động nên ảnh
hưởng trực tiếp tới giá sản phẩm
đầu ra của Công ty.

Rủi ro về cạnh tranh
Bên cạnh đó việc phải cạnh
tranh với các doanh nghiệp trong
nước và nước ngoài phần lớn
những doanh nghiệp này đều có
tiềm lực mạnh về vốn công nghệ
và nguồn lực.... Điều này sẽ tạo
ra môi trường cạnh tranh ngày
càng gay gắt với các doanh
nghiệp trong nước và nước
ngoài.

Rủi ro khác
Các rủi ro bất khả kháng như
động đất, hỏa hoạn, chiến tranh,
dịch bệnh... đều gây ảnh hưởng
ít nhiều đến hoạt động của Công
ty.
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3.2 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
3.2.1 Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực
hiện theo các nội dung trong Kế hoạch
hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm
soát đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế
hoạch hoạt động và tình hình thực tế,
thực hiện đúng các quyền hạn và trách
nhiệm theo quy định của Luật doanh
nghiệp, Điều lệ Công ty
- Duy trì mối quan hệ công tác và hợp
tác/phối hợp tốt với các thành viên
HĐQT, Ban Tổng giám đốc, và các bộ
phận khác trong Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành
các nghị quyết, quyết định của HĐQT
và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính
trung thực và mức độ cẩn trọng trong
tổ chức công tác kế toán, thống kê và
lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo
6 tháng và Báo cáo tài chính của Công
ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm
toán.
- Trong năm 2021 BKS đã tổ chức các
cuộc họp của BKS, bao gồm đánh giá
hoạt động kế toán và tài chính, kết quả
hoạt động kinh doanh, quản trị và điều
hành của Công ty trong 6 tháng đầu
năm và cả năm 2021.

Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã 
thực hiện các hoạt động sau:

- Trong năm qua BKS thường xuyên

thực hiện việc họp định kỳ 6
tháng/lần.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế
trong năm 2021 BKS đã có một số đề
xuất đối với HĐQT như sau:

• Kiểm soát chặt chẽ chi phí
nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ
suất lợi nhuận cho công ty;

• Cần tiến hành những cải
cách mạnh mẽ về phương thức
quản lý đối với cán bộ nhân viên
tại các phòng ban để tăng hiệu
quả hoạt động;

• Đẩy mạnh hơn nữa công tác
dự báo nhu cầu thị trường, mở
rộng quan hệ với các đối tác trong
và ngoài nước nhằm thu hút các
dự án tiềm năng.

• Tiếp tục đẩy mạnh công tác
đào tạo và tuyển dụng nhân sự
công nhân để khai thác hiệu quả
năng lực sản xuất của Công ty
.

4.4.2. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Trong 2021, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong
công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý
và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- HĐQT, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công 
tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được 
giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản
họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với
thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của
HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với
mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp
về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Trong năm 2021, Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với các quy
định, quy chế quản lý của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội
đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, giúp công ty
hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra.

Tổng kết các cuộc họp và các quyết 
định của Ban Kiểm soát
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4.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội
đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch thực hiện

Vốn điều lệ Đồng 120.000.000.000

Doanh thu Đồng 120.000.000.000

Lợi nhuận sau thuế Đồng 10 -12.000.000.000

Cổ tức % 8%

4.2. Phương hướng hoạt động năm 2022
Trong năm 2022, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt 
động của Công ty như sau:
- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, 
với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện 
tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ dông thường niên;
- Xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT thực hiện theo quy định của 
pháp luật áp dụng cho Công ty đại chúng và niêm yết;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các 
chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là đạt mức tăng trưởng cao;
- Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu 
cho cán bộ công nhân viên
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban 
Tổng giám đốc đặt mục tiêu đẩy mạnh tập trung vào các ngành nghề 
sản xuất kinh doanh chính của công ty bao gồm: 

Đối với mảng sản xuất và xuất khẩu móc áo

• Bên cạnh thị trường Châu Âu và Mỹ truyền thống, tổ chức thực
hiện công tác nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các khách hàng
mới, thị trường mới, đầy mạnh hoạt động xuất khẩu.

• Thực hiện công tác nghiên cứu và cải tiến sản phẩm phù hợp với
thị hiếu và yêu cầu mới của khách hàng, trong đó vẫn tập trung các
sản phẩm móc quần áo tiện lợi – dùng một lần, phục vụ nhu cầu tại
các nước phát triển.

• Thực hiện tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên
liệu, chi phí quản lý kĩ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động
sản xuất kinh doanh.



Đối với mảng sản xuất và gia công các sản phẩm từ nhựa

Tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản
xuất như máy đúc nhựa, máy sửa khuôn và các máy móc hỗ trợ sản xuất
khác;
• Hoàn thiện quy trình tổ chức sản xuất, tổ chức phân xưởng và kế hoạch

sản xuất;
• Tăng cường hoạt động tuyển dụng và đào tạo các nhân sự có tay nghề

chuyên môn cao phục vụ sản xuất các chi tiết sản phẩm phức tạp;
• Tiếp tục tìm kiếm thị trường mới, khách hàng thuê gia công mới

Đối với mảng hoạt động cho thuê nhà xưởng

Khai thác tối đa tiềm năng cơ sở vật chất hiện có, tối ưu hoạt động sản 
xuất và cho thuê nhà xưởng.
• Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo các doanh 

nghiệp đang thuê xưởng của Công ty luôn được hỗ trợ tốt nhất.
• Nghiên cứu nhân rộng mô hình xây dựng và cho thuê nhà xưởng quy 

mô nhỏ 3000 – 5000m2/phân xưởng.

• Tiếp tục duy trì quy mô và ngành hàng Công ty đang kinh doanh 
xuất nhập khẩu.

• Nghiên cứu và định lượng dung lượng thị trường để có phương án 
phù hợp. Trong đó chỉ tập trung vào các hàng hóa, vật tư mà công 
ty vừa có thể sử dụng để phục vụ sản xuất cho 02 lĩnh vực: sản 
xuất nhựa và sản xuất mắc áo, vừa có thể thương mại.

Đối với mảng hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

Đối với mảng đầu tư tài chính.

Bên cạnh việc tái đầu tư vào các hoạt động cốt lõi hiện tại của Công ty,
Công ty định hướng mở rộng một phần vào hoạt động đầu tư tài chính để
tối đa hóa lợi nhuận, tận dụng được ưu thế về dòng tiền kinh doanh.
• Tìm kiếm cơ hội đầu tư nắm giữ cổ phần tại các đơn vị, công ty khác

đang hoạt động tại các lĩnh vực mới để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới
và khả năng mở rộng các đối tác.

Với năng lực và quyết tâm của mình, Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm thực
hiện các chiến lược phát triển trọng tâm, tái cấu trúc về tổ chức hoạt động.
Cụ thể
• Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang

quy định cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định
pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.

• Hoạch định các giải pháp đối phó với những khó khăn, thách thức tiềm
ẩn, đảm bảo các hoạt động của công ty, nắm bắt cơ hội mới

• Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông
cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của
toàn thể CBCNV trong Công ty

• Phát triển bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường
và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.
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5.1. Chính sách liên quan đến người lao động

• Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2021 là 
90 người, biên chế chính thức là 90 người, đã thực hiện ký HĐLĐ đầy 
đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

• Thu nhập trung bình: 7.000.000 đồng

Chính sách liên quan đến người lao động

Chính sách tuyển dụng

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài
Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ
đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng
phát triển của Công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Tổng Giám đốc, Phó
Tổng giám đốc, Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động
đã quen với công việc, hiểu biết rõ về Công ty, trung thành với Công ty.

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc
làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở
các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề...Công ty thu hút lao động ở
các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ,kế
toán,... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

   Ngoài ra công ty còn tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi - con 
CBCNV nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, đồng thời tuyên 
dương các cháu có thành tích cao trong học tập. Hàng năm Công ty và 
các đơn vị tổ chức cho người lao động đi nghỉ mát, du lịch để phục hồi 
sức khỏe sau thời gian lao động căng thẳng, tái tạo sức lao động và tạo 
sự giao lưu đoàn kết, gắn bó trong doanh nghiệp.
   Với những chính sách lao động phù hợp, công ty cũng đạt được 
những     thành tích xuất sắc trong phong trao thi đua lao động giỏi và 
xây dựng Công đoàn vững mạnh qua các năm.

Duy trì và phát triển chính sách phúc lợi. 

   Ngoài việc chấp hành tốt pháp luật lao động, thực hiện tốt chính sách 
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 
động theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty và các đơn vị còn có 
nhiều chính sách cho người lao động như phụ cấp điện thoại, xăng xe, xe 
đưa đón, ăn trưa, nhà ở...  

Đảm bảo an toàn lao động, quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao
động



Chính sách đào tạo

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng,
đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp
vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:
- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao
trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty
tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của
các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và
tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn
nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.
- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo
điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu
công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các
chế độ, chính sách của Nhà nước..

Chế độ làm việc

   Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy 
định của Pháp luật.Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà 
xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa 
an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để 
người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động

   Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty 
gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành 
công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân 
và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các 
sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào 
thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, 
sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm 
kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống 
lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá 
nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty.

Quy chế phát hành cổ phiếu đối với người lao động

Trong năm 2022, Công ty có kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu
cho cán bộ công nhân viên với giá ưu đãi. Chủ trương này sẽ được
ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty thông qua và Phương án chi
tiết cũng như tiêu chuẩn người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội
đồng quản trị xác định



5.2. Môi trường và năng lượng

Năng lượng
Song song với việc bảo vệ môi
trường việc tiết kiệm và sử dụng
tối ưu hóa các nguồn năng
lượng cũng là một trong những
mục tiêu của Công ty. Để có thể
thực hiện được việc này, Công ty
đã lên kế hoạch quản lý năng
lượng tổng thể nhằm chủ động
trong việc quản lý năng lượng
tiêu thụ. Quản lý mức năng
lượng tiêu thụ cho phép phát
hiện sớm các điểm tiêu hao
năng lượng không phù hợp và
được tổng hợp theo dõi theo
ngày, tuần, tháng và năm giúp
công ty có thể nhanh chóng tìm
ra những giải pháp thay thế để
tối ưu hóa các nguồn năng
lượng.

Là một doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, Công ty cổ phần đầu tư DNA 
luôn coi trọng các yếu tố liên quan đến môi trường và năng lượng để nâng 
cao năng lực cạnh tranh cũng như đưa công ty ngày một phát triển hơn 
nữa.

Môi trường:
•Trong năm 2021, Công ty luôn
đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các
quy định của pháp luật về Bảo vệ
môi trường. Không cố ý vi phạm hay
vô ý vi phạm các quy định này hay
bị xử phạt hành chính liên quan đến
việc bảo vệ môi trường của các dự
án đang triển khai. Việc đảm bảo
tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi
trường được Công ty chú trọng và
quán triệt từ khi khởi đầu cho đến
khi kết thúc mỗi dự án, từ ban quản
lý dự án đến mỗi công nhân làm
việc trong dự án cũng được phổ
biến và nắm rõ các quy định này.
•Công ty cũng đã tuân thủ trong việc 
nộp các loại thuế liên quan đến Bảo 
vệ môi trường theo đúng quy định 
của pháp luật Việt Nam.



06. QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Các kênh quan hệ cổ đông

Điện thoại :
Zalo :
Facebook : Công ty Cổ phần Đầu tư DNA
Email : dnainvesting.ir@gmail.com
Website : hangermetal.com
Địa chỉ : Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam



7.1. Thông tin cổ phần

STT Loại cổ phần Cổ phần phổ thông(*)

1 Mệnh giá 10.000

2 Tổng số cổ phần đang lưu hành 12.000.000

3 Tổng số cổ phần đang giao dịch 12.000.000

4 Cổ phần chuyển nhượng tự do

5 Cổ phần hạn chế chuyển nhượng

6 Cổ phiếu quỹ (*) 0

Bảng thông tin cổ phần tại ngày 10/03/2022

7.2. Cơ cấu cổ đông

STT Tên cổ đông Số lượng
Số cổ phần sở

hữu (CP)
Tỷ lệ sở hữu 

(%)

1 Nhà nước 0 0 0

2 Tổ chức 5 81.829 0,68%

2.1 Trong nước 3 30.029 0,25%

2.2 Nước ngoài 2 51.800 0,43%

3 Cá nhân 518 11.918.171 99,32%

3.1 Trong nước 511 8.893.471 74,11%

3.2 Nước ngoài 7 3.024.700 25,21%

Tổng 523 12.000.000 100,00%



BÁO CÁO TÀI CHÍNH















ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI VIỆT VƯƠNG

Trên đây là toàn văn báo cáo thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư DNA. 
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (MCK: KSD) trân trọng cảm ơn sự quan tâm 
của Quý cổ đông, nhà đầu tư đối với hoạt động của Công ty.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, xin kính chúc quý cô đông, quý nhà đầu tư 
nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng.



CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ DNA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
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