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THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

GIỚI THIỆU CHUNG

Công Ty Cổ phần May Sông Hồng là một trong những nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu và chăn ga gối 
đệm lớn hàng đầu Việt Nam.

Với hơn 20 xưởng sản xuất được xây dựng và quản lý tập trung trong phạm vi tỉnh Nam Định, có lợi thế về vị trí 
địa lý gần sân bay, cảng biển, nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng, bộ máy quản lý am hiểu nghề, kết hợp 
với việc hợp tác với các chuyên viên nước ngoài có kinh nghiệm, công ty đã và đang trở thành đối tác tin cậy của 
rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới.

Tên Tiếng Việt Công ty Cổ phần May Sông Hồng

Tên Tiếng Anh Song Hong Garment Joint Stock Company

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp  số

Mã số doanh nghiệp: 0600333307
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0703000386 do Sở kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Nam Định cấp lần đầu ngày 03/06/2004.

Vốn điều lệ 500.094.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 500.094.000.000 đồng

Mã cổ phiếu MSH

Địa chỉ Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh Nam Định

Số điện thoại +84 2283 649365

Số fax +84 2283 646737

Website https://www.songhong.vn/
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`

`

Sứ Mệnh
Sông Hồng không ngừng tìm tòi định hướng phát triển 
chiến lược để phù hợp với xu thế cung ứng hàng dệt may 
thời trang trên thế giới và đầu tư thích ứng để bắt kịp và trở 
thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành.

`

     Đối với chúng ta: Chỉ có những gì không thể làm được 
thì mới phải cam chịu, còn những gì có khả năng làm được 
mà không gắng sức làm tốt hơn, đẹp hơn thì mãi là điều 
hổ thẹn.

“

Tầm Nhìn
Sông Hồng mong muốn trở thành một nhà cung cấp sản 
phẩm dệt may thời trang lớn và có uy tín trong chuỗi cung 
ứng hàng dệt may trên toàn cầu.

”
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2019 
May Sông Hồng lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2019 do Forbes bình chọn.

2018 
Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty.

Công ty thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán HOSE vào ngày 28/11với tổng vốn điều lệ lên tới 
476.280.000.000 đồng.

2016 
Khu vực sản xuất Nghĩa Hưng đi vào hoạt động.

Công ty mở thêm 4 xưởng may tại huyện Nghĩa Hưng, nâng tổng số CBCNV lên gần 11.000 người với 18 xưởng may.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt với thương hiệu chăn ga gối đệm Sông Hồng, Công ty đã thực hiện ra mắt dòng 
sản phẩm đệm bông tinh khiết thế hệ 2.

2015 
Công ty khởi công dự án nhà máy tại Nghĩa Hưng.

2013
Kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty.

Công ty thành lập Xưởng may 14 tại Hải Hậu và di chuyển khu vực sản xuất chăn ga gối sang KCN Mỹ Trung - Nam 
Định.

2012
Công ty tiếp tục triển khai dự án xây dựng khu vực Sông Hồng VII tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định với quy mô 
4 xưởng may và Khu vực Sông Hồng VIII tại Khu công nghiệp Mỹ Trung để di chuyển khu vực sản xuất chăn ga gối 
ra khỏi nội thành.

2007 
Công ty phát triển thêm khu vực Sông Hồng IV tại tỉnh Nam Định với quy mô 4 xưởng may.

2006 
Công ty thành lập Văn phòng đại diện đặt tại Hồng Kông. 

2004 
Công ty được cổ phần hóa, chính thức trở thành Công ty Cổ phần May Sông Hồng với số vốn điều lệ 12.000.000.000 
đồng.

Công ty đầu tư phát triển Khu vực Sông Hồng III tại Quốc lộ 10, Tp. Nam Định. 

2001 
Công ty chuyển trụ sở về địa chỉ 105 Nguyễn Đức Thuận, Tp. Nam Định, phát triển thành 3 xưởng may.

Thương hiệu Chăn Ga Gối Đệm mang tên Sông Hồng ra đời.

1997 
Xí nghiệp Bông tái sinh được sáp nhập vào Công ty May Sông Hồng và trở thành khu vực Sông Hồng II. 

1993 
Xí nghiệp May 1/7 được đổi tên thành Công ty May Sông Hồng.

1988
Công ty Cổ phần May Sông Hồng được thành lập với tên gọi Xí nghiệp May 1/7.

`

`

`
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NĂM DANH HIỆU VÀ CHỨNG NHẬN

2007 - 2019 Chứng nhận được sử dụng nhãn hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do Hội doanh nghiệp Hàng 
Việt Nam chất lượng cao bình chọn

2019 Chứng nhận Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2019 do tạp chí Forbes bình chọn

 2006 - 2018 Chứng nhận ISO 9001:2008 của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

2018 Chứng nhận Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2018

2013 Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt may Việt Nam lần thứ VIII - VITAS (2010 - 2013) 

2010 Sản phẩm Chăn ga gối đệm Sông Hồng tiếp tục đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do 
người tiêu dùng bình chọn

2010 Sản phẩm Chăn Sông Hồng được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm tốt nhất năm 2010

2010 Đạt chứng chỉ WRAP

MỘT SỐ DANH HIỆU NỔI BẬT
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Hàng năm, Forbes Việt Nam - tạp chí kinh tế hàng đầu thế giới  - tổ chức sự kiện vinh danh 50 công ty 
niêm yết tốt nhất. Tối ngày 15 tháng 8, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh doanh 2019, Forbes Việt Nam đã 
công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất 2019. May Sông Hồng đã sánh vai cùng các công ty hàng 
đầu cả nước vinh dự nhận giải thưởng. 

2019
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Họạt động kinh doanh chính của công ty là sản xuất, kinh doanh hàng may mặc, các loại vật tư, thiết bị hàng hoá phục vụ cho 
sản xuất công nghiệp dệt may và kinh doanh các sản phẩm công nghiệp phục vụ dân sinh, tập trung vào 2 lĩnh vực: may xuất 
khẩu và nội địa.

CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KINH DOANH CHÍNH:

May Sông Hồng là Doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc với hoạt động chính là xuất khẩu cho các thương hiệu may 
mặc lớn trên thế giới. Hai phương thức xuất khẩu chính Công ty đang thực hiện là CMT (hàng gia công) và FOB (hàng xuất khẩu 
theo phương thức giao hàng lên tàu). Trong đó phân khúc FOB hiện đang chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu, lợi 
nhuận của Công ty.

Mặt hàng chủ lực của khu vực nội địa là nhóm sản phẩm chăn-ga-gối và đệm do Công ty dày công nghiên cứu, phát triển và 
được phân phổi chủ yếu trên thị trường trong nước.

Nhóm sản phẩm Chăn - ga - gối

Dòng sản phẩm cao cấp sử dụng chất liệu vải nhập khẩu 100% 
cotton 250T với xu hướng màu hiện đại kết hợp những họa tiết 
và thiết kế tươi sáng, trẻ trung, phù hợp với cuộc sống đô thị và 
các gia đình trẻ.

Dòng sản phẩm truyền thống sử dụng chất liệu vải đa dạng 
như 100% Cotton 200T và TC 170T, mang nhiều ưu điểm về 
tính kinh tế, tiện dụng, mềm mại, bền chắc. 

Dòng sản phẩm trẻ em là dòng sản phẩm chăn - ga - gối được 
thiết kế từ hình ảnh bản quyền Doraemon và Hello Kitty đáng 
yêu, rất êm ái và an toàn dành riêng cho trẻ em Việt Nam. Ruột 
bông của các sản phẩm chứa hạt nano bạc để diệt khuẩn, đảm 
bảo sự an toàn cho làn da nhạy cảm của các bé.  

Nhóm sản phẩm đệm

Đệm tinh khiết thế hệ thứ 3 với các ưu điểm vượt trội 
như sử dụng bông 100% nguyên chất thân thiện với môi 
trường, lớp foam cao cấp tăng tính đàn hồi hỗ trợ lưng tạo 
cảm giác thư giãn, bền lâu theo thời gian, dễ vận chuyển, 
dễ vệ sinh, hình thức sang trọng. 

MAY XUẤT KHẨU

MAY NỘI ĐỊA
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ĐỊA BÀN KINH DOANH

Sản phẩm Chăn Ga Gối Đệm của Công ty hiện tại được phân phối trên toàn quốc 
thông qua hệ thống kênh phân phối là các Đại lý với thương hiệu “Sông Hồng”. 
Hiện nay Công ty có 177 đại lý phủ song khắp 49/63 tỉnh thành Việt Nam. Đặc 
biệt, từ năm 2016 ngoài cung cấp cho thị trường nội địa, sản phẩm chăn ga gối 
của Công ty đã đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào 2 thị trường khó tính là Nhật Bản và 
Hàn Quốc.

Chăn Ga Gối Đệm

Thị trường sản phẩm may mặc của Công ty bao gồm cả thị trường trong nước và quốc tế. Công ty chủ yếu xuất khẩu sang thị 
trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Canada, Mehico và các nước Trung Đông. Đến nay, May Sông 
Hồng đã trở thành nhà sản xuất uy tín của các hãng thời trang nổi tiếng nhờ năng lực sản xuất vượt trội. 

Sản Phẩm May Mặc

CHÂU MỸ

CHÂU ÂU CHÂU Á
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Phó TGĐ Kinh Doanh Bộ Phận Chức Năng Phó TGĐ Sản Xuất

Phòng Nhân Sự

Phòng Sales

Phòng QA

Phòng Tài Chính
Kế Toán

Các Phòng Khác

Quản Lý
Kinh Doanh

Xưởng CGGĐ

Quản Lý
Sản Xuất

Các Xưởng
Sản Xuất
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CÔNG TY CON

Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty CP May Sông Hồng có 01 công ty con và không có công ty liên kết.

CÔNG TY CON ĐỊA CHỈ
LĨNH VỰC 

KINH DOANH
CHÍNH 

VỐN ĐIỀU LỆ 
(TỶ ĐỒNG)

VỐN ĐIỀU LỆ 
THỰC GÓP

TỶ LỆ SỞ 
HỮU CỦA 
CTCP MAY 

SÔNG 
HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN 
MAY SÔNG HỒNG - 
NGHĨA HƯNG

Đội 12, Xã Nghĩa 
Phong, Huyện Nghĩa 

Hưng, Nam Định

Sản xuất hàng 
may mặc

150.000.000.000 
đồng

76.500.000.000 
đồng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất 
mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đại hội 
đồng cổ đông thông qua các số liệu BCTC hàng năm của Công ty và kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo. Ngoài ra, 
Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ chính là bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 
định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có từ 3 tới 11 thành viên với nhiệm kỳ của từng thành viên không quá năm (05) năm 
và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.  

TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ là cơ quan trực thuộc Hội Đồng Quản trị như được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 
của Luật Doanh Nghiệp. Phần lớn thành viên của Tiểu ban Kiểm toán là thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành 
viên Hội đồng quản trị không điều hành. HĐQT sẽ quyết định có ít nhất một thành viên trong Tiểu ban Kiểm toán có 
chuyên môn về tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và không làm việc cho bộ phận kế toán hoặc tài chính của Công ty. 
Các thành viên của Tiểu ban Kiểm toán sẽ có chuyên môn và kinh nghiệm đa dạng về quản lý rủi ro, hoạt động, tuân thủ.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và 01 Giám đốc tài chính. Tổng 
Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền 
hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu. Các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc tài chính do 
HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng Giám đốc. 

DIỄN GIẢI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mục tiêu phát triển: 

Trở thành một nhà cung cấp sản phẩm dệt may thời trang lớn và có uy tín trong chuỗi cung ứng hàng dệt may trên toàn cầu.

Định hướng phát triển trung và dài hạn:

Căn cứ vào tình hình nội tại của Công ty, các định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và nhằm nâng cao vị thế của May 
Sông Hồng, Ban lãnh đạo định hướng phát triển như sau:

Xác định nhóm sản phẩm May mặc giữ vai trò chủ đạo, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các mảng phụ trợ như giặt, in, thêu,           
chần.

Xác định thị trường xuất khẩu vẫn là chính, trong đó dần chuyển dịch doanh thu hàng gia công sang hàng FOB, tìm cách cân 
bằng giữa các thị trường để tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ.

Tăng năng lực sản xuất của khu vực hàng nội địa nhằm đẩy mạnh phục vụ thị trường trong nước với hơn 90 triệu dân.

Mục tiêu trong năm: 

Chú trọng phát triển và gia tăng tỷ trọng năng lực nhóm 
sản phẩm may mặc xuất khẩu theo phương thức FOB 
trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp.

Hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi 
nhuận đề ra.

Đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho 
người lao động.

Mục tiêu phát triển bền vững: 

Phát triển trình độ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc 
tế.
 
Khuyến khích động lực phát triển và văn hóa doanh 
nghiệp.
 
Phát triển mở rộng các giá trị mới của sản phẩm nhằm 
mang lại nhiều lợi ích và lựa chọn cho khách hàng.

Luôn quan tâm đến môi trường, điều kiện làm việc và 
nâng cao thu nhập của nhân viên. 

Cam kết không ngừng góp phần vào sự phát triển của 
cộng đồng và sự nghiệp bảo vệ môi trường.
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RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ 

Thị trường thế giới: Năm 2019, lĩnh vực sản xuất kinh do-
anh hàng may mặc tại Việt Nam đồng thời đón nhận nhiều 
thách thức khác nhau. Một mặt, tăng trưởng kinh tế thế giới 
suy yếu cùng các tác động của thương chiến Mỹ - Trung đã 
khiến nhu cầu đối với các mặt hàng dệt may xuất khẩu sụt 
giảm. Theo số liệu của  Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VISTA) 
và Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc 
Việt Nam tại các thị trường chính là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn 
Quốc và Trung Quốc đều có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. 
Cả năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam 
đạt 39,01 tỷ USD, tương đương tốc độ tăng trưởng chỉ bằng 
một nửa so với 2018, đạt 7,25%, và thấp hơn so với kế hoạch 
40 tỷ USD đặt ra từ đầu năm. Trên thị trường nguồn cung, các 
bất ổn xã hội - thương mại tiếp tục leo thang khiến cho giá 
cả hàng hóa thế giới diễn biến phức tạp, nhìn chung có xu 
hướng gia tăng, gây bất lợi cho kế hoạch sản xuất và quản lý 
chi phí của các doanh nghiệp sản xuất. 

Thị trường nội địa: So sánh với tình hình kinh tế thế giới có 
phần ảm đạm, diễn biến tích cực của nền kinh tế trong nước 
là điểm tựa hỗ trợ ngành phát triển. Theo báo cáo Tình hình 
kinh tế - xã hội quý IV và năm 2019 của Tổng cục Thống kê, 
Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 7,02%, vượt 
kế hoạch do Chính phủ đề ra ở mức 6,6%-6,8%. Trong khi 
đó tỉ lệ lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhất trong vòng 
3 năm, chỉ tăng 2,79% so với bình quân năm 2018. Kinh 
tế phát triển đã góp phần nâng cao thu nhập của người lao 
động và cải thiện sức mua của người tiêu dùng nội địa, tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp dệt may mở rộng thị phần 
trong nước. Tuy nhiên, thách thức cũng đặt ra cho các doanh 
nghiệp để theo kịp tiêu chuẩn ngày càng cao và thị thiếu 
thay đổi của khách hàng. Bên cạnh đó, đứng trước các rủi 
ro về tình hình kinh tế - chính trị thế giới, tình hình nợ công 
Việt Nam còn cao, áp lực lạm phát, trong những năm tiếp 
theo tình hình kinh tế Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ảnh 
hưởng đến các doanh nghiệp nói chung và May Sông Hồng 
nói riêng.

RỦI RO TÀI CHÍNH

Rủi ro tỷ giá: Tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất - nhập 
khẩu. Đối với CTCP May Sông Hồng, do thực hiện một số các 
giao dịch và khoản vay có gốc ngoại tệ, Công ty sẽ chịu rủi 
ro khi có biến động về tỷ giá giữa Việt Nam đồng và ngoại tệ 
tương ứng. Tuy nhiên, trong bối cảnh tỷ giá VND/USD được 
duy trì ổn định kể từ đầu năm 2019 và đồng Nhân dân tệ suy 
yếu mạnh so với Việt Nam đồng và Đô la Mỹ, hàng may mặc 
Việt Nam nhận được lợi thế kép trong thời gian gần đây khi 
có phần lớn nguyên liệu đầu vào nhập khẩu từ Trung Quốc 
và thành phẩm chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ và các quốc gia 
Châu Âu.

Rủi ro lãi suất: Công ty May Sông Hồng đối mặt với rủi ro 
lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký 
kết. Nhằm giảm thiểu tác động từ rủi ro lãi suất, Công ty giao 
nhiệm vụ cho Giám đốc tài chính và Phòng Kế toán thường 
xuyên theo dõi tình hình biến động của tỷ giá, lãi suất, cân 
đối nguồn thu ngoại tệ và tỷ lệ vay nợ ngoại tệ, từ đó đưa ra 
kế hoạch vay nợ hợp lý đảm bảo nhu cầu vốn hoạt động sản 
xuất và kiểm soát rủi ro về lãi suất cách tốt nhất.

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH DỆT MAY

Lao động và quản lý nhân sự: Đặc thù của ngành dệt may 
là có tính thâm dụng lao động cao, trong đó, nhu cầu về nhân 
lực tập trung rõ nhất ở công đoạn gia công sản phẩm. Việc làm 
sao để thu hút và đào tạo được nguồn nhân lực có tay nghề, 
sẵn sang cam kết lâu dài với doanh nghiệp vẫn luôn là bài toán 
đặt ra cho nhiều công ty may mặc Việt Nam, đặc biệt là trong 
bối cảnh sự cạnh tranh về lao động trong ngành diễn ra ngày 
càng gay gắt. Trong khi các dấu hiệu thiếu hụt lao động đang 
trở nên rõ ràng thì áp lực gia tăng chi phí lao động và quản lý 
nhân sự là không thể tránh khỏi. Đặc biệt, các chi phí như tiền 
lương, bảo hiểm, phụ cấp nhân công tại Việt Nam đang có xu 
hướng tăng lên trong khi đơn giá sản xuất phải đảm bảo được 
tính cạnh tranh đang đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp cần 
thiết phải gia tăng hiệu quả quản lý để phát triển lợi nhuận.

Nguyên vật liệu: Nút thắt cổ chai đối với ngành may mặc 
Việt Nam nằm ở chỗ quy mô ngành sợi, dệt nhuộm và các 
ngành công nghiệp phụ trợ không tương xứng với sự phát triển 
ngành may, do đó, nguồn cung nguyên liệu không đáp ứng 
đủ nhu cầu sản xuất cả về số lượng lẫn chất lượng. Hầu hết 
nguồn nguyên liệu tại thị trường Việt Nam vẫn là nguyên liệu 
nhập khẩu, với các nhà cung cấp lớn nhất chủ yếu đến từ 
Trung Quốc, đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp 
trong ngành trong công tác quản lý chi phí đầu vào cũng như 
tìm kiếm các nguồn cung thay thế. Do chi phí nguyên vật liệu 
thường chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu chi phí của các 
công ty ngành may, bất kỳ biến động nào của giá nguyên liệu 
cũng sẽ có tác động rõ rệt đến biên lợi nhuận gộp và kết quả 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

RỦI RO LUẬT PHÁP

Sự ổn định của hệ thống chính trị, luật pháp, chính sách của 
một quốc gia ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định và khả năng 
phát triển của các ngành kinh tế nói chung và ngành Dệt may 
nói riêng. Đối với May Sông Hồng, hoạt động của Công ty 
chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật 
doanh nghiệp, Luật đầu tư, các chính sách thuế, hải quan, và 
các đạo luật liên quan khác. Với tư cách là một doanh nghiệp 
đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, May Sông Hồng 
còn chịu tác động bởi hệ thống khung pháp lý của Thị trường 
chứng khoán Việt Nam. Như vậy, bất kỳ thay đổi bất lợi nào 
trong hệ thông các văn bản pháp luật này cũng có thể tác động 
tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong quá trình hội nhập, các doanh nghiệp dệt may 
còn phải đối mặt với các rào cản thương mại ngày càng gia 
tăng từ các thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, EU với các yêu 
cầu khắt khe về quy tắc xuất xứ, trách nhiệm xã hội, nhãn 
mác sinh thái, bảo vệ môi trường,…đặt ra nhiều thách thức cho 
doanh nghiệp.

RỦI RO KHÁC

Những rủi ro khác bao gồm các rủi ro không thể dự đoán được 
như thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh, khủng bố,…là những 
rủi ro nguy cơ xảy ra rất thấp nhưng có tác động lớn đến tình 
hình kinh doanh của toàn công ty. Đây là những rủi ro bất khả 
kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và 
tình hình hoạt động chung của doanh nghiệp.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SO VỚI KẾ HOẠCH 

Kết thúc năm 2019, Công ty CP May Sông Hồng đã hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh mà Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2018 đề ra. Cụ thể, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.411,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 546,5 tỷ 
đồng, lần lượt vượt 2,6 % và 15,1% so với kế hoạch. So sánh với kết quả đạt được trong năm 2018 thì doanh thu thuần năm 2019 
tăng trưởng gấp 1,1 lần và lợi nhuận trước thuế tăng 1,2 lần sau 1 năm.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 
2019

THỰC HIỆN 
2019

% THỰC HIỆN 
2019/ KẾ 

HOẠCH 2019

THỰC HIỆN 
2018

% THỰC HIỆN 
2019/ THỰC 
HIỆN 2018

Doanh thu thuần 4.300 4.411,3 102,6% 3.950,8 111,7%

Lợi nhuận trước thuế 475 546,5 115,1% 449,9 121,5%

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

Đơn vị: Tỷ đồng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 NĂM 2018 % TĂNG TRƯỞNG

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.411,3 3.950,8 11,7%

Giá vốn hàng bán 3.482,8 3.157,3 10,3%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 928,4 793,5 17,0%

Doanh thu hoạt động tài chính 61,4 58,7 4,7%

Chi phí tài chính 28,7 45,8 -37,2%

Chi phí bán hàng 180,3 147,6 22,1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp 235,4 208,4 12,9%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 545,5 450,4 21,1%

Lợi nhuận trước thuế 546,5 449,9 21,5%

Lợi nhuận sau thuế 449,8 369,8 21,6%

Kết thúc năm 2019, Công ty CP May Sông Hồng ghi nhận 4.411,3 tỷ đồng trong doanh thu thuần và 928,4 tỷ đồng trong lợi 
nhuận gộp, lần lượt tăng 11,7% và 17,0% so với năm 2018. Giá vốn hàng bán được ghi nhận ở mức 3.482,8 tỷ đồng, tăng 10,3% 
so với năm trước, chiếm 79,0% cơ cấu doanh thu. 
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Biến động doanh thu - lợi nhuận gộp qua các năm
Đơn vị: Tỷ đồng

Bất chấp những tác động có phần tiêu cực từ diễn biến kinh tế Thế giới, doanh thu cả năm tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số kết hợp 
với việc kiểm soát tốt đà tăng của giá vốn hàng bán đã giúp Công ty CP May Sông Hồng thu về biên lợi nhuận gộp tương ứng 
21%, cao nhất trong vòng 5 năm cũng như thuộc nhóm doanh nghiệp dẫn đầu ngành.

Năm 2019, Công ty ghi nhận 546,5 tỷ đồng trong Lợi nhuận trước thuế, tăng 21,5% so năm 2018. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
và Chi phí bán hàng phát sinh trong năm lần lượt đạt 235,4 tỷ đồng và 180,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng tương ứng 5,3% và 4,1% 
trong cơ cấu doanh thu của Công ty CP May Sông Hồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng thường không quá 
lớn, chiếm tỷ trọng nhỏ so với doanh thu thuần và không có biến động mạnh qua các năm. Chi phí tài chính năm 2019 là 28,7 
tỷ đồng, chiếm tỷ trọng không đáng kể, tương ứng 0,7% trong doanh thu. 

Kết thúc năm 2019, Công ty báo lãi luỹ kế 449,8 tỷ đổng trong lợi nhuận sau thuế, tương ứng tốc độ tăng trưởng hàng năm 21,6% 
và tương đương tỷ suất lợi nhuận sau thuế là 10,2%. Các chỉ số sinh lợi khác là ROAA và ROEA lần lượt ở mức 17,62% và 41,47%. 
Nhìn chung, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cao hơn tăng trưởng lợi nhuận gộp và tăng trưởng doanh thu phản ánh tính hiệu quả 
của công tác kiểm soát các nhóm chi phí trong năm.

Biến động chi phí 2015-2019
Đơn vị: Tỷ đồng
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Quá trình công tác:
Ông Bùi Việt Quang hiện đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Sông 
Hồng. Ông Bùi Việt Quang đã có trên 15 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực dệt may. Ông là người có 
những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng định hướng, hoàn thiện các chiến lược phát triển của Công ty. 

ÔNG
BÙI VIỆT QUANG
Thành viên HĐQT,
Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1978
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Năm sinh: 1969
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:
Bà Lê Hồng Yến đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài Chính Công ty Cổ phần May Sông Hồng. Gắn 
bó với May Sông Hồng từ những ngày đầu thành lập, Bà không chỉ được biết đến với trình độ chuyên môn cao, nghiệp 
vụ vững chắc, mà còn am hiểu rất rõ hệ thống tài chính - kế toán của Công ty. 

BÀ
LÊ THỊ HỒNG YẾN
Thành viên HĐQT,
Giám đốc Tài chính

Năm sinh: 1970
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:
Ông Trần Chí Dũng hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Sông Hồng. Trong thời 
gian làm việc tại May Sông Hồng, Ông đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của thương hiệu chăn ga gối 
đệm Sông Hồng.

ÔNG
TRẦN CHÍ DŨNG
Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1971
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:
Ông Nguyễn Mạnh Tường hiện đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
May Sông Hồng. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, và từng nắm nhiều chức vụ quản lý khác 
nhau tại Công ty. 

ÔNG
NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
Thành viên HĐQT,
Phó Tổng Giám đốc

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2019, Ban Điều hành của Công ty không có sự thay đổi về nhân sự. Tính đến thời điểm 31/12/2019, Ban Điều hành 
của CTCP May Sông Hồng gồm 04 thành viên, cụ thể như sau:
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN TRONG NĂM

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ NĂM 2019

Tóm tắt chính sách nhân sự

Quy chế lương, thưởng, phúc lợi của Công ty: Công ty 
áp dụng chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi với 
mục tiêu khuyến khích người lao động nhất là lao động 
có chuyên môn và nghiệp vụ làm việc lâu dài tại Công ty. 

Chính sách tuyển dụng nhân viên: Với mục tiêu góp phần 
tạo công ăn việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 
tại địa phương, Công ty có chính sách ưu tiên tuyển dụng 
nhân sự là người các địa phương lân cận nơi công ty đóng 
trụ sở. Đối với nhân sự các Phòng/Ban cần bằng cấp, trình 
độ và kinh nghiệm công ty luôn “trải thảm đỏ” thu hút các 
ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng có uy 
tín, các ứng viên có kinh nghiệm và tâm huyết muốn làm 
việc lâu dài tại công ty. Đối với công nhân sản xuất trực 
tiếp, công ty liên tục tuyển dụng để bổ sung vào đường 
chuyền vơi nhiều chính sách hỗ trợ.

Chính sách đào tạo và phát triển nhân viên: Nhân sự mới 
được các đơn vị chuyên môn hỗ trợ và hướng dẫn để hòa 
nhập và bắt nhịp công việc. Những người chưa biết nghề 
được hướng dẫn học nghề theo quy định, người biết nghề 
được bố trí theo năng lực, sở trường và thường xuyên được 
bổ túc, đào tạo thêm để không ngừng nâng cao tay nghề. 
CBCNV các phòng nghiệp vụ, cán bộ từ cấp tổ trở lên được 
cử theo học các khóa đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên 
môn nghiệp vụ và kỹ năng điều hành, quản lý.

Cơ cấu nhân sự (tính đến ngày 31/12/2019)

Tổng số lao động của Công ty: 9.989 lao động

Trong năm 2019, Công ty đầu tư vào nhà máy may SH10, được khởi công tại xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định 
với tổng mức đầu tư dự án 450 tỷ đồng. 

Công ty con: Ngày 22 tháng 1 năm 2019, Hội đồng Quản trị của Công ty đã thông qua Nghị quyết số 03/2019/HĐQT về việc 
tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần May Sông Hồng - Nghĩa Hưng, công ty con, với vốn điều lệ đăng ký là 150 tỷ VNĐ 
và tỷ lệ sở hữu là 51% tương đương với 76,5 tỷ VNĐ. 

Công ty liên kết: Công ty không có công ty liên kết.

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 NĂM 2018 % TĂNG 
TRƯỞNG

Tổng tài sản 2.566,2 2.540,6 1,0%

Doanh thu thuần 4.411,3 3.950,8 11,7%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 545,5 450,3 21,1%

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 32,7 12,9 153,2%

Lợi nhuận khác 1,0 -0,4 -334,5%

Lợi nhuận trước thuế 546,5 449,9 21,5%

Lợi nhuận sau thuế 449,8 369,8 21,6%

Đơn vị: Tỷ đồng
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ NĂM 2019 NĂM 2018

Chỉ số khả năng thanh toán    

Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,53 1,26 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,01 0,80 

Khả năng thanh toán bằng tiên Lần 0,67 0,45 

Chỉ số thanh toán nợ    

Nợ/ Tổng tài sản Lần 0,52 0,63 

Nợ/ Vốn chủ sở hữu Lần 1,08 1,72 

Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu Lần 2,08 2,72 

Chỉ số hiệu quả hoạt động    

Số ngày tồn kho bình quân Ngày 70,21 70,18 

Vòng quay hàng tồn kho bình quân Vòng 5,20 5,20 

Số ngày phải thu bình quân Ngày 38,50 46,17 

Vòng quay khoản phải thu bình quân Vòng 9,48 7,90 

Số ngày phải trả bình quân Ngày 18,30 19,26 

Vòng quay khoản phải trả bình quân Vòng 19,94 18,95 

Số ngày chuyển đổi tiền mặt Ngày 90,41 97,10 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 1,73 1,61 

Chỉ số khả năng sinh lợi    

Tỷ suất lợi nhuận gộp % 21,05 20,08

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động % 12,37 11,40

Tỷ suất LNTT % 12,39 11,39

Tỷ suất LNST % 10,20 9,36

ROAA % 17,62 15,03

ROEA % 41,47 43,79

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

Tính đến hết ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã phát hành 50.009.400 cổ phiếu. Trong đó:

Số cổ phổ thông: 50.009.400 cổ phiếu.
Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu
Số cổ phần đang lưu hành: 50.009.400 cổ phiếu
Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 46.970.280 cổ phần.
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 3.039.120 cổ phần.
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN

STT ĐỐI TƯỢNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU TỶ LỆ SỞ HỮU/
VĐL (%)

1 Cổ đông Nhà nước - -

2

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn cổ phần trở lên) 27.583.452 55,16%

-  Trong nước 27.583.452 55,16%

-  Nước ngoài - 0,00%

3

Cổ đông khác 22.425.948 44,84%

-  Trong nước 18.270.268 36,53%

-  Nước ngoài 4.155.680 8,31%

TỔNG CỘNG 50.009.400 100,00%

 Trong đó     
- Tổ chức 39.421.960 78,83%

- Cá nhân 10.587.440 21,17%

STT CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC 
(TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU)

SỐ LƯỢNG 
CỔ PHIẾU SỞ HỮU

TỶ LỆ SỞ HỮU/VĐL 
(%)

1 Bùi Đức Thịnh               11.729.280 23,45%

2 CTCP Chứng khoán FPT                 6.480.000 12,96%

3 Bùi Việt Quang                 5.675.040 11,35%

4 Nguyễn Thị Đào                 3.699.132 7,40%

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/12/2019

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/12/2019
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TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã phát hành 2.381.400 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương 
trình ESOP để tăng vốn điều lệ Công ty từ 476.280.000.000 đồng lên 500.094.000.000 đồng. Công ty không có giao dịch cổ 
phiếu quỹ trong năm.

Thay đổi Vốn điều lệ qua các năm
(Đơn vị: Tỷ đồng)

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA 
CÔNG TY

NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Nguồn nguyên liệu sử dụng cho sản xuất được căn cứ trên định mức đề ra và được lấy từ các nguồn sau: 

Đối với nhóm sản phẩm Gia công: Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp cho doanh nghiệp gia công toàn bộ đầu vào để 
sản xuất sản phẩm.

Đối với nhóm sản phẩm FOB và Chăn - ga - gối - đệm: Doanh nghiệp chủ động tìm kiếm nguồn cung ứng đầu vào, ưu tiên 
phát triển mạng lưới hợp tác với các nhà cung ứng nguyên vật liệu trong nước.

Nhằm giảm thiểu tối đa các tác động bất lợi tới môi trường, Công ty luôn chú trọng xây dựng và giám sát quy trình sản xuất với 
các tiêu chuẩn chặt chẽ, tránh gây lãng phí và ô nhiễm.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu phát triển bền vững của Công ty về “Cam kết không ngừng 
góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và sự nghiệp bảo vệ môi trường”. Vấn đề môi trường và việc tuân thủ luật môi trường 
luôn được Công ty chú trọng và thực hiện rất tốt. Cụ thể: 

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

Tổng số tiền bị xử phạt do vi phạm không tuân thủ pháp luật: Không có

NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: chủ yếu là tiêu thụ điện năng do Công ty điện lực Nam Định cung cấp.
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 

Số lượng nhân sự và thu nhập trung bình

Số lượng nhân sự: Tính đến thời điểm 31/12/2019, toàn công ty có tổng cộng 9.989 lao động.

Thu nhập trung bình: Năm 2019, thu nhập trung bình của người lao động tại công ty đạt 9,8 triệu đồng, tăng 34,1% trong 
giai đoạn 2015-2019.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

Công ty thực hiện đẩy đù các chế độ cho người lao động theo quy định của Luật lao động bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo 
hiểm y tế. 

Công ty có hỗ trợ tài chính để giúp người lao động trang trải các khoản chi phí cuộc sống như tiền nhà trọ, tiền cầu/đò/phà, 
hỗ trợ tiền con nhỏ, cơm ca, hỗ trợ tiền xăng xe - đưa đón, hỗ trợ hòa nhập.

Ngoài ra Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và chế độ riêng của Công 
ty (hiếu hỉ, kết hôn, thăm hỏi ốm đau, sinh nhật CBCNV, khám sức khỏe đối với công nhân mới, khuyến học cho con người 
lao động và các chế độ khác).

Hoạt động đào tạo người lao động

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc dành thời gian chủ động tự nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề về quản 
trị công ty.

Công ty tổ chức các lớp đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng điều hành, quản lý cho CBCNV.

STT HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

1 Tặng quà cho các hộ nghèo tại 41 xã trong tỉnh Nam Định trong dịp Tết nguyên đán 2019

2 Tặng quà cho các cháu ở Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2019

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

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

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2020

03
BÁO CÁO CỦA

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2019 là một năm tăng trưởng tốt của Công ty Cổ phần May Sông Hồng sau khi trải qua nhiều biến động và ảnh hưởng từ 
căng thẳng thương mại của thế giới. Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 546,5 tỷ đồng, tương đương 115,1% so với kế 
hoạch năm đề ra. Trong khi đó, doanh thu thuần đạt 4.411,3 tỷ đồng, tương đương 102,6% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu hoạt 
động đều tăng trưởng tích cực so với năm 2018, với lợi nhuận sau thuế tăng trưởng nhanh so với lợi nhuận trước thuế và doanh 
thu thuần, phản ánh tính hiệu quả của không chỉ chiến lược kinh doanh mà còn là kết quả của công tác quản trị chi phí, quản 
trị rủi ro được nghiên cứu và thực hiện chặt chẽ. 

Bên cạnh đó tổng giá trị tài sản của Công ty không có biến động lớn, tăng nhẹ 1% so với năm 2018 và được duy trì ở mức sử dụng 
đòn bẩy tài chính thấp. Điều này là do Công ty chủ trương sử dụng nguồn vốn tự có để tài trợ cho hoạt đông kinh doanh nhằm 
giúp Công ty chủ động trong kế hoạch hoạt động, không chịu áp lực chi phí lãi vay và dễ dàng huy động vốn vay khi cần thiết. 
Kết thúc nắm, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của Công ty đạt 9.113 đồng, giảm 10,9% so với số thực tế năm 2018.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Tại thời điểm 31/12/2019, Tổng tài sản của Công ty là 2.566,2 
tỷ đồng, tăng 25,6 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018. 
Trong đó, tác động lớn nhất lên Tổng tài sản đến từ khoản 
ghi nhận tăng đối với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, 
đạt 611,2 tỷ đồng, tăng 26,1% so với năm 2018. Tiền và các 
khoản tương đương tiền tăng 39,9 tỷ đồng, tương đương tốc độ 
tăng trưởng 20,2%, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 93,9 
tỷ đồng, tương đương tăng trưởng âm 18,3%. Tỷ suất sinh lời 
trên tổng tài sản bình quân đạt 17,6%, tăng nhẹ so với mức 
15,0% vào năm 2018.

Về số dư trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, số 
dư tại thời điểm 31/12/2019 chiếm 4,8% tổng số dư phải thu 
ngắn hạn của Khách hàng. Số dư dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho của Công ty là 12,4 tỷ đồng, giảm 29,9% so với giá trị ghi 
nhận từ đầu năm do Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng 
5,2 tỷ đồng trong năm.

STT CHỈ TIÊU 31/12/2019 31/12/2018
TĂNG TRƯỞNG

GIÁ TRỊ %

I Tài sản ngắn hạn 1.940,9 1.889,3 51,7 2,7%

1.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 237,7 197,7 39,9 20,2%

1.2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 611,2 484,7 126,6 26,1%

1.3 Các khoản phải thu ngắn hạn 418,4 512,3 -93,9 -18,3%

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -19,9 -10,36 -9,54 92,1%

1.4 Hàng tồn kho 659,2 661,0 -1,9 -0,3%

1.5 Tài sản ngắn hạn khác 14,4 13,9 0,5 3,5%

II Tài sản dài hạn 625,3 651,3 -26,0 -4,0%

2.1 Các khoản phải thu dài hạn 11,1 11,1 0,0 0,0%

2.2 Tài sản cố định 576,1 608,3 -32,2 -5,3%

2.3 Tài sản dở dang dài hạn 12,1 2,3 9,7 418,3%

2.4 Tài sản dài hạn khác 26,1 29,6 -3,6 -12,1%

III Tổng cộng tài sản 2.566,2 2.540,6 25,6 1,0%

Đơn vị: Tỷ đồng
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TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng các khoản Nợ phải trả của Công ty là 1.330,5 tỷ đồng, giảm 276,4 tỷ đồng so với thời điểm 
31/12/2018. Trong đó Nợ ngắn hạn giảm 235,8 tỷ đồng do số dư Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm mạnh 243,9 tỷ đồng. 
Số dư Nợ ngắn hạn và Nợ dài hạn so với năm 2018 đều giảm lần lượt là 15,7% và 40,0 % giúp cho cơ cấu tài chính tiếp tục 
duy trì ở mức an toàn.

STT CHỈ TIÊU 31/12/2019 31/12/2018
TĂNG TRƯỞNG

GIÁ TRỊ %

I Nợ ngắn hạn 1.269,6 1.505,4 -235,8 -15,7%

1.1 Phải trả cho người bán 168,5 180,9 -12,4 -6,8%

1.2 Người mua trả tiền trước 34,0 48,9 -14,9 -30,5%

1.3 Thuế và các khoản phải nộp NN 22,1 27,5 -5,4 -19,7%

1.4 Phải trả người lao động 388,0 340,8 47,1 13,8%

1.5 Chi phí phải trả 158,1 154,9 3,2 2,0%

1.6 Phải trả ngắn hạn khác 25,2 51,4 -26,2 -51,0%

1.7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 431,8 675,7 -243,9 -36,1%

1.8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 22,1 20,3 1,8 8,6%

1.9 Dự phòng phải trả ngắn hạn 20 5 15,0 300,0%

II Nợ dài hạn 60,8 101,5 -40,6 -40,0%

2.1 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 60,8 101,5 -40,6 -40,0%

III Tổng nợ phải trả 1.330,5 1.606,9 -276,4 -17,2%

Cơ cấu tổ chức: Thông qua ĐHĐCĐ 2019, Công ty đã thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình có Ban kiểm soát sang mô hình không 
có Ban kiểm soát, trong đó, cơ cấu quản lý mới sẽ có sự tham gia của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị. 

Công tác quản trị: Công ty tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP cùng các phần mềm quản trị tiến 
tiến làm tăng cao tính chính xác và kịp thời trong công tác quản lý sản xuất - kinh doanh, khai thác tối đa mọi nguồn lực của 
Công ty, triệt để tiết kiệm, chống tổn thất, lãng phí.

Trong năm, Công ty đã triển khai đánh giá lại, đổi mới, hoàn thiện và phổ biến quy trình về công tác xây dựng kế hoạch kinh 
doanh hàng năm cho các phòng ban cũng như ứng dựng quy trình mới để phục vụ cho công tác hoạch định chiến lược, kiểm 
soát chặt chẽ các rủi ro của Ban lãnh đạo.

Công tác quản lý, đào tạo và phát triển nguồn lực: Nguồn nhân lực là một trong những tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp, 
công tác đào tạo và phát triển nguồn lực luôn được Công ty CP May Sông Hồng ưu tiên đề cao thực hiện. Tại Công ty CP May 
Sông Hồng, cán bộ công nhân viên thường xuyên được tiếp nhận đào tạo, cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp tới công 
việc mà mình phụ trách. 

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

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị: Tỷ đồng

Với sự bùng phát của dịch bệnh, năm 2020 được dự báo là một năm khó lường cho ngành Dệt may nói chung và May Sông 
Hồng nói riêng. Công ty tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo sự ổn định cho người lao động, nâng cao năng lực quản trị thông 
qua hoàn thiện hệ thống phần mềm và đào tạo. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỌI 
MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

04
ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT 

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã đồng hành, giám sát và phối hợp chặt chẽ cùng Ban Tổng Giám đốc trong từng 
hoạt động, theo dõi sát sao các diễn biến thị trường nhằm đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 
trong năm tuân thủ đúng và đủ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trước các diễn biến khó lường và có phần bất lợi của thị trường dệt may trong năm vừa qua, 
Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời đề ra các giải pháp ứng phó cũng như đưa ra những quyết định phù hợp với tình hình thực tế của 
thị trường, đảm bảo hiệu quả trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2020 khởi đầu đầy khó khăn do tình hình dịch bệnh ngày một lan rộng với những hệ lụy ngày một lớn lên nền kinh tế nói 
chung và hoạt động sản xuất nói riêng. Tình hình này đòi hỏi sự đoàn kết chặt chẽ và những nỗ lực to lớn của toàn thể CBCNV 
công ty. HĐQT sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc đạt được những mục tiêu lớn của nhiệm kỳ 2019-2023: 

Xây dựng Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày càng vững mạnh hơn, hiệu quả hơn, và trở thành một nhà cung cấp sản 
phẩm dệt may thời trang lớn và có uy tín trong chuỗi cung ứng hàng dệt may toàn cầu, tiếp tục đứng trong TOP đầu các doanh 
nghiệp dệt may có tổng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo bản lĩnh và chuyên nghiệp, đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi. 

Việc triển khai các mục tiêu trên cho năm 2020 sẽ bao gồm các định hướng sau: 

Xây dựng và triển khai các kế hoạch linh hoạt sẵn sàng ứng phó với sự lan rộng của dịch bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại. 

Đảm bảo ổn định đời sống của người lao động, ưu tiên đội ngũ công nhân.

Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho khối chuẩn bị sản xuất.

Quản lý chặt chẽ nguồn vốn thông qua đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, kiểm soát nguồn cung ứng một cách khoa học, cân 
đối hợp lý các khoản đầu tư.

Tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng phần mềm tiên tiến để đảm bảo năng suất, chất lượng, và nâng cao hiệu quả quản trị.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY 

VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Nhìn chung, trong năm Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu - lợi nhuận của Đại hội cổ đông thường niên 2019 
đề ra trong khi tiếp tục duy trì cơ cấu nguồn vốn hợp lý và các chỉ tiêu an toàn tài chính ở mức lành mạnh. Kết quả này có được 
là một sự nỗ lực lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên.

VỀ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Công ty hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.



28

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT 
(TỪ THÁNG 1/2019 ĐẾN 16/03/2019)

GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

05
QUẢN TRỊ CÔNG TY
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STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ LƯỢNG CỔ
PHIẾU SỞ HỮU

TỶ LỆ 
SỞ HỮU (%)

1 Ông Bùi Đức Thịnh Chủ Tịch HĐQT 11.729.280 23,45%

2 Bà Lê Thị Hồng Yến Thành Viên HĐQT 226.800 0,45%

3 Ông Bùi Việt Quang Thành Viên HĐQT 5.675.040 11,35%

4 Ông Nguyễn Mạnh Tường Thành Viên HĐQT 567.480 1,13%

5 Ông Bernard Szeto W.K Thành Viên HĐQT độc lập - 0,00%

6 Ông Đinh Tràng Thi Thành Viên HĐQT độc lập - 0,00%

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ LƯỢNG CỔ
PHIẾU SỞ HỮU

TỶ LỆ 
SỞ HỮU (%)

1 Ông Bernard Szeto W.K Thành viên HĐQT độc lập kiêm 
Trưởng tiểu ban kiểm toán               -   0,00%

2 Ông Đinh Tràng Thi Thành viên HĐQT độc lập kiêm 
thành viên tiểu ban kiểm toán               -   0,00%

3 Bà Nguyễn Thị Hạnh  Thành viên tiểu ban 334.080 0,67%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
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Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty, HĐQT thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt dộng của Tổng giám đốc 
(TGĐ) và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất  kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong 
năm 2019 như sau:

STT THÀNH VIÊN HĐQT CHỨC VỤ

NGÀY BẮT ĐẦU/ 
KHÔNG CÒN LÀ 

THÀNH VIÊN 
HĐQT

SỐ BUỔI 
HỌP 

THAM 
DỰ

TỶ LỆ

LÝ DO 
KHÔNG 
THAM 

DỰ

1 Ông Bùi Đức Thịnh Chủ Tịch HĐQT 28/09/2014 8/8 100%

2 Bà Lê Thị Hồng Yến Thành Viên HĐQT 28/09/2014 8/8 100%

3 Ông Bùi Việt Quang Thành Viên HĐQT 28/09/2014 8/8 100%

4 Ông Nguyễn Mạnh Tường Thành Viên HĐQT 28/09/2014 8/8 100%

5 Ông Bernard Szeto W.K Thành Viên HĐQT độc lập 16/03/2019 5/5 100%

6 Ông Đinh Tràng Thi Thành Viên HĐQT độc lập 16/03/2019 4/5 80%  Lý do cá 
nhân 

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Tình hình tham dự các cuộc họp chính thức của HĐQT trong năm 2019

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Phương thức giám sát

Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ 
với Tổng Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua thư 
điện tử và điện thoại về tình hình thực hiện kế hoạch kinh do-
anh và triển khai các nghị quyết của HĐQT và triển khai các 
mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Kiểm toán và phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân nhằm thực hiện công 
tác giám sát ở các khía cạnh sau:

Giám sát tình hình tài chính: xem xét, phân tích các thông 
tin trên báo cáo tài chính để kịp thời đánh giá kết quả soát 
xét trước khi ban hành văn bản.

Giám sát tính tuân thủ trong hoạt động sản xuất kinh do-
anh: thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ, HĐQT đã chỉ 
đạo, theo dõi chặt chẽ tính hiệu quả và tuân thủ của Công 
ty trong các quy trình sản xuất kinh doanh.

Giám sát việc triển khai, quản trị rủi ro ở cấp công ty: chỉ 
đạo chặt chẽ kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong việc 
vận hành của hệ thống quản trị rủi ro của Công ty.

HĐQT đã thảo luật và thông qua các quyết định bằng nghị 
quyết sau mỗi kỳ họp về: các kế hoạch của quý tiếp theo và 
các vấn đề khác có liên quan nhằm giúp Tổng Giám đốc và 
Ban điều hành có cơ sở triển khai.

Kết quả giám sát

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục kết hợp hoạt động giữa 
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Tiểu ban Kiểm toán, công việc 
điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc 
không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT và Tiểu ban kiểm 
toán được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động 
của công ty thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT, thực hiện 
quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp 
của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Tiểu ban Kiểm 
toán vì quyền lợi của cổ đông Công ty.
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CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT SỐ NGHỊ QUYẾT/ 
QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN NỘI DUNG

1 03/2019/HDQT (NQ) 22/01/2019
Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con 
Công ty CP May Sông Hồng - Nghĩa Hưng và thông qua cử 
người đại diện vốn góp của Công ty tại công ty con

2 03/2019/NQ-HDQT 25/01/2019 Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ và các vấn đề trình 
ĐHCĐ thông qua

3 20/HĐQT/2019 (NQ) 04/03/2019 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018 và 
nội dung sẽ thông qua tại ĐHCĐ

4 33/HDQT/2019 (NQ) 16/03/2019 Thông qua bầu Chủ Tịch HĐQT, thành lập Tiểu ban kiểm 
toán, bổ nhiệm quản trị công ty

5 36/HDQT/2019 (NQ) 18/03/2019 Thông qua hồ sơ và phương án phát hành cổ phiếu ESOP

6 46/CVCT 13/05/2019 Thông qua việc niêm yết bổ sung 2.381.400 cổ phiếu trên 
SGD chứng khoán Tp HCM

7 52/2019/NQ-HDQT 20/05/2019 Thông qua KQKD quý I và lựa chọn đơn vị kiểm toán Grant 
Thornton

8 62/QĐCT 10/06/2019
Giải tỏa 50% số lượng cổ phiếu cam kết nắm giữ của cổ 
đông là thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, KTT trong thời hạn 
6 tháng kể từ ngày niêm yết

9 99/2019/NQ-HĐQT 29/08/2019 Thông qua KQKD 6 tháng đầu năm 2019 và thông qua báo 
cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2019

10 101/2019/NQ-HĐQT 12/11/2019 Thông qua KQKD Q3 và 9 tháng đầu năm 2019 và tạm ứng 
cổ tức năm 2019 (tỷ lệ và ngày chi trả dự kiến)

11 102/2019/NQ-HĐQT 12/11/2019 Thông qua hình thức và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2019

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT

Tiểu ban Kiểm toán đã tuân thủ và thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Ban hành theo Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông ngày 16 tháng 03 năm 2019:

Tiểu ban Kiểm toán tổ chức họp 01 lần vào ngày 16/03/2019 về ban hành quy chế hoạt động Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, 
phân công công việc cho các thành viên.
Tiểu ban Kiểm toán tiếp xúc và làm việc với các bên liên quan như Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán độc lập theo định kỳ hàng 
quý để giám sát các kế hoạch thực hiện, định hướng hoạt động kiểm soát trong kỳ, rà soát, soát xét và trao đổi các hướng xử 
lý những vấn đề phát sinh.
Tiểu ban Kiểm toán thảo luật và phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán nội bộ và tiếp tục giám sát việc Ban 
Điều hành thực hiện các khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ đã ban hành.
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HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TÌNH HÌNH THAM DỰ CÁC CUỘC HỌP CHÍNH THỨC CỦA BKS TRONG NĂM 2019

BAN KIỂM SOÁT TỪ THÁNG 1/2019 ĐẾN 16/03/2019

STT THÀNH VIÊN BKS CHỨC VỤ

NGÀY BẮT ĐẦU/ 
KHÔNG CÒN LÀ 

THÀNH VIÊN 
BKS

SỐ BUỔI 
HỌP 

THAM 
DỰ

TỶ LỆ

LÝ DO 
KHÔNG 
THAM 

DỰ

1  Bà Nguyễn Thị Hạnh Trưởng BKS 16/03/2019 2/2 100%

2  Ông Triệu Công Trứ Thành Viên BKS 16/03/2019 2/2 100%

3  Ông Nguyễn Văn Bằng Thành Viên BKS 16/03/2019 2/2 100%

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ LƯỢNG CỔ
PHIẾU SỞ HỮU

TỶ LỆ 
SỞ HỮU (%)

1  Bà Nguyễn Thị Hạnh Trưởng BKS  334.080 0.70%

2  Ông Triệu Công Trứ Thành Viên BKS  89.920 0.19%

3  Ông Nguyễn Văn Bằng Thành Viên BKS 35.120 0.07%

Ngoài các trách nhiệm được giao trong các tiểu ban, Thành viên HĐQT độc lập còn có những trách nhiệm sau:

Tham gia quá trình tìm kiếm, phát triển khách hàng và mở rộng thị trường.
Tham gia phân tích, đánh giá tính hiệu quả của chiến lược mở rộng thị trường kinh doanh.
Tham gia tư vấn, hỗ trợ quản trị Công ty theo các thông lệ Quốc tế.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 
VÀ CỔ ĐÔNG

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám 
đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần May Sông Hồng.

Ban kiểm soát cho rằng, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều 
hành, đã chủ động các phương án thực hiện, vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận là khá tốt trong khối các công ty 
dệt may.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về việc cung cấp các thông tin cần thiết 
cho Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát dược mời tham gia đầy đù các cuộc họp của HĐQT và dược cung cấp đầy 
đủ, kip thời những thông tin cần thiết. 
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THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT NGƯỜI THỰC 
HIỆN GIAO DỊCH

CHỨC VỤ/ MỐI 
QUAN HỆ VỚI 
NGƯỜI NỘI BỘ

SỐ LƯỢNG CỔ 
PHIẾU SỞ HỮU 

ĐẦU KỲ

SỐ LƯỢNG CỔ 
PHIẾU SỞ HỮU 

CUỐI KỲ
LÝ DO THAY 

ĐỔI

SỐ CỔ 
PHIẾU

TỶ LỆ 
%

SỐ CỔ 
PHIẾU

TỶ LỆ 
%

1 Nguyễn Thị Bích Hải Vợ PTGĐ 627.000 1,25%  327.000 0,65% Chuyển nhượng 
300,000 cổ phần

2 Nguyễn Thị Thu Hương Vợ KTT 524.320 1,10%     453.320 0,95% Chuyển nhượng 
71,000 cổ phần

3 Nguyễn Song Toàn Chồng Trưởng ban 
kiểm toán 0 0%     715.000 1,43%

Nhận chuyển 
nhượng 715,000 
cổ phần

4 FPTS

GĐ Tư vấn tài chính 
doanh nghiệp là 
thành viên Tiểu ban 
Kiểm toán nội bộ

6.480.000 12,96%  6.480.000 12,96% Chuyển nhượng 0 
cổ phần

5 FPTS

GĐ Tư vấn tài chính 
doanh nghiệp là 
thành viên Tiểu ban 
Kiểm toán nội bộ

6.480.000 12,96%  6.480.000 12,96% Chuyển nhượng 0 
cổ phần

Trong năm 2019, không có phát sinh các giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Ban 
Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhận được tổng mức thù lao là: 2.960.941.571 đồng
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CÔNG TY

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty đã thực hiện đầy đủ và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty niêm yết, gồm có:

Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 
8 thông qua ngày 26/11/2014.

Nghị định Số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/nđcp  ngày 06/06/2017 của 
Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Luật Chứng Khoán số: 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 
thông qua ngày 29/06/2006.

Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong năm 2019, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về công bố thông tin, định kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xây dựng 
điều lệ và quy chế quản trị bám sát theo Luật Doanh Nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị, trong năm 2019, Công ty tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển hệ thống quản trị hiện 
đại, khoa học và minh bạch từ sản xuất đến tài chính - kế toán, kết hợp với việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, 
bộ phận. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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