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I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

CPH Cổ phần hóa

UBND Ủy ban Nhân dân

TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tổng Công ty Thanh Lễ
Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ -
TNHH MTV

Công ty Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Tổ chức tư vấn , BSC
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát
triển Việt Nam

HĐTV Hội đồng thành viên

TGĐ Tổng giám đốc

CNVC Công nhân viên chức

GTDN Giá trị doanh nghiệp

BCTC Báo cáo tài chính

VĐL Vốn điều lệ
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II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Cơ sở pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp
100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bán
cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp
100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi công ty cổ phần;

 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài
chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn
nhà nước;

 Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định
59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ;

 Thông tư 10/2013/TT-BTC ngày 18/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản
lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh
tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con;

 Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT ngày 26/09/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy
định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về
chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

 Thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh
doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty Nhà nước;

 Và những văn bản liên quan khác.

2. Cơ sở pháp lý về cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình
Dương
 Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc

cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;

 Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc
thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp;

 Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND Tỉnh Bình Dương về việc
phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Vật liệu và
Xây dựng Bình Dương thuộc Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH MTV;
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 Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND Tỉnh Bình Dương về việc
phê duyệt phương án cổ phần hoá  Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình
Dương thuộc Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH MTV;

 Và những văn bản liên quan khác.
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III. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Ngành vật liệu xây dựng cũng như các ngành kinh tế khác phụ thuộc vào sự phát triển của
nền kinh tế. Nền kinh tế tăng trưởng cao sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất
động sản và gián tiếp làm tăng trưởng ngành vật liệu xây dựng. Ngược lại khi kinh tế trong
giai đoạn suy thoái, đời sống và thu nhập của người dân và doanh nghiệp bị suy giảm, kéo
theo sự suy giảm trong thị trường nhà đất và ngành vật liệu xây dựng, qua đó trực tiếp ảnh
hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Rủi ro về luật pháp

Hiện nay những chính sách vĩ mô của Nhà nước đã có nhiều thay đổi. Điều này dẫn tới
định hướng phát triển mở rộng của Công ty có thể gặp một số khó khăn. Bên cạnh đó, hệ
thống pháp luật kinh doanh nói chung còn thiếu đồng bộ cơ sở pháp lý, gây nên vài trở ngại
cho các hoạt động trong lĩnh vực của Công ty.

Ngoài ra, sau khi trở thành công ty cổ phần đại chúng, Công ty còn chịu sự chi phối của
Luật Chứng khoán, và các văn bản pháp luật về thị trường chứng khoán, do đó bất kỳ sự
thay đổi về mặt chính sách sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, và cũng sẽ
ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường.

3. Rủi ro đợt chào bán

Đợt chào bán cổ phần lần đầu được coi là không thành công trong trường hợp số lượng cổ
phần thực tế bán được thấp hơn số lượng cổ phần dự kiến chào bán trong thời hạn quy
định.

Việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây
dựng Bình Dương chịu ảnh hưởng lớn bởi tình hình thị trường chứng khoán và diễn biến
của nền kinh tế. Những yếu tố, thông tin  bất lợi về thị trường chứng khoán và kinh tế vĩ
mô sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư và khả năng hấp thụ của thị trường.

4. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ, hỏa hoạn.v.v... là những rủi ro bất khả kháng, nếu
xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.
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IV. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa

Ông Đoàn Minh Quang Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật
liệu và Xây dựng Bình Dương

2. Doanh nghiệp cổ phần hóa

Ông Mai Văn Chánh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc - Công
ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Những người có tên nêu trên đây đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố
thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, và đầy đủ theo quy định của
pháp luật về cổ phần hóa để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài
chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng
Bình Dương trước khi đăng ký tham dự đấu giá cổ phần.

3. Tổ chức tư vấn

Bà Trần Thị Thu Thanh Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân
hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

(Giấy ủy quyền số 202/QĐ-BSC ngày 10/02/2015 của Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng
khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam)

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố
thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin
và số liệu do Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương cung cấp.
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V. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CỦA CÔNG TY
TNHH MTV VẬT LIỆU & XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

1. Thông tin về đợt chào bán

- Số lượng cổ phần bán đấu giá : 25.172.150 cổ phần

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: : 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư
được đăng ký mua tối thiểu

:
100 cổ phần

- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư
được mua tối đa

:
25.172.150 cổ phần

- Phương thức đấu giá : Đấu giá theo mô hình đấu giá hai cấp tại
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí
Minh

- Đối tượng tham gia : Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ
chức trong và ngoài nước đáp ứng các
điều kiện theo quy định tại Quy chế bán
đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty
TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng
Bình Dương.

- Địa điểm cung cấp Bản công bố
thông tin đấu giá

: Tại các đại lý đấu giá được công bố
trong Quy chế bán đấu giá.

- Địa điểm đăng ký tham dự đấu giá : Tại các đại lý đấu giá được công bố
trong Quy chế bán đấu giá.

- Thời gian nộp đơn đăng ký tham dự,
nộp tiền đặt cọc và nhận Phiếu đấu
giá

: Theo quy định trong Quy chế bán đấu
giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH
MTV Vật liệu và Xây dựng Bình
Dương.

- Quy định về nộp tiền đặt cọc : Đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ
phần đăng ký mua tính theo giá khởi
điểm.

- Thời gian các đại lý nhận Phiếu đấu
giá

: Theo quy định trong Quy chế bán đấu
giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH
MTV Vật liệu và Xây dựng Bình
Dương.

- Địa điểm tổ chức đấu giá : Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí
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Minh, Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1,
TP.Hồ Chí Minh

- Phương thức thanh thoán, thời hạn
thanh toán tiền mua cổ phần và nhận
lại tiền đặt cọc do không mua

: Theo quy định trong Quy chế bán đấu
giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH
MTV Vật liệu và Xây dựng Bình
Dương.

2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ dự kiến
 Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

 Tổng số cổ phần phát hành: 100.000.000 cổ phần (Một trăm triệu cổ phần)

 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Dự kiến cơ cấu vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
sau khi cổ phần hóa như sau:

TT Đối tượng
Số lượng cổ

phần
Tổng giá trị theo
mệnh giá (đồng)

Tỷ lệ
(%)

1 Cổ phần Nhà nước nắm giữ 49.000.000 490.000.000.000 49,00%

2
Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công
nhân viên

405.700 4.057.000.000 0,41%

2.1
Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công
nhân viên theo thâm niên

311.000 3.110.000.000 0,31%

2.2
Cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên

cam kết làm việc lâu dài
94.700 947.000.000 0,10%

3
Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức công
đoàn

250.000 2.500.000.000 0,25%

4
Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược
(số lượng dự kiến)

25.172.150 251.721.500.000 25,17%

5 Cổ phần bán đấu giá công khai 25.172.150 251.721.500.000 25,17%

Tổng cộng 100.000.000 1.000.000.000.000 100%

Tất cả cổ phần của Công ty cổ phần tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông. Các hoạt
động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của Điều lệ
Công ty cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
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a. Cổ phần Nhà nước (Công ty mẹ) nắm giữ
Sau khi cổ phần hóa, Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ
TNHH MTV sẽ nắm giữ 49.000.000 cổ phần với tổng mệnh giá 490.000.000.000 đồng
(chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

b. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược
Căn cứ theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 và Quyết định số 3108/QĐ-
UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Bình Dương, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến
lược được xác định như sau :

 Là nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực: Phát triển thị trường Vật
liệu xây dựng, xây dựng kinh doanh bất động sản; Nâng cao năng lực tài chính; Quản
trị doanh nghiệp; Quản lý, đào tạo nguồn nhân lực; Cung ứng nguyên vật liệu; Chuyển
giao công nghệ mới, hiện đại.

 Có thời gian hoạt động tối thiểu 02 năm;

 Có năng lực tài chính thể hiện ở các tiêu chí sau:

 Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 15 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2013;

 Chứng minh có đủ nguồn vốn góp;
 Có lợi nhuận sau thuế dương trong hai năm liên tiếp trước năm đăng ký tham gia

làm nhà đầu tư chiến lược (năm  2013, 2014);

 Có cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lợi ích lâu dài với công ty cổ phần, hỗ trợ công
ty cổ phần trong một hoặc một số lĩnh vực quy định tại Mục 1 - Mục đích lựa chọn nhà
đầu tư chiến lược.

 Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể
từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt
động theo Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ
phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận căn cứ
theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

 Không thực hiện các giao dịch nào với Công ty cổ phần dẫn đến xung đột lợi ích và tạo
ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của
Công ty cổ phần.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh
nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần, số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư
chiến lược dự kiến là 25.172.150 cổ phần với tổng mệnh giá là 251.721.500.000 đồng
(chiếm 25,17% vốn điều lệ Công ty cổ phần). Việc chào bán cho nhà đầu tư chiến lược sẽ
được triển khai sau khi bán đấu giá công khai thành công. Giá chào bán cho nhà đầu tư
chiến lược sẽ là giá đấu giá thành công thấp nhất.

c. Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV

 Bán ưu đãi cho CBCNV theo thâm niên
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Cổ phần bán theo giá ưu đãi cho CBCNV theo thâm niên với giá bán bằng 60% giá đấu
thành công thấp nhất, số lượng bán theo số năm làm việc thực tế tại khu vực nhà nước
cho người lao động trong doanh nghiệp.

Tổng số lượng cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo thâm niên là 311.000 cổ phần,
tương đương tổng mệnh giá là 3.110.000.000 đồng, chiếm 0,311% vốn điều lệ Công ty
cổ phần.

 Bán ưu đãi cho CBCNV theo cam kết làm việc lâu dài

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo cam kết làm việc lâu dài với giá bán bằng
giá đấu thành công thấp nhất đối với người lao động có cam kết làm việc lâu dài cho
doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất 3 năm.

Tổng số lượng cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo cam kết làm việc lâu dài là 94.700
cổ phần, tương đương tổng mệnh giá là 947.000.000 đồng, chiếm 0,0947% vốn điều
lệ Công ty cổ phần.

d. Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức công đoàn
Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức công đoàn theo giá bán ưu đãi bằng 60% giá đấu thành
công thấp nhất.
Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức công đoàn là 250.000 cổ phần, tương đương
tổng mệnh giá là 2.500.000.000 đồng (chiếm 0,25% vốn điều lệ Công ty cổ phần).

e. Cổ phần bán đấu giá công khai ra bên ngoài

Tổ chức bán đấu giá công khai ra bên ngoài cho các nhà đầu tư thông qua Sở Giao dịch
Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
Tổng số lượng bán đấu giá là 25.172.150 cổ phần, tương đương tổng giá trị mệnh giá là
251.721.500.000 đồng (chiếm 25,17% vốn điều lệ công ty cổ phần).
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VI. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA
1. Thông tin tổng quan

1.1 Thông tin chung về Công ty

 Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
 Tên viết tắt: M&C Bình Dương

 Tên tiếng Anh: Binh Duong Building Materials & Construction Corporation

 Logo Công ty:

 Địa chỉ: Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, P.Bình Thắng, TX. Dĩ An, Tỉnh
Bình Dương

 Điện thoại: (84.65) 3 751518 Fax: (84.65) 3 751138

 Website: www.vlxd-bd.com.vn Email: vlxd-bd@hcm.vnn.vn

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700148529 đăng ký ngày 03/01/2014 do Sở
Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp.

1.2 Quá trình thành lập và phát triển Công ty

 Công ty là một doanh nghiệp nhà nước, tiền thân là Xí Nghiệp Sản Xuất và Xuất Nhập
Khẩu Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương), được thành lập từ
ngày 31/12/1975, qua các lần đổi tên, nay Công ty mang tên là Công ty TNHH MTV
Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

 Ngày 06/3/2006, UBND Tỉnh Bình Dương đã có quyết định số 61/2006/QĐ-UBND về
việc chuyển đổi Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương là một doanh nghiệp nhà
nước sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.

 Ngày 25/2/2010, UBND tỉnh Bình Dương có quyết định số 466/QĐ-UBND V/v thực
hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo nội dung công văn số 151/TTg-ĐMDN ngày
19/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ trong đó chuyển thành Công ty TNHH MTV đối
với Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

 Ngày 27/8/2013, UBND Tỉnh Bình Dương có Quyết định số 2062/QĐ-UBND V/v
chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn của Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây
dựng Bình Dương cho Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH MTV.

2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh
Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 3700148529 đăng ký ngày 03/01/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bình Dương cấp. Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm:
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 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (gạch, ngói, đá ốp
lát); sản xuất vật liệu xây dựng không nung; Trồng cây cao su; chế biến mủ cao su;

 Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cầu đường;

 Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi nhà xưởng, quản lý khai thác và kinh doanh
chợ; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Bán buôn xăng dầu; Mua bán thiết bị, máy móc,
vật tư, nguyên liệu, phụ tùng, phương tiện chuyên dùng ngành công nghiệp, gia công
sửa chữa cơ điện, dập thép hình và gia công các khung nhà, kho tàng, đầu tư tài chính,
cho thuê máy móc thiết bị (không kèm người điều khiển), bán buôn VLXD, bốc xếp
hàng hóa;

 Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng,
công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công
nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và công trình điện; Tư vấn quản lý dự án, tư vấn
lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công
trình dân dụng, công nghiệp hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông và công trình điện;
Xây dựng chuyển giao công nghệ lò nung tuynel; Thiết kế xây dựng công trình giao
thông đường bộ; Dịch vụ môi giới, quảng cáo, đấu giá, quản lý, tư vấn và sàn giao dịch
bất động sản.

3. Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 30/06/2014
a. Số lượng lao động

Tổng lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 30/6/2014: 434 người
Trong đó: Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần là 409 người
Phân theo trình độ chuyên môn

Trình độ Số lượng (người)

Đại học trở lên 67

Cao đẳng 05

Trung học chuyên nghiệp 34

Sơ cấp 10

Công nhân kỹ thuật 165

Chưa qua đào tạo 153

Tổng cộng 434

Phân theo loại hợp đồng

Nội dung Số lượng (người)

Lao động do chủ sở hữu bổ nhiệm 07

Hợp đồng có xác định thời hạn 160
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Hợp đồng không xác định thời hạn 255

Hợp đồng theo thời vụ 12

Tổng cộng 434

b. Chính sách đối với người lao động:
Công ty áp dụng các quy định, quy chế và các thông lệ trong công tác quản lý lao động
phù hợp với Luật lao động, ký kết hợp đồng lao động nhằm đảm bảo quyền lợi người
lao động và tuân thủ các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp, khám sức khỏe định kỳ.
Ngoài ra, Công ty còn có chính sách khen thưởng, động viên, khuyến khích người lao
động nỗ lực trong cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và hoàn thành kế
hoạch kinh doanh.

4. Cơ cấu tổ chức
Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hoạt động theo mô hình công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu là Tổng Công ty Thanh Lễ. Công ty tổ
chức và hoạt động tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty, và dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng thành viên, Ban
kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
Cơ cấu tổ chức hiện nay của Công ty bao gồm:

 Văn phòng chính

Địa chỉ: Đường ĐT 743, Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An,
tỉnh Bình Dương.

 Các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ:
- Chi nhánh Công ty M&C Bình Dương – Xí nghiệp cầu đường 743

Địa chỉ: Đường ĐT 743, P.Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Chức năng: Tổ chức kinh doanh lĩnh vực cầu đường theo hình thức BOT và

kinh doanh nhà ở công nhân.

- Chi nhánh Công ty M&C Bình Dương – Nhà máy gạch ngói Bến Cát
Địa chỉ: P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Chức năng: Tổ chức sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực khai thác sét gạch

ngói và sản xuất gạch ngói đất sét nung.

- Chi nhánh Công ty M&C Bình Dương – Nhà máy gạch ngói Long Nguyên

Địa chỉ: Xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Chức năng: Tổ chức sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực khai thác sét gạch

ngói và sản xuất gạch ngói đất sét nung.

- Chi nhánh Công ty M&C Bình Dương - Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư Xây dựng
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Địa chỉ: Đường ĐT 743, P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, Bình Dương.
Chức năng: Nghiên cứu, tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng do công ty

làm chủ đầu tư; kinh doanh bất động sản; thi công các công trình
(do công ty làm chủ đầu tư và bên ngoài).

- Chi nhánh thành phố mới Bình Dương
Địa chỉ: Lô B- Ô số 30 Phố thương mại, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu

Một, tỉnh Bình Dương.
Chức năng: Quảng bá, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm của Công ty; Dịch vụ

môi giới, quảng cáo, đấu giá, quản lý, tư vấn bất động sản, sàn giao
dịch bất động sản; Kinh doanh bất động sản.

- Đội bóng chuyền nam Công ty
Chức năng: Quảng bá, quảng cáo hình ảnh thương hiệu M&C Bình Dương,

tham gia thi đấu các giải bóng chuyền quốc gia.
Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty như sau:

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch HĐTV/ TGĐ
(01)

BP Kỹ thuậtBP N.sự -T.chức-
H.chính

Các ĐV trực
thuộc

XN TV-
ĐT-XD

BP Kế
hoạch

Phó TGĐ
TC-HC

Phó TGĐ
KH -ĐT

BP Kế toánBP Kinh doanh

Ban kiểm soát

Đội bóng
chuyền

CHỦ SỞ HỮU – NHÀ NƯỚC

BP ISO
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Chức năng, nhiệm vụ chính như sau:
- Chủ sở hữu – Nhà nước: Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH MTV.

- Hội đồng thành viên (HĐTV): bao gồm 05 thành viên là cơ quan quản lý Công ty,
có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến quyền
và nghĩa vụ của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu.

- Ban kiểm soát: Bao gồm 02 thành viên thực hiện kiểm soát mọi hoạt động sản xuất
kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty theo nhiệm vụ, quyền hạn, trách
nhiệm, tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công
ty và Quy chế hoạt động kiểm soát viên. Kiểm soát viên phụ trách chung có quyền
sử dụng con dấu của Công ty để thực hiện nhiệm vụ do pháp luật và Điều lệ Công
ty quy định.

- Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc (TGĐ): Do Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm
trong số các thành viên HĐTV. Chủ tịch HĐTV thực hiện các quyền, nhiệm vụ quy
định tại Luật Doanh nghiệp và các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ
Công ty; có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu về việc
chậm trễ hoặc không ký các quyết định của Hội đồng thành viên.

- Các Phó TGĐ: Do HĐTV bổ nhiệm và miễn nhiệm. Phó TGĐ được TGĐ phân
công và ủy nhiệm quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công
ty. Phó TGĐ chịu trách nhiệm trực tiếp trước TGĐ và cùng chịu trách nhiệm liên
đới với TGĐ trước HĐTV về các phần việc được phân công hoặc ủy nhiệm;

- Các phòng, ban chức năng, bao gồm: Bộ phận Nhân sự - Tổ chức – Hành chính; Bộ
phận Kỹ thuật; Xí nghiệp Tư vấn – Đầu tư – Xây dựng; Bộ phận Kế hoạch; Bộ
phận ISO; Bộ phận Kinh doanh; Bộ phận kế toán; Các đơn vị trực thuộc khác và
Đội bóng chuyền nam.

5. Danh sách công ty mẹ, công ty con

- Công ty mẹ:

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV

Địa chỉ: Số 63, Yersin, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tỷ lệ vốn cổ phần nắm giữ tại M&C Bình Dương: 100%
Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu xăng dầu; Mua bán nguyên liệu,
nhiên liệu, xăng dầu; Mua bán phân bón, vật tư nông nghiệp, hóa chất cơ bản, sản
phẩm hóa chất, bao bì; Mua bán vật liệu xây dựng; Mua bán thiết bị, phụ tùng, sản
phẩm điện, điện tử, và hàng tiêu dùng; Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; sơn mài,
gỗ chạm, gốm sứ, thủy tinh, thảm len, sản phẩm da, giả da, cao su,  hàng gỗ gia
dụng, hàng thủ công mỹ nghệ khác; Mua bán phương tiện vận tải, thiết bị cơ khí
dân dụng, thiết bị vật tư ngành in; Mua bán nông, lâm sản, chế biến: hạt điều, cà
phê, tiêu, đậu, cao su, lương thực, thực phẩm; Mua bán dược liệu, hàng may mặc,
dệt, nhuộm; Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình dân dụng, công cộng, công
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nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật; Thi công xây dựng các công trình
dân dụng, công nghiệp; Thi công xây dựng các công trình công cộng, giao thông.

- Công ty con: Không có

6. Danh sách các công ty liên doanh liên kết
- Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Địa chỉ: P. Bình An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tỷ lệ sở hữu của M&C Bình Dương: 37,73% VĐL Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

- Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp
Địa chỉ: P.Thạnh Phước, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Tỷ lệ sở hữu của M&C Bình Dương: 29,89% VĐL Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

- Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp:
Địa chỉ: Đường ĐT 743, P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tỷ lệ sở hữu của M&C Bình Dương: 30,04%VĐL Cty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp.

7. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp
7.1. Thực trạng về tài sản

Tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày
30/6/2014 là 912.823.080.596 đồng bao gồm:

Bảng 1: Thực trạng tài sản tại 30/06/2014
Đơn vị: đồng

STT Danh mục tài sản Giá trị sổ sách Cơ cấu (%)

I Tài sản cố định đầu tư dài hạn 328.117.066.796 35,9%

1 Tài sản cố định 191.374.019.226 20,9%

2 Các khoản phải thu dài hạn 369.969.350 0,0%

3 Bất động sản đầu tư 1.435.712.760 0,2%

4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 78.553.967.156 8,6%

5 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 8.768.160.316 1,0%

6 Chi phí trả trước dài hạn 47.566.988.930 5,2%

7 Tài sản dài hạn khác 48.249.058 0,0%

II Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 584.706.013.800 64,1%

1 Vốn bằng tiền 28.226.099.443 3,1%

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 430.004.747.874 47,1%
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3 Các khoản phải thu 58.078.656.991 6,4%

4 Hàng tồn kho 66.269.839.158 7,3%

5 Tài sản ngắn hạn khác 2.126.670.334 0,2%

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN 912.823.080.596 100,0%

Nguồn: BCTC kiểm toán tại 30/06/2014 của M&C Bình Dương

7.2. Thực trạng về tài chính, công nợ
Bảng 2: Thực trạng tài chính tại 30/06/2014

Đơn vị: đồng
STT Danh mục Giá trị sổ sách Cơ cấu (%)

I NỢ PHẢI TRẢ 111.900.471.655 12%

1 Nợ ngắn hạn 111.750.470.655 12%

2 Nợ dài hạn 150.001.000 0%

II VỐN CHỦ SỞ HỮU 800.922.608.941 88%

1 Vốn chủ sở hữu 800.922.608.941 88%

a Vốn đầu tư của chủ sở hữu 783.354.294.117 86%

b Quỹ đầu tư phát triển 14.171.198.406 2%

c Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.397.116.418 0%

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0%

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 912.823.080.596 100%

Nguồn: BCTC kiểm toán tại 30/06/2014 của M&C Bình Dương

7.3. Tình hình sử dụng nhà xưởng, đất đai
Tại thời điểm xác định GTDN 30/06/2014, M&C Bình Dương quản lý 19 cơ sở đất với
tổng diện tích 470.367 m2, được phân loại như sau:
- Đất Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm: 07 cơ sở đất với tổng diện tích 289.267 m2;

- Đất Nhà nước giao sử dụng có thu tiền sử dụng đất: 07 cơ sở đất với tổng diện tích
42.124 m2;

- Đất do Công ty nhận chuyển nhượng lại (hoặc đã đển bù giải tỏa) nhưng chưa được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 05 cơ sở đất với tổng diện tích 138.976 m2;



Bảng 3: Danh mục đất Công ty quản lý và sử dụng tại thời điểm xác định GTDN

STT Địa chỉ thửa đất
Diện tích

(m2)
Hình thức sử

dụng

Thời hạn
sử dụng

đất

Mục đích
sử dụng đất

Hồ sơ pháp lý

I CÁC KHU ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1
KP Trung Thắng, P. Bình
Thắng, TX Dĩ An, Bình
Dương

22.852,5
Thuê đất trả tiền
hàng năm

Đến
09/2017

Trụ sở Công
ty

Quyết định số 2693/QĐ-UB ngày 27/09/1997 vv phê
duyệt cấp Giấy chứng nhận QSDĐ ; Hợp đồng thuê
đất số 408/HĐ.TĐ ngày 30/09/1997; Giấy chứng nhận
QSDĐ số K940946 ngày 27/09/1997.

2
P. Tân Đông Hiệp, TX
Dĩ An, Bình Dương

3.815
Thuê đất trả tiền
hàng năm

Đến năm
2018

Đất cơ sở
sản xuất
kinh doanh

Quyết định số 803/QĐ-CT ngày 05/03/1999 vv phê
duyệt cấp Giấy chứng nhận QSDĐ; Hợp đồng thuê
đất số 81/HĐ.TĐ ngày 24/02/1999;  Giấy chứng nhận
QSDĐ số M934038 ngày 05/03/1999.

3
P. Bình Thắng, TX Dĩ
An, Bình Dương

3.229,7
Thuê đất trả tiền
hàng năm

Đến năm
2018

Đất cơ sở
sản xuất
kinh doanh

Quyết định số 4617/QĐ-CT; Hợp đồng thuê đất số đất
số 81/HĐ.TĐ;  Quyết định số 351/QĐ-UBND; phụ
lục hợp đồng thuê đất số 1873/PLHD9.TĐ; Giấy
chứng nhận QSDĐ số BK075949 ngày 16/09/2013.

4
P. Mỹ Phước, TX Bến
Cát, Bình Dương

25.419,9
Thuê đất trả tiền
hàng năm

Đến năm
2033

Đất cơ sở
sản xuất
kinh doanh

Quyết định số 3236/QĐ-CT ngày 23/04/2004 vv phê
duyệt cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đất thuê; Giấy
chứng nhận QSDĐ số T704112 ngày 26/04/2004.

5
P. Mỹ Phước, TX Bến
Cát, Bình Dương

56.721,8
Thuê đất trả tiền
hàng năm

Đến
10/2014

Khai thác
đất sét gạch
ngói

Quyết định số 5806/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 vv
phê duyệt cấp Giấy chứng nhận QSDĐ; Hợp đồng
thuê đất số 348/HĐ.TĐ ngày 26/02/2007; Giấy chứng
nhận QSDĐ số AE977320 ngày 25/12/2006

6
P. Mỹ Phước, TX Bến
Cát, Bình Dương

1.535,7
Giao đất có thu
tiền sử dụng đất

Đến năm
2055

Xây dựng
khu nhà ở
công nhân

Quyết định số 4450/ QĐ-UBND ngày 29/09/2006 vv
phê duyệt cấp Giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng
nhận QSDĐ số AĐ120315 ngày 29/09/2006
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7
P. Mỹ Phước, TX Bến
Cát, Bình Dương

29.022,5
Giao đất có thu
tiền sử dụng đất

Đến năm
2058

Đất cơ sở
sản xuất

kinh doanh

Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 23/03/2009 vv
giao đất; 03(ba) Giấy chứng nhận QSDĐ số
BA133353; BA133354; BA133355 ngày 03/02/2010

8
Xã Long Nguyên, huyện
Bàu Bàng, Bình Dương

39.881
Thuê đất trả tiền
hàng năm

Đến năm
2060

Đất cơ sở
sản xuất
kinh doanh

Quyết định số 1708/ QĐ-UBND ngày 14/06/2010;
Hợp đồng thuê đất số 2410/HĐ.TĐ ngày 24/09/2010;
02 (hai) Giấy chứng nhận QSDĐ số BA179576;
179578 ngày 03/08/2010 và Giấy chứng nhận QSDĐ
số BO ; Quyết định số 3345/ QĐ579716 ngày
18/06/2014.

9
Xã Long Nguyên, huyện
Bàu Bàng, Bình Dương

2.904,6
Giao đất có thu
tiền sử dụng đất

Đến năm
2060

Xây dựng
khu nhà ở
công nhân

Quyết định số 3351/ QĐ-UBND ngày 25/12/2013;
Giấy chứng nhận QSDĐ số BO617015 ngày
20/03/2014

10
Xã Long Nguyên, huyện
Bàu Bàng, Bình Dương

137.347,2
Thuê đất trả tiền
hàng năm

Đến năm
2023

Khai thác
đất sét gạch
ngói

Quyết định số 2091/ QĐ-UBND ngày 22/07/2011;
Hợp đồng thuê đất số 3440/HĐ.TĐ ngày 09/11/2011;
03(ba) Giấy chứng nhận QSDĐ số BE300571,
BE300572, BE300573 ngày 27/10/2011.

II
CÁC KHU ĐẤT CÔNG TY ĐÃ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ (HOẶC ĐỀN BÙ) NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG
NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

11
P. Bình Thắng, TX Dĩ
An, tỉnh Bình Dương

5.126
Đã nhận chuyển
nhượng

Điểm kinh
doanh
VLXD

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày 23/04/2014

12
Xã Long Nguyên, huyện
Bàu Bàng, Bình Dương

11.185
Đã nhận chuyển

nhượng

Đất khai
thác mỏ đất
sét

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày 24/07/2013
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13
Xã Long Nguyên, huyện
Bàu Bàng, Bình Dương

31.393,2
Đã nhận chuyển
nhượng

Trồng cây
cao su

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (diện tích đất không
thuộc diện tích mỏ)

14
P. Mỹ Phước, TX Bến
Cát, Bình Dương

7.279
Đã nhận chuyển
nhượng

Trồng cây
keo lá tràm

Hợp  đồng chuyển nhượng QSDĐ

15
P. Mỹ Phước, TX Bến
Cát, Bình Dương

83.992,4
Đã nhận chuyển
nhượng

Trồng cây
keo lá tràm,
làm bãi chứa
sét ủ

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ

III CÁC THỬA ĐẤT THUỘC CÁC DỰ ÁN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

16
Khu dân cư Bình An, P.
Bình Thắng, TX Dĩ An,
tỉnh Bình Dương

1.673,2
Giao đất có thu
tiền sử dụng đất

Đến năm
2028

Dự án kinh
doanh BĐS,
khu dân cư

Giấy chứng nhận QSDĐ số BĐ586914 ngày
03/06/2011

17
Khu dân cư Bình An, P.
Bình Thắng, TX Dĩ An,
tỉnh Bình Dương

843,8
Giao đất có thu
tiền sử dụng đất

Lâu dài
Đất ở tự

điều chỉnh

Giấy chứng nhận QSDĐ số AP943963 ngày
09/12/2009; Giấy chứng nhận QSDĐ số BĐ586916,
BĐ586917 ngày 03/06/2011

18
Tân Phước Khánh, TX
Tân Uyên, tỉnh Bình
Dương

1.402,441
Giao đất có thu
tiền sử dụng đất

Lâu dài
Kinh doanh

BĐS

Quyết định giao đất số 2911/QĐ-CT ngày 01/07/2005;
số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2008; số 5656/QĐ-
UBND ngày 31/12/2009.

19
Khu nhà ở Hóa An, xã
Hóa An, TP Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai

4.741,6
Giao đất có thu
tiền sử dụng đất

Lâu dài
Kinh doanh

BĐS
Quyết định 2823/QĐ-UBND ngày 31/08/2007; 37
giấy chứng nhận QSDĐ.

Nguồn: Phương án cổ phần hóa M&C Bình Dương



7.4. Phương án sử dụng đất
Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa cụ thể theo Phương án cổ phần hóa như sau:

Bảng 4: Phương án sử dụng đất sau Cổ phần hóa

STT Tên/ địa điểm khu đất Diện tích
Hình thức sử

dụng
Mục đích sử

dụng

1.
Trụ sở văn phòng Công ty (KP
Trung Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ
An, Bình Dương)

22.852,5 m2 thuê đất trả tiền
hàng năm

Xây dựng trụ sở
Công ty

2.
Văn phòng xí nghiệp kinh doanh
cầu đường 743 (P. Tân Đông Hiệp,
Dĩ An, Bình Dương)

3.815 m2 thuê đất trả tiền
hàng năm

Văn phòng xí
nghiệp kinh doanh
cầu đường 743

3.

Khu đất kinh doanh vật liệu xây
dựng Cát Bình An (KP. Ngãi
Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình
Dương)

3.229,7 m2 thuê đất trả tiền
hàng năm

bàn giao lại cho
Chủ sở hữu

4.
Nhà máy gạch ngói Bến Cát (P. Mỹ
Phước, Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

25.419,9 m2 thuê đất trả tiền
hàng năm

Nhà máy gạch
ngói Bến Cát

5.
Mỏ sét gạch ngói Mỹ Phước (P. Mỹ
Phước, Bến Cát, Bình Dương)

56.721,8 m2

Chuyển sang
thuê đất trả tiền
hàng năm

Khai thác đất sét
gạch ngói

6.

Nhà ở tập thể công nhân Mỹ Phước
(P. Mỹ Phước, Bến Cát, Bình
Dương)

1.535,7 m2

giao đất có thu
tiền sử dụng
đất

Xây dựng khu nhà
ở cho nhân viên

7.
Bãi chứa đất ủ sét gạch ngói (P. Mỹ
Phước, Bến Cát, Bình Dương)

29.022,5 m2

giao đất có thu
tiền sử dụng
đất

Chuyển sang làm
khu dân cư

8.

Nhà máy gạch ngói Long Nguyên
(xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng,
Bình Dương)

39.881 m2 thuê đất trả tiền
hàng năm

Xây dựng nhà
máy gạch ngói
tuynel

9.
Nhà ở công nhân nhà máy Long
Nguyên (xã Long Nguyên, huyện
Bàu Bàng, Bình Dương)

2.904,6 m2

giao đất có thu
tiền sử dụng
đất (đến ngày
14/06/2060)

Xây dựng nhà ở
nhân viên

10.

Mỏ sét gạch ngói Long Nguyên (xã
Long Nguyên, huyện Bàu Bàng,
tỉnh Bình Dương)

137.347,2 m2 Thuê đất trả
tiền hàng năm

Khai thác đất sét
gạch ngói

11. Khu đất phường Bình Thắng, thị xã 5.126 m2
Công ty đã bàn giao lại cho
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Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhận chuyển
nhượng

Chủ sở hữu

12.
Đất thuộc dự án mỏ sét Long
Nguyên 2 (xã Long Nguyên, huyện
Bàu Bàng, Bình Dương)

11.185 m2 Thuê đất trả
tiền hàng năm

đất khai thác sét
gạch ngói

13.
Khu đất xung quanh mỏ sét Long
Nguyên (xã Long Nguyên, huyện
Bàu Bàng, Bình Dương)

31.393,2 m2 Thuê đất trả
tiền hàng năm

trồng cây cao su

14.
Khu đất thị trấn Mỹ Phước, thị xã
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

7.279 m2 Thuê đất trả
tiền hàng năm

trồng cây cao su
hoặc cây keo lá
tràm

15.
Khu đất xung quanh mỏ sét Mỹ
Phước (thị trấn Mỹ Phước, thị xã
Bến Cát, Bình Dương)

83.992,4 m2

Giao đất có thu
tiền sử dụng
đất

Sử dụng làm khu
dân cư

16.

Khu đất dịch vụ thuộc dự án kinh
doanh bất động sản, khu dân cư
Bình An (P. Bình Thắng, thị xã Dĩ
An, Bình Dương).

1.673,2 m2

giao đất có thu
tiền sử dụng
đất

Tiếp tục sử dụng
kinh doanh

17.

Khu đất ở tự điều chỉnh thuộc dự án
kinh doanh bất động sản, khu dân
cư Bình An (P. Bình Thắng, thị xã
Dĩ An, Bình Dương)

843,8 m2

giao đất có thu
tiền sử dụng
đất

Tiếp tục sử dụng
kinh doanh

18.
Dự án kinh doanh bất động sản khu
thương mại Tân Phước Khánh, thị
xã Tân Uyên (09 thửa đất)

1.402,441 m2

(09 thửa đất)

giao đất có thu
tiền sử dụng
đất

Tiếp tục sử dụng
kinh doanh

19.
Khu nhà ở Hóa An, xã Hóa An,
Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

4.741,6 m2

(37 thửa đất)

Giao đất có thu
tiền sử dụng
đất

Tiếp tục sử dụng
kinh doanh

Nguồn: Phương án cổ phần hóa M&C Bình Dương

8. Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2014

Căn cứ quyết định 2936/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình
Dương về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hoá Công ty TNHH
MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

- Tổng giá trị thực tế của Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại
thời điểm 30/06/2014 là: 1.125.381.274.364 đồng (Một nghìn một trăm hai mươi lăm tỷ
ba trăm tám mươi mốt triệu hai trăm bảy mươi bốn nghìn ba trăm sáu mươi bốn đồng).

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình
Dương tại thời điểm 30/06/2014 là: 1.009.329.648.693 đồng (Một nghìn lẻ chín tỷ ba
trăm hai mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi ba đồng).
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Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm ngày 30/6/2014 của Công ty
TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương được trình bày chi tiết ở bảng sau:

Bảng 5: Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại 30/06/2014

Đơn vị: Đồng

STT Chỉ tiêu
Số liệu sổ sách

kế toán
Số liệu xác định

lại
Chênh lệch

1 2 3 4 = 3 - 2

A TÀI SẢN ĐANG DÙNG 915.874.623.401 1.125.381.274.364 + 209.506.650.963

I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 320.994.463.409 466.878.775.821 + 145.884.312.412

1 Tài sản cố định 187.957.876.705 207.038.964.267 +   19.081.087.562

1.1 Tài sản cố định hữu hình 187.944.377.348 207.025.464.910 +  19.081.087.562

1.1.1 Nhà cửa, vật kiến trúc 181.932.975.518 195.668.531.868 +  13.735.556.350

1.1.2 Máy móc thiết bị 5.417.807.192 7.929.273.745 +    2.511.466.553

1.1.3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 454.024.730 3.175.937.789 +    2.721.913.059

1.1.4 Thiết bị dụng cụ quản lý 139.569.908 251.721.508 +       112.151.600

1.2 Tài sản cố định vô hình 13.499.357 13.499.357 -

2 Bất động sản đầu tư 525.266.768 1.177.216.664 +        651.949.896

2.1 Nhà cửa, vật kiến trúc 525.266.768 1.177.216.664 +        651.949.896

3 Các khoản đầu tư TC dài hạn 78.553.967.156 204.649.237.888 + 126.095.270.732

3.1
Đầu tư vào công ty liên kết, liên
doanh

78.525.452.638 204.620.723.370 + 126.095.270.732

3.2 Đầu tư dài hạn khác 28.514.518 28.514.518 -

4 Chi phí XD cơ bản dở dang 8.768.160.316 8.768.160.316 -

5 Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn 418.218.408 418.218.408 -

6 Chi phí trả trước dài hạn 44.770.974.056 44.826.978.278 +          56.004.222

II Tài sản lưu động và ĐT ngắn hạn 574.791.565.439 574.794.221.619 +            2.656.180

1 Tiền 28.226.099.443 28.226.151.165 +                 51.722

1.1 Tiền mặt tồn quỹ 2.816.020.778 2.816.072.500 +                 51.722

1.2 Tiền gửi ngân hàng 21.477.299.778 21.477.299.778 -

1.3 Các khoản tương đương tiền 3.932.778.887 3.932.778.887 -

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 430.006.198.774 430.007.662.831 +            1.464.057
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3 Các khoản phải thu ngắn hạn 58.284.448.568 58.284.448.568 -

4 Vật tư hàng hoá tồn kho 56.187.629.899 56.188.770.300 +            1.140.401

5 Tài sản lưu động khác 2.087.188.755 2.087.188.755 -

III
Giá trị lợi thế kinh doanh của
doanh nghiệp

- 42.858.608.772 +   42.858.608.772

IV Giá trị quyền sử dụng đất 20.088.594.553 40.849.668.152 +   20.761.073.599

B TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG - - -

C TSCĐ CHỜ THANH LÝ - - -

D

TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ
KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI
(không sử dụng cho sản xuất kinh
doanh)

- - -

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH
NGHIỆP
(A + B + C + D)

915.874.623.401 1.125.381.274.364 + 209.506.650.963

Trong đó:

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA
DOANH NGHIỆP (Mục A)

915.874.623.401 1.125.381.274.364 + 209.506.650.963

E1. NỢ THỰC TẾ PHẢI TRẢ 111.706.663.943 116.051.625.671 +     4.344.961.728

E2. NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP -

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN
CHỦ SỞ HỮU TẠI DN
[A - (E1+E2)]

804.167.959.458 1.009.329.648.693 + 205.161.689.235

Nguồn: Phương án cổ phần hóa M&C Bình Dương
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9. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai
đoạn 2012 – 2014 và 9 tháng/2015:

9.1. Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận
Bảng 6: Cơ cấu Doanh thu giai đoạn 2012 đến nay

Đơn vị: triệu đồng

Doanh thu

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Lũy kế 9 tháng/

2015

Giá trị
Tỷ

trọng
Giá trị

Tỷ
trọng

Giá trị
Tỷ

trọng
Giá trị

Tỷ
trọng

Doanh thu thuần
bán hàng và CCDV

241.896 75,6% 315.076 82,5% 401.786 81,3% 342.327 87,0%

Doanh thu hoạt
động tài chính

68.047 21,3% 65.845 17,2% 89.682 18,2% 49.219 12,5%

Doanh thu hoạt
động khác

10.186 3,2% 1.189 0,3% 2.494 0,5% 1.949 0,5%

Tổng cộng 320.129 100% 382.110 100% 493.962 100% 393.495 100%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, 6 tháng đầu/2014, 6 tháng cuối/2014 và BCTC 9 tháng/2015

của M&C Bình Dương

Bảng 7: Cơ cấu Lợi nhuận giai đoạn 2012 đến nay

Đơn vị: triệu đồng

Lợi nhuận
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Lũy kế 9 tháng/
2015

Giá trị
Tỷ

trọng
Giá trị

Tỷ
trọng

Giá trị
Tỷ

trọng
Giá trị

Tỷ
trọng

Lợi nhuận từ
HĐKD (*)

32.664 29,6% 45.059 41,7% 39.525 30,9% 62.468 57,9%

Lợi nhuận từ hoạt
động tài chính

67.650 61,2% 62.419 57,8% 86.559 67,6% 44.755 41,5%

Lợi nhuận từ hoạt
động khác

10.140 9,2% 545 0,5% 1.995 1,6% 724 0,7%

Tổng cộng Lợi
nhuận trước thuế

110.453 100% 108.024 100% 128.078 100% 107.947 100%

Ghi chú: (*) loại trừ các khoản thu nhập và chi phí tài chính .

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, 6 tháng đầu/2014, 6 tháng cuối/2014 và BCTC 9 tháng/2015
của M&C Bình Dương
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9.2. Nguyên vật liệu
a. Nguyên liệu đầu vào

M&C Bình Dương là đơn vị hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu
xây dựng, đây là các sản phẩm kinh doanh đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao, vì vậy các sản
phẩm cung cấp đều được chọn lọc từ các nhãn hiệu có uy tín

Công ty TNHH MTV Vật liệu và xây dựng Bình Dương hiện có 2 mỏ sét có diện tích khá
lớn nên hoàn toàn chủ động được nguồn nguyên liệu chính trong việc sản xuất gạch ngói
đất sét nung. Nguồn nhiên liệu đốt như trấu xay, than cám được công ty linh hoạt chọn lựa
từ nhiều nhà cung cấp để tránh bị động trong việc sử dụng

STT Tên nhà cung ứng Sản phẩm

1 DNTN Dũng Gò Công Trấu xay

2 Công ty TNHH MTV Lê Ngoan Trấu xay

3 Công ty CP Đá Núi Nhỏ Đá

4 Công ty CP xi măng Hà tiên Kiên Giang Becamex Xi măng

5 Cơ sở Phát Đạt Than xỉ

6 Cơ sở Thanh Dương Than xỉ

7 Công ty TNHH SX- TM- DV Hoàng Thái Sắt, thép

8 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng BMT Nhựa đường

b. Sự ổn định của các nguồn cung
M&C Bình Dương là đơn vị hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu
xây dựng: gạch, ngói, đá.., xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Để sản
phẩm đầu ra có chất lượng thì nguyên liệu đầu vào phải đảm bảo chất lượng, do đó Công ty
luôn chọn lọc những nhà cung ứng có uy tín, và sản phẩm phải luôn được kiểm định chất
lượng, ...

Đồng thời, M&C Bình Dương luôn linh hoạt trong việc chọn nhiên liệu đốt cho sản phẩm
gạch ngói, không để sự biến động của nguyên liệu làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.
Ngoài ra, với nguồn tài chính dồi dào công ty sẵn sàng mua nguyên vật liệu dự trữ để tránh
biến động về giá gây đột biến trong giá thành sản xuất. Nguồn nguyên nhiệu liệu sản xuất
của M&C Bình Dương không bị khan hiếm.
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9.3. Chi phí sản xuất
Bảng 8: Cơ cấu Chi phí sản xuất giai đoạn 2012 đến nay

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Lũy kế 9 tháng/

2015

Giá trị
%

DTT
Giá trị

%
DTT

Giá trị % DTT Giá trị
%

DTT

Giá vốn hàng bán 198.581 82,1% 255.488 81,1% 337.940 84,1% 267.642 78,2%

Chi phí bán hàng 2.597 1,1% 3.522 1,1% 5.005 1,2% 3.621 1,1%

Chi phí QLDN 7.575 3,1% 11.007 3,5% 19.316 4,8% 8.595 2,5%

Chi phí tài chính 875 0,4% 3.425 1,1% 3.123 0,8% 4.464 1,3%

Chi phí khác 47 0,0% 645 0,2% 500 0,1% 1.226 0,4%

Tổng cộng 209.675 86,7% 274.087 87,0% 365.884 91,1% 285.548 83,4%

Doanh thu thuần
(DTT)

241.896 100% 315.077 100% 401.786 100% 342.327 100%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, 6 tháng đầu/2014, 6 tháng cuối/2014 và BCTC 9 tháng/2015
của M&C Bình Dương

9.4. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
- Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, và các chính sách chất lượng nhằm

thu hút và giữ chân khách hàng.

- Nghiên cứu sản xuất vật liệu xây dựng không nung.
- Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và tiết kiệm nguyên liệu hao hụt, tỷ lệ sản phẩm hư hỏng

nhằm đưa ra mức giá hợp lý cho sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

- Đẩy mạnh tìm kiếm mỏ sét, mỏ đá tại các khu vực lân cận để xin phép khai thác, gia tăng
năng lực sản xuất hiện tại.

- Nghiên cứu và phát triển mảng kinh doanh văn phòng cho thuê hoặc trung tâm thương
mại trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

- Nâng cấp hệ thống quản lý thu phí bằng mã vạch, sắp xếp lại trạm thu phí cho phù hợp
đối với mảng cầu đường.

9.5. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ
Nhằm tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của mình, Công ty luôn quan tâm đến
việc kiểm tra chất lượng sản phẩm tại trung tâm III, sản phẩm gạch ngói đất sét nung
thương hiệu M&C Bình Dương được Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert chứng nhận
phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD. Bên cạnh đó, Công ty đang
vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 nên các quy trình về
bảo dưỡng máy móc thiết bị, đánh giá nội bộ, không ngừng cải tiến và luôn có hành động
khắc phục phòng ngừa để có sản phẩm tốt thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
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9.6. Hoạt động marketing
Với tình hình cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng gay gắt như hiện nay, M&C Bình
Dương đã và đang thực hiện nhiều chính sách về marketing, bán hàng để duy trì và phát
triển thị phần hiện tại.

- Các phương thức tiếp thị, quảng bá sản phẩm cụ thể như sau: thực hiện quảng cáo
tiếp thị tại chỗ, trên các báo và tạp chí chuyên ngành, tổ chức các buổi gặp gỡ khách
hàng để giải đáp, tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm xây dựng và hoàn thiện thêm
quy trình bán hàng.

- Công ty tổ chức bán hàng 24/24 giờ mỗi ngày;

- Thực hiện các chính sách giảm giá khuyến mãi thường xuyên như: khuyến mãi theo
từng thời điểm, khuyến mãi cuối năm (bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương
đương) dựa trên mức doanh thu mà khách hàng đạt được.

9.7. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
Công ty được cấp Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho thương hiệu “M&C Bình
Dương”

Logo Công ty:

9.8. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết
Bảng 9: Danh sách các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết

TT Ngày ký Số HĐ Đối tác Nội dung Giá trị (đồng)

1. 01/01/2015 17/HĐMB-CTY
Công ty TNHH
Phát An

Cung cấp đá các loại 4.040.300.000

2. 01/01/2015 18/HĐMB-CTY
Công ty TNHH
XD 3T&D

Cung cấp đá các loại 3.539.800.000

3. 01/01/2015 19/HĐMB-CTY
Công ty TNHH
Như An Thắng

Cung cấp đá các loại 8.861.600.000

4. 01/01/2015 20/HĐMB-CTY
Công ty TNHH
MTV Đại Tân
Thắng

Cung cấp đá các loại 7.261.100.000

5. 01/01/2015 29/HĐMB-CTY
Công ty TNHH
Bảo Sơn

Cung cấp đá các loại 1.234.750.000
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6. 2/1/2015 13/HĐMB-CTY
Công ty CP Gạch
Ngói Nhị Hiệp

Cung cấp đá hộc 67.948.760.000

7. 16/09/2015 47/HĐMB-CTY
Công ty TNHH
SX TM DV Hoàng
Thái

Cung cấp sắt, thép
các loại

1.182.550.840

8. 20/4/2015 51/HĐMB-CTY
Công ty Cổ phần
xây dựng U&I

Gạch các loại 2.003.400.000

9. 25/07/2015 65/HĐMB-CTY
Công ty TNHH
Xây dựng Quang
Đức

Gạch các loại 803.640.000

10. 28/02/2015 44/HĐMB-CTY
Công ty CP đầu tư
Xây dựng 3-2

Gạch các loại 642.930.900

Nguồn: M&C Bình Dương
9.9. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014

Bảng 10: Một số chỉ tiêu kinh doanh và tài chính giai đoạn 2012 - 2014

CHỈ TIÊU Đơn vị Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Tổng giá trị tài sản tỷ đồng 810 908 1.033

Vốn nhà nước theo sổ sách kế toán tỷ đồng 757 784 818

Nợ vay ngắn hạn tỷ đồng 53 124 215

trong đó: nợ quá hạn tỷ đồng 0 0 0

Nợ phải thu khó đòi tỷ đồng 0,077 0,17 0,14

Tổng số lao động người 384 435 421

Tổng quỹ lương tỷ đồng 25 29 30,8

Thu nhập bình quân người/tháng triệu đồng 6,5 6,6 7,3

Tổng Doanh thu và các Thu nhập tỷ đồng 320 382 494

Tổng Chi phí tỷ đồng 209.6 275 366

Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 110,4 108 128

Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 92,3 90,5 114

Tỷ suất LNST/Vốn Nhà nước % 12,2 11,5 13,9

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, 6 tháng đầu/2014, 6 tháng cuối/2014 của M&C Bình Dương
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9.10. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong gần 03 năm qua, tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến rất phức tạp, những
biến động bất thường ngoài dự đoán tình hình lạm phát, khủng hoảng nợ công, khủng
hoảng việc làm trầm trọng, bất ổn chính sách tiền tệ,…. Kinh tế thế giới phục hồi chậm
hơn dự báo. Thực trạng này tác động bất lợi đến phát triển kinh tế xã hội nước ta, trong
đó có các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng.

Trong nước, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào như xăng, dầu, than đá, điện năng,
đặc biệt là giá nhân công... tăng liên tục, trong khi giá bán sản phẩm không tăng từ đó
tình hình sản xuất kinh doanh không còn thuận lợi như lúc trước.

Cạnh tranh sản phẩm ngày càng trở nên khốc liệt do có nhiều đơn vị sản xuất cùng
ngành của Công ty ra đời, nhất là khu vực tư nhân. Từ đó làm ảnh hưởng đến tình hình
sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Các ngành nghề chính của Công ty như khai thác đá, đất sét gạch ngói lệ thuộc vào
giấy phép mỏ, hợp đồng BOT lệ thuộc vào chính sách, do vậy khi chính sách thay đổi
sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đứng trước bối cảnh kinh tế hiện tại, các năm qua Công ty đã nỗ lực thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh tại đơn vị; từng bước chủ
động vượt qua các khó khăn thách thức, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh là vấn
đề vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất tại Việt nam. Đồng thời chú trọng
vấn đề minh bạch hoá thông tin, chủ động cải thiện năng lực quản trị, quản lý và từ đó có
thể kêu gọi được các nguồn lực mới là cách tốt nhất để tăng cường năng lực cạnh tranh,
duy trì lòng tin đối với các nhà đầu tư, đối tác khách hàng.

Với những bước đi theo đúng định hướng, các năm qua công ty về cơ bản đứng vững
trước những khó khăn thách thức, vượt qua và đạt được những kết quả khả quan hơn.
Trong đó với mức tăng trưởng tài sản bình quân 13%/năm, mức tăng trưởng doanh thu
bình quân năm hơn 24% và mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân 11% năm.

Tuy nhiên, xác định trước mắt vẫn chưa hết những khó khăn, cả về nội lực lẫn những yếu
tố khách quan bên ngoài. Việc hội nhập sâu rộng đòi hỏi doanh nghiệp cần có những tiềm
lực mạnh mẽ cả về con người và vật chất đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập.
Đánh giá đúng đắn tình hình và xác định giai đoạn khó khăn vẫn còn đang phía trước,
công ty cũng sẽ tiếp tục đặt ra các chính sách định hướng cho từng giai đoạn phát triển
tiếp theo.
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10. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

10.1. Vị thế của Công ty trong ngành

M&C Bình Dương là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây
dựng không chỉ trên địa bàn tỉnh Bình Dương mà còn trên địa bàn các tỉnh miền Đông và
miền Tây. Với bề dày kinh nghiệm gần 40 năm về sản xuất vật liệu xây dựng về sản xuất
vật liệu xây dựng như Gạch, ngói, đá, cát..., thương hiệu sản phẩm gạch ngói M&C Bình
Dương được các nhà thầu xây dựng lớn khẳng định và tin tưởng trên thị trường, hiện công
ty có 2 nhà máy sản xuất gạch đất sét nung tổng công suất 60 triệu viên/năm đủ khả năng
cung cấp cho thị trường. Sản phẩm của M&C Bình Dương luôn được  đánh giá cao về chất
lượng và chiếm một vị trí quan trọng trong thị trường vật liệu xây dựng không chỉ riêng
trên địa bàn tỉnh Bình Dương mà ở cả khu vực phía Nam.

Ngoài ra, một đơn vị thành viên của M&C Bình Dương là Công ty CP Núi Đá Nhỏ đang
khai thác và chế biến đá xây dựng các loại tại khu vực mỏ Núi Nhỏ (Châu Thới, Bình
Dương) nên có lợi thế thuận lợi gần thành phố Hồ Chí Minh, gần cảng sông Đồng Nai
thuận lợi vận chuyển bằng xà lan về các tỉnh Miền Tây. Đây là, lợi thế cạnh tranh nổi bật
của M&C Bình Dương, góp phần nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm của Công ty

10.2. Triển vọng phát triển của ngành

Nền kinh tế vĩ mô phục hồi tốt đã tạo tiền đề cho các ngành kinh tế tăng trưởng theo, trong
đó có các ngành xây dựng và bất động sản.

Thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt trong thời gian tới nhờ các yếu tố
như:

- Cơ sở hạ tầng phát triển: các dự án được phát triển tại những vị trí đắc địa thu hút
một lượng lớn người mua và nhà đầu tư. Sự cải thiện cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô
thị sẽ giúp kết nối các khu vực đô thị mới đến trung tâm thành phố, góp phần tăng tỉ
lệ bán cho các khu vực này.

- Đa dạng các chính sách hỗ trợ: Người mua nhà được hưởng lợi từ lãi suất mua nhà
tương đối thấp, giảm giá trực tiếp, chính sách thanh toán dài hạn, vv.

Thị trường bất động sản tăng trưởng tốt sẽ sẽ là yếu tố quyết định giúp ngành vật liệu xây
dựng có tiềm năng phát triển tốt trong thời gian tới.

10.3. Định hướng phát triển của Công ty
M&C Bình Dương sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định và phát triển
công ty trong điều kiện tình hình kinh tế có nhiều khó khăn và thách thức như hiện tại
thông qua các chiến lược như:

- Chiến lược tổ chức nhân sự
o Ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có

 Hoàn thiện các quy chế, chính sách hiện đang áp dụng tại Công ty.
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 Đảm bảo công bằng và hợp lý trong chi trả lương cho người lao động,
tạo tính cạnh tranh trong việc thu hút nguồn lực bên ngoài và giữ chân
nguồn lực bên trong của Công ty.

 Cải thiện môi trường làm việc.

 Sắp xếp và ổn định lại nhân sự, đảm bảo bố trí nhân sự đúng người,
đúng việc.

 Cải tiến phương thức làm việc, giảm thiểu các công đoạn không làm
giá trị tăng thêm, đảm bảo tính chuyên nghiệp cao trong môi trường
làm việc. Tiến hành tin học hóa các quy trình làm việc, áp dụng các
phần mềm hiện đại để nâng cao hiệu quả công việc.

o Phát triển nguồn nhân lực

 Thực hiện các chính sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng hợp lý để tạo
điều kiện gắn bó lâu dài của người lao động với Công ty.

 Tạo môi trường làm việc năng động, thân thiện với một nét văn hoá
riêng biệt của Công ty M&C Bình Dương.

 Xây dựng và phát triển các chính sách đề bạt - thăng tiến cho nhân viên
tạo động lực phấn đấu và phát huy hết năng lực của mỗi cá nhân.

 Tiến hành phân tích tình trạng nguồn nhân lực thường xuyên để đánh
giá và cơ cấu lại sơ đồ tổ chức – hoạt động trong từng giai đoạn nhằm
đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái hoạt động hiệu quả nhất.

 Luôn nâng cao cơ cấu tổ chức và hoạt động, tạo tính năng động trong
sự phát triển của Công ty nhằm tạo sự phấn khởi trong công việc của
từng nhân viên, tạo tính cạnh tranh lành mạnh trong từng vị trí công
việc để mọi nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân.

 Tổ chức các chuyến tham quan du lịch, các phong trào thể dục thể thao
theo định kỳ tạo điều kiện cho tất cả nhân viên có cơ hội giao lưu học hỏi,
cũng như vui chơi giả trí để tái tạo lại sức lao động.

o Tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực từ các nơi về làm việc tại Công ty

 Tạo môi trường làm việc năng động, các chính sách đãi ngộ phúc lợi,
tiền lương hấp dẫn nhằm thu hút các nguồn lực từ bên ngoài về làm
việc cho Công ty. Bên cạnh đó, còn có các chính sách ưu đãi cổ phiếu
cho các nhân viên trong Công ty.

 Phối hợp cùng các Công ty tuyển dụng, các trường đại học, trung tâm
đào tạo để tìm kiếm các ứng viên có năng lực. Đặc biệt có các chương
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trình hỗ trợ và tìm kiếm các ứng viên là những sinh viên có năng lực và
tâm huyết ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

 Sàng lọc kỹ nguồn lao động đầu vào để đảm bảo tuyển dụng được những
nhân viên thật sự có khả năng, tâm huyết với công việc, nhiệt tình và sáng
tạo, có hướng gắn bó lâu dài.

o Chiến lược đào tạo

 Tiến hành đánh giá năng lực của từng nhân viên theo định kỳ nhằm
xem xét khả năng của từng người để lên kế hoạch đào tạo hoặc tái đào
tạo với mục đích nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc của nhân viên.

 Quy hoạch các nguồn lãnh đạo kế cận trong tương lai để có chiến lược
đào tạo hợp lý để bổ sung vào hàng ngũ lãnh đạo của Công ty trong
tương lai. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm phổ biến các
kiến thức mới, các kiến thức về quản trị doanh nghiệp, cũng như
phương thức làm việc hiện đại cho nhân viên.

 Có định hướng trong sự phát triển của Công ty trong tương lai để tiến
hành đào tạo các kiến thức đón đầu.

- Chiến lược quản lý sản xuất hướng về thị trường
o Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa mặt hàng, đa dạng hóa mẫu mã theo phương

châm “Sản xuất sản phẩm mà khách hàng cần, chứ không sản xuất sản phẩm
mà Công ty có và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm với giá bán
phù hợp theo thị trường”.

o Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng bộ định mức kinh tế - kỹ thuật sát với tình
hình thực tế nhằm quản lý tốt chi phí - giá thành sản phẩm. Tính toán đúng đủ
giá thành từng loại sản phẩm kết hợp với tăng cường công tác tiếp thị nắm bắt
nhu cầu thị hiếu khách hàng, qua đó biết được sản phẩm nào có hiệu quả, nhu
cầu sản phẩm nào lớn để có kế họach sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường.

o Không ngừng cải tiến và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó giám sát và vận hành tốt
hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

- Chiến lược thị trường
o Xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu M&C Bình Dương thông qua các

hoạt động như: tham gia hội chợ, tài trợ các chương trình, các giải bóng
chuyền quốc gia; quảng cáo trên các phương tiện báo, đài, pano...

o Củng cố hệ thống đại lý khu vực Đông Nam bộ, tăng cường công tác bán hàng
đến các dự án công trình lớn.
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o Tăng cường công tác bán hàng qua đường sông: Nghiên cứu mở thêm một số
đại lý, nhà phân phối mới tại tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ để tiêu thụ các
Sản phẩm gạch ngói, đá qua cảng Nhị Hiệp.

o Tiếp tục cải tiến và thực hiện chính sách khuyến mại hàng năm nhằm thu hút
được khách hàng để tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Chiến lược quản lý và sử dụng tài sản.
o Ngoài việc huy động mọi nguồn vốn để đầu tư vào các hoạt động sản suất

kinh doanh như trình bày trên, Công ty sẽ chú trọng đến hiệu quả sử dụng vốn
và tài sản thông qua việc sắp xếp lại doanh nghiệp, xác định lại những ngành
nghề then chốt cần phát triển; kiểm kê, đánh giá hiệu quả sử dụng từng loại tài
sản… từ đó tiến hành thanh lý, cho thuê lại và tư nhân hóa các tài sản không
cần dùng, các ngành nghề không có hiệu quả, Công ty chuyển qua các hình
thức quản lý khác...để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

o Huy động các nguồn vốn khác như: Vốn liên doanh, vốn tín dụng, phát hành
cổ phiếu, trái phiếu... để cùng tham gia thực hiện các dự án của Công ty.

o Quản lý tốt các khoản công nợ phải thu phải trả, không để xảy ra mất vốn…

- Trong hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ,  không ngừng
ứng dụng công nghệ, tạo nên nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu khách hàng.

11. Phương án đầu tư và chiến lược phát triển sau khi cổ phần hóa
11.1. Kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Các dự án đầu tư sau cổ phần hóa sẽ được xây dựng và triển khai phù hợp để đảm bảo hiệu
quả khi tiến hành các bước đầu tư và sau khi hoàn thành dự án, cụ thể một số dự án đầu tư
cho giai đoạn 2016 - 2018 như sau:

- Ngành sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản: Bên cạnh việc phát
huy năng lực của 2 nhà máy gạch ngói tuynel đang hoạt động tại Bến Cát và huyện
Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư dây chuyền nhà máy
sản xuất vật liệu xây dựng không nung. Ngoài ra Công ty sẽ tìm kiếm mỏ sét, mỏ đá
tại các tỉnh lân cận như Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà rịa Vũng Tàu là ngành
nghề Công ty có trên 38 năm kinh nghiệm để xin phép khai thác.

- Ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản: Tiếp tục hoàn chỉnh và kinh doanh
các lô còn lại của dự án Khu thương mại Tân Phước Khánh, Đầu tư và Khu dân cư
Hóa An tại Tỉnh Đồng Nai, xây dựng và kinh doanh chợ Ngãi Thắng tại Khu dân cư
Bình An, Xin chủ trương đầu tư và kinh doanh dự án khu dân cư Mỹ Phước 16 ha tại
TX.Bến Cát, nghiên cứu đầu tư một số dự án khác như đầu tư khu thương mại tại
huyện Bắc Tân Uyên và huyện Bàu Bàng, nghiên cứu xây dựng văn phòng cho thuê
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hoặc trung tâm thương mại tại TP mới tỉnh Bình Dương theo đề án phát triển thành
phố Bình Dương, tham gia đấu thầu xây dựng các công trình ngoài.

- Ngành BOT cầu đường: Thực hiện duy tu sửa chữa đường theo hợp đồng BOT đã
ký kết, đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý thu phí bằng mã vạch, sắp xếp lại trạm thu
phí cho phù hợp.

- Đầu tư ngành nghề mới:

o Cùng với Tổng Công ty Thanh Lễ đầu tư dự án tổng kho xăng, dầu và gas quy
mô 40.363 m2 tại P.Ngãi Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương, dự kiến dự án
này sẽ khởi công xây dựng vào năm 2016 và đi vào hoạt động đầu năm 2017.

o Xây dựng 03 của hàng bán lẻ xăng - dầu (các cây xăng) dọc theo các tuyến
đường trong tỉnh Bình Dương, dự kiến triển khai và đi vào hoạt động trong
năm 2015.

o Nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy sang chiết gas và làm bình gas, dự án này
dự kiến triển khai vào năm 2016 và đi vào hoạt động từ năm 2017.

o Nghiên cứu đầu tư mua lại 01 tàu chở xăng dầu, dự kiến triển khai mua và
hoạt động giữa năm 2016; và hợp tác cùng công ty mẹ đầu tư vào 4 mỏ đá.

11.2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa
Bảng 11: Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018

1 Vốn điều lệ triệu đồng 1.000.000 1.000.000 1.000.000

2 Tổng số lao động người 410 450 500

3 Tổng quỹ lương triệu đồng 35.000 40.000 45.000

4 Thu nhập bình quân theo đầu người/tháng đồng/tháng 7.113.821 7.407.407 7.500.000

5 Tổng doanh thu triệu đồng 530.000 550.000 600.000

6 Tổng chi phí triệu đồng 430.000 440.000 465.000

7 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 100.000 110.000 135.000

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu đồng/cp 800 880 1.080

9 Tỷ lệ cổ tức % 6,40% 7,04% 8,64%

Nguồn: Phương án cổ phần hóa M&C Bình Dương
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12. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc bán đấu giá
Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của nhà nước
tại Công ty cổ phần, Công ty M&C Bình Dương dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà
nước, tạm tính theo phương án tất cả số lượng cổ phần bán đấu giá được mua với giá
10.000 đồng/cổ phần và giá đấu bình quân là 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền thu được từ việc
bán đấu giá, sau khi trừ những khoản chi phí trên sẽ nộp về cho chủ sở hữu là Tổng Công
ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV.

Bảng 12: Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ bán đấu giá
Khoản mục Số tiền (đồng)

1. Chi phí kiểm kê, đánh giá tài sản. 10.000.000

2. Chi phí Đại hội CNVC để triển khai CPH (350 người x 100.000 đ/người). 35.000.000

3. Chi phí hoạt động tuyên truyền, bố cáo thông tin về doanh nghiệp cổ phần. 15.000.000

4. Chi thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp. 170.000.000

5. Chi tư vấn lập phương án cổ phần và xây dựng điều lệ. 50.000.000

6. Chi thuê tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần. 50.000.000

7. Thù lao cho Ban chỉ đạo CPH 72.000.000

8. Thù lao cho Tổ giúp việc BCĐ CPH 48.000.000

8. Chi phục vụ Đại hội cổ đông lần đầu (200 người x 150.000 đ). 30.000.000

9. Chi phí khác. 20.000.000

10. Phí bán đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM 300.000.000

11. Chi phí giải quyết lao động dôi dư 836.534.025

Tổng cộng 1.636.534.025
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