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Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2017 đi qua vẫn là một năm nhiều khó 
khăn, thách thức với ngành dệt may Việt Nam, 
do cạnh tranh từ các nước xuất khẩu dệt may lớn 
trong khu vực, dẫn đến khó khăn thiếu đơn hàng 
sản xuất vào những tháng đầu năm. Tuy nhiên, 
bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, ngành dệt may 
đã vượt qua thách thức, hoàn thành mục tiêu đã 
đề ra với kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD, 
tăng trưởng hơn 10% và có thặng dư thương 
mại/ xuất siêu cao hơn năm 2016.
 
Trước khó khăn chung, Hội đồng quản trị và Ban 
Tổng giám đốc Công ty đã chủ động xem xét lại 
thị trường, đưa ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ 
khó khăn, đó là các quyết định trong thay đổi và 
cắt giảm một số mặt lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
kém hiệu quả, tập trung khai thác các ngành sản 
phẩm có hiệu quả cao; nâng cao năng suất hoạt 
động nhà máy mới Thành Công – Vĩnh Long 
(TCVL). Nhờ vậy, năm 2017 Công ty vẫn tiếp tục 
duy trì đà tăng trưởng, thực hiện doanh thu với 
tăng trưởng 5% và lợi nhuận sau thuế tăng hơn 
67% so với thực hiện năm 2016.

Có được kết quả đáng khích lệ này là nhờ sự 
nỗ lực khắc phục khó khăn, mạnh dạn đổi mới 

trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cùng 
sự đoàn kết, hợp tác tốt của tập thể Ban lãnh đạo                  
và đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV) luôn 
vì mục tiêu chung cũng như sự tin tưởng, hỗ trợ 
của Quý cổ đông, các đối tác và các khách hàng 
đối với Công ty. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi 
xin ghi nhận và gởi lời tri ân đến Ban Tổng giám 
đốc và đội ngũ lao động Công ty cùng các Quý vị 
về sự đóng góp này.

Bước sang 2018, sẽ là  một năm tiếp tục những 
khó khăn, thách thức và cạnh tranh ngày càng 
khốc liệt hơn do chính sách  bảo hộ ngành 
dệt may của các quốc gia xuất khẩu lớn như 
Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ; sự ưu đãi thuế 
nhập khẩu 0% hàng may mặc cho các nước 
Campuchia, Myanmar vào thị trường Châu Âu 
(EU), Hoa Kỳ,... ; sự gia tăng không ngừng chi phí 
đầu vào sản xuất của doanh nghiệp và ứng dụng 
Công nghệ 4.0 trong dệt may tạo sức ép giảm giá 
và đào thải những doanh nghiệp không theo kịp 
đà phát triển.
 
Tuy nhiên, ngành dệt may vẫn còn những cơ hội 
với dự báo quy mô ngành công nghiệp dệt toàn 
cầu tiếp tục tăng 25% từ nay đến năm 2025; các 

Hiệp định thương mại tự do (FTAs) được ký kết 
đang tạo ra những thị trường mới, giảm thuế 
nhập khẩu về 0%; thị trường lao động Việt Nam 
còn lợi thế dân số trẻ, chi phí thấp, dồi dào, tay 
nghề khéo léo so với các nước trong khu vực, và 
đặc biệt là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký 
kết trong năm 2018 cũng góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, tạo thuận 
lợi cho phát triển thương mại và tăng cường hợp 
tác kinh tế giữa các nước trong khu vực Châu Á 
– Thái Bình Dương. 

Bên cạnh những yếu tố khách quan, thì những 
kinh nghiệm qua hoạt động thực tiễn cũng cho 
chúng ta hiểu rõ các yếu kém để khắc phục và 
những mặt mạnh cần phát huy, đặc biệt chúng ta 
có một đội ngũ CBCNV không ngại khó khăn, 
luôn nỗ lực, đoàn kết, sẵn sàng đổi mới vì mục 
tiêu đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Hội 
đồng quản trị và Ban lãnh đạo tin tưởng rằng tập 
thể CBCNV sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh năm 2018 được giao. 

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 
năm qua, kiên trì mục tiêu chung: lợi ích cao 

nhất để phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, 
chăm lo cuộc sống cho người lao động, đem lại 
lợi ích nhiều hơn cho cổ đông và chia sẻ với cộng 
đồng,…Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám 
đốc tiếp tục phấn đấu, cam kết luôn đồng hành 
và hỗ trợ đội ngũ CBCNV thực hiện tốt nhất các 
mục tiêu đề ra trong năm 2018, thỏa mãn những 
kỳ vọng mà nhà đầu tư đã tin tưởng trao cho.

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và 
thành công!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN THỊ HUỆ

THÔNG ĐIỆP CỦA 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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MỤC LỤC

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301446221 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23 tháng 6 năm 2006, thay đổi lần 

thứ 17 ngày 24 tháng 03 năm 2018.

Vốn điều lệ: 516.538.290.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 516.538.290.000 đồng

Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Số điện thoại: (028) 38 153962

Số fax: (028) 38 152757

Website: www.thanhcong.com.vn

Mã cổ phiếu: TCM

 PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

 PHẦN III: BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 PHẦN V: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ BAN KIỂM SOÁT

 PHẦN VI: BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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 PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

PHẦN I:  THÔNG TIN CHUNG
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Ổn định và tăng trưởng
2013: Xây dựng nhà máy đan kim mới tại cụm Khu công nghiệp Nhị Xuân.
2014: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư và thành lập Công ty TNHH TC Tower; lần thứ hai vinh dự nhận giải 
thưởng Trách nhiệm xã hội (CSR) do Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc trao tặng; Top 5 “Doanh nghiệp 
Dệt May tiêu biểu” do Hiệp hội Dệt May Việt Nam trao tặng; Giải thưởng “Doanh nghiệp có thành tích 
hoạt động xuất sắc” do Bộ Công thương trao tặng; Top 50 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất.
2015: Xây dựng nhà máy Thành Công - Vĩnh Long và thành lập Công ty TNHH MTV Thành Công - Vĩnh 
Long; thành lập Công ty TNHH MTV TC E.Land; Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ 
thống ngành kinh tế; Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam; Giải thưởng 
Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam trao tặng; Giải thưởng Doanh 
nghiệp tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều giải thưởng khác.
2016: Vận hành Xưởng Đan kim số 4, chủ yếu sản xuất đơn hàng single cài Spandex và Double cài Spandex, 
chất lượng vải đàn hồi tốt hơn vải thông thường; Tháng 8 kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty; Tháng 10 đầu 
tư bổ sung 55 máy dệt mới, tăng sản lượng Ngành Dệt thêm 6,6 triệu mét vải dệt/năm.
2017: Tăng vốn điều lệ Công ty lên 516.538.290.000 đồng vào tháng 8/2017; Công ty đã thành lập Bộ phận 
Kinh doanh vải đan nhằm tìm cơ hội đưa các sản phẩm mới nghiên cứu vào kinh doanh; bên cạnh đó 
Công ty thành lập thêm một bộ phận kinh doanh tập trung khai thác khách hàng từ thị trường Hoa Kỳ và 
bước đầu đã có những tín hiệu tích cực.

Đầu tư để phát triển
1986: Tạo ra bước đột phá trong cơ chế  sản 
xuất kinh doanh và đầu tư thông qua việc tự 
trang bị các máy móc, dây chuyền sản xuất hiện 
đại theo phương thức tự vay tự trả
1990: Vinh dự được Nhà nước trao tặng danh 
hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang”
1991: Đổi tên thành Công ty Dệt Thành Công
1992: Tiếp nhận xí nghiệp sợi Khánh Hội; đầu 
tư, thay thế toàn bộ thiết bị cũ lạc hậu bằng dây 
chuyền sản xuất mới hiện đại trị giá gần 4 triệu 
USD, công suất 2.000 tấn/năm
1986 – 1996: Tổng vốn đầu tư vào khoảng hơn 
55 triệu USD, tăng năng suất lao động và nâng 
cao chất lượng sản phẩm. Từ chỗ sản phẩm chỉ 
tiêu thụ trong nước, Công ty chuyển sang xuất 
khẩu đến nhiều quốc gia lớn trên thế giới, đặc 
biệt thị trường Châu Âu
1997 – 1999: Tiến hành cải cách toàn diện như 
đổi mới đội ngũ nhân sự, đổi mới về tác phong 
và phương pháp làm việc, đổi mới hoạt động 
kinh doanh tiếp thị cũng như tập trung quản 
lý chi phí
2000 – 2002: Vinh dự được Nhà nước tặng 
thưởng danh hiệu “Đơn vị anh hùng lao động 
thời kỳ đổi mới”

Đổi mới để hội nhập và tăng trưởng
2006 – 2009: Tiến hành cổ phần hoá, đổi tên 
thành Công ty Cổ phần Dệt May Thành Công, 
sau đó là Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - 
Thương mại Thành Công và niêm yết cổ phiếu  
tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí 
Minh (HOSE) với mã chứng khoán là TCM. 
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước 
ngoài là Công ty E-land Asia Holdings Pte. Ltd 
(Singapore) thuộc tập đoàn E-land Hàn Quốc. 
Tập đoàn E-land sau đó đã tham gia vào hoạt 
động quản lý Công ty.
2010: Triển khai ứng dụng các công cụ quản lý 
tiên tiến, hiện đại như hệ thống Lean trong sản 
xuất, hệ thống ERP, BSC trong hoạt động quản 
lý doanh nghiệp; tập trung đầu tư cho phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai 
thông qua chương trình đào tạo thực tập sinh.
2011: Đầu tư thêm thiết bị cho nhà máy sợi 4, 
nhà máy đan kim để tăng năng lực sản xuất; mở 
rộng thị trường xuất khẩu sang Hàn Quốc và gia 
tăng tỉ lệ đơn hàng FOB; nhận Giấy chứng nhận 
quyền sử đụng đất cho dự án TC1.
2012: Triển khai tiếp ERP giai đoạn 2 cho khối 
sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm, chi 
phí sản xuất và cải tiến hiệu suất thông qua TFT 
(Task Force Team).

2013 – 2018

1986 – 2005 2006 – 2012

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Những ngày đầu thành lập
Là một xí nghiệp dệt tư nhân quy mô 
nhỏ mang tên “Tái Thành Kỹ Nghệ Dệt” 
với hai ngành sản xuất chính là dệt và 
nhuộm.
Số lượng lao động 500 người.
Sản phẩm chủ lực: Oxford, Poly Soir, 
Sanderep, … được tiêu thụ chủ yếu tại 
thị trường miền Nam và một phần tại 
Campuchia

1967 – 1975

Nỗ lực để tồn tại
Được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà 
máy Dệt Thành Công trực thuộc Liên hiệp các xí 
nghiệp dệt – Bộ Công nghiệp nhẹ.
Đề xuất và thực hiện thành công mô hình xuất 
khẩu tam giác. Đến năm 1985, Nhà máy đã xuất 
khẩu được 8,3 triệu mét vải, doanh số đạt 83,6 
triệu đồng (tương đương 21 triệu USD).
Là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện 
thử nghiệm mô hình sản xuất kinh doanh gắn 
với thị trường, Nhà máy đã có những đóng góp 
quan trọng vào quá trình đổi mới cơ chế quản lý 
doanh nghiệp, kinh tế đất nước.

1976 – 1985
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Ngày Giải thưởng

11/04/2017 Chứng nhận của Trưởng ban Dân tộc thiểu số về tài trợ học bổng cho học sinh dân tộc 
thiểu số

12/06/2017 Doanh nghiệp bền vững trao bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

15/06/2017 Bằng khen Tấm lòng vàng do UBND huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận trao tặng vì đóng góp 
cho Giáo dục

09/07/2017 Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng và thịnh vượng Việt Nam trao bởi Vietnam Report

13/10/2017 Giải sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu trao bởi Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí 
Minh

27/10/2017  Chủ tịch HĐQT - bà Phan Thị Huệ nhận danh hiệu Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, 
cúp Bông Hồng Vàng

12/2017 Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017 trao bởi Vietnam Report
12/2017 Bằng khen Công đoàn cơ sở vững mạnh trao bởi Công đoàn Dệt May Việt Nam

12/2017 Bằng khen về thành tích xuất sắc trong Thương lượng tập thể, Thỏa ước lao động tập thể 
và đối thoại trao bởi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

12/2017 Bằng khen về thành tích phát triển đoàn viên công đoàn trao bởi Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam

2017 Doanh nghiệp sản xuất dệt may duy nhất được bình chọn trong Top “100 nhà tuyển dụng 
được yêu thích nhất năm 2017” theo khảo sát của Career Builder. 

NHỮNG THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG, GIẢI THƯỞNG NỔI BẬT 
TRONG NĂM 2017
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• Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại 
bông, xơ, sợi, vải, hàng may mặc, giày dép và 
máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên phụ liệu, 
vật tư, hoá chất (trừ các hoá chất độc hại), thuốc 
nhuộm, bao bì;

• Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị lạnh, điều 
hoà không khí, máy thu thanh, thu hình, vật liệu 
xây dựng, phương tiện vận tải;

• Kinh doanh bất động sản;
• Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại: thịt 

và các sản phẩm thịt; thuỷ sản; rau, quả; sữa và 
các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; đồ uống; 
thực phẩm khác (trừ lúa gạo, đường); môi giới 
thương mại; uỷ thác mua bán hàng hoá; đại lý 
mua bán, ký gửi hàng hoá; cho thuê văn phòng, 
nhà xưởng, kho bãi;

• Đầu tư, xây dựng, kinh doanh, lắp đặt, sửa chữa, 
lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp, khu du lịch; 
giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 
trình dân dụng – công nghiệp; tư vấn  xây dựng 
(không bao gồm: khảo sát xây dựng; thiết kế xây 
dựng công trình; kỹ sư hoạt động xây dựng; kiến 
trúc sư hoạt động xây dựng);

• Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc 
internet;

• Khách sạn; biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch 
vụ lưu trú ngắn ngày; nhà khách, nhà nghỉ kinh 
doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà trọ, phòng 
trọ và các cơ sở lưu trú tương tự; nhà hàng, quán 
ăn, hàng ăn uống;

• Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi 
tính;

• Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với 
qui định của pháp luật.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

Địa bàn kinh doanh

Trung Quốc
Hoa Kỳ

Nhật Bản

Hàn Quốc

Châu Âu

Công ty chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu, Hàn Quốc và Trung Quốc
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Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp và các qui định pháp 

luật liên quan:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao 

nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT): 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 của ĐHĐCĐ.

Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ): Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm 

trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát (BKS): Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt 

động quản trị và điều hành của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ 
CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Mô hình quản trị Cơ cấu bộ máy quản lý

ĐẦU TƯ

KHỐI ĐẦU TƯ 
CHIẾN LƯỢC KHỐI KINH DOANH

PHÁP CHẾ

KHỐI SẢN XUẤT KHỐI VĂN PHÒNG

BẤT ĐỘNG SẢN

QUAN HỆ CÔNG 
CHÚNG

CHI NHÁNH HÀ 
NỘI

PHÁT TRIỂN 
SẢN PHẨM

NGÀNH SỢI

KẾ TOÁN

NHÂN SỰ

XUẤT KHẨU SẢN 
PHẨM MAY

NGÀNH ĐAN 
KIM

NGÀNH NHUỘM

NGÀNH MAY

KINH DOANH 
SỢI

KHO VẬN

MÔI TRƯỜNG

QUẢN LÝ HẠ 
TẦNG

PHÒNG CNTT

PHÒNG KIỂM 
TOÁN NỘI BỘ

NGÀNH DỆTKINH DOANH 
VẢI

GIAO NHẬN 
X.N.K.

KINH DOANH 
NỘI ĐỊA

NHẬP KHẨU

MUA HÀNG

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Tên Công ty : Công ty cổ phần Trung tâm Y Khoa Thành Công
Địa chỉ : 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh
Điện thoại : (84.28) 38159435 
Fax : (84.28) 38159465
Website : www.thanhcongclinic.com
Email : info@thanhcongclinic.com
Vốn điều lệ : 21.700.000.000 đồng
Vốn TCM góp : 15.395.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của TCM : 70,94%
Ngành nghề kinh doanh chính : Cung cấp dịch vụ y tế, mua bán dược phẩm và trang thiết bị y tế

Tên Công ty : Công ty cổ phần Thành Quang
Địa chỉ : Ấp Đức Hạnh, xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Điện thoại : (84.28) 38153962 - 38153968
Fax : (84.28) 38154000 - 38153932
Vốn điều lệ : 38.195.950.000 đồng
Vốn TCM góp : 37.645.950.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của TCM : 98,56%
Ngành nghề kinh doanh chính : Kinh doanh hạ tầng cơ sở, sản xuất và mua bán sợi

Tên Công ty : Công ty TNHH TC Tower
Địa chỉ : 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh
Vốn điều lệ : 159.150.000.000 đồng
Vốn TCM góp : 127.320.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của TCM : 85,53%
Ngành nghề kinh doanh chính : Hoạt động kinh doanh bất động sản

Tên Công ty : Công ty TNHH Một Thành Viên TC Eland 
Địa chỉ : 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.28)38153962
Vốn điều lệ : 3.000.000.000 đồng
Vốn TCM góp : 3.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của TCM : 100%
Ngành nghề kinh doanh chính : Kinh doanh sản phẩm may mặc

Tên Công ty : Công ty TNHH MTV Thành Công – Vĩnh Long
Địa chỉ : Lô II-4, khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại
Fax 

: (84.27)03962771
(84.27)03962776

Vốn điều lệ : 129.000.000.000 đồng
Vốn TCM góp : 129.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của TCM : 100%
Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất hàng may mặc (trừ trang phục từ da lông thú)

Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Phúc
Địa chỉ : 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh
Vốn điều lệ : 7.000.000.000 đồng
Vốn TCM góp : 1.665.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của TCM : 23,79%
Ngành nghề kinh doanh chính : Xây dựng và quản lý dự án.

Tên Công ty : Công ty cổ phần Du lịch Golf Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Du, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu
Vốn điều lệ : 29.000.000.000 đồng
Vốn TCM góp : 8.700.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của TCM : 30%
Ngành nghề kinh doanh chính : Cung cấp dịch vụ du lịch và giải trí

Tên Công ty : Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
Địa chỉ : Lầu 5, số 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.28) 38 270527
Fax : (84.28) 38 246295
Website : http://www.tcsc.vn/
Email : Info@tcsc.vn
Vốn điều lệ : 360.000.000.000 đồng
Vốn TCM góp : 89.117.000.000 đồng 
Tỷ lệ sở hữu của TCM : 24,75%
Ngành nghề kinh doanh chính : Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành và 

tư vấn đầu tư chứng khoán

Tên Công ty : Công ty cổ phần Thành Chí
Địa chỉ : Số 37, đường Ba Tháng Hai, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu
Vốn điều lệ : 43.890.000.000 đồng
Vốn TCM góp : 20.819.000.000 đồng 
Tỷ lệ sở hữu của TCM : 47.43%
Ngành nghề kinh doanh chính : Khai thác đá, kinh doanh vận tải và xây dựng

Các công ty con

Các công ty liên kết



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 20171716

Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính 
liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

• Tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các qui định pháp luật liên quan 
đến việc bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Công 
ty;

• Chăm sóc đời sống tinh thần, thực hiện tốt các chế độ phúc lợi 
cho người lao động Công ty.

• Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể, 
chính trị, xã hội tại Công ty như: Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh 
niên.

• Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thực hiện trên nguyên 
tắc thường xuyên, lâu dài và trực tiếp.

• Hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn của cư dân địa phương nơi 
Công ty có cơ sở trú đóng bằng các đóng góp, tài trợ cho các hoạt 
động do chính quyền địa phương, cơ quan hữu quan phát động; 
cấp học bổng cho con em các gia đình khó khăn ở địa phương

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Với tham vọng đưa TCM trở thành công ty dệt may số một toàn cầu, 
Công ty xác định định hướng hoạt động như sau:
• Tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi dệt - may: nâng cao năng 

lực sản xuất; đa dạng hóa sản phẩm chính: sợi, vải, sản phẩm 
may; nâng cao chất lượng sản phẩm; cải tiến tốc độ giao hàng; 
quản lý chi phí sản xuất; đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm 
mới; đào tạo và phát triển lực lượng nhân sự kế thừa.

• Khai thác quỹ đất hiện có để phát triển dự án bất động sản nhằm 
tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Công ty đang tập trung thực hiện chiến lược tăng trưởng như sau:
• Trong trung hạn: Tối ưu hoá qui trình sản xuất khép kín hiện nay thông 

qua việc nâng cao năng lực sản xuất. Công ty sẽ tập trung vào năng lực 
sản xuất may và dệt, hoàn thiện hơn nữa quy trình từ sợi đến vải đến 
sản phẩm may mặc. Đồng thời Công ty sẽ phát triển thêm sản phẩm 
sử dụng sợi nhân tạo bên cạnh sợi cotton truyền thống. Công ty sẽ 
tập trung chuẩn bị để tận dụng được các cơ hội đến từ FTA với EU và 
CPTPP với yêu cầu xuất xứ “từ vải trở đi” hoặc “từ sợi trở đi”.

• Về dài hạn: Bằng việc phát huy lợi thế của hệ thống sản xuất khép kín, 
Công ty sẽ chuyển sang sản xuất các sản phẩm thời trang với kỳ vọng 
sẽ gia tăng giá trị cao hơn sản phẩm truyền thống. Cải tiến năng lực 
nghiên cứu và phát triển hiện nay để đáp ứng yêu cầu thiết kế và tự sản 
xuất sản phẩm cho người tiêu dùng.

• Phát triển các dự án bất động sản: ngay khi xuất hiện cơ hội đầu tư.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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Mỗi một doanh nghiệp đều đóng một vai trò quan 
trọng nhất định trong sự ổn định và phát triển bền 
vững của nền kinh tế. Ngược lại, các nhân tố kinh tế 
cơ bản như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi 
suất, tỷ giá hối đoái cũng có những tác động không 
nhỏ đến quá trình vận hành của doanh nghiệp. Sự 
biến động của những nhân tố này theo hướng tích cực 
hay tiêu cực đều dẫn đến những rủi ro tiềm tàng nhất 
định, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Nắm bắt những biến động này nhằm đề ra biện pháp 
ứng phó phù hợp là một trong những ưu tiên hàng 
đầu của Công ty.

Rủi ro kinh tế
Trái ngược với tình hình địa-chính trị thế giới, bức 
tranh kinh tế toàn cầu năm 2017 được đánh giá khá 
tích cực. Từ đầu tàu kinh tế thế giới cho tới các nước 
phát triển và mới nổi, các hoạt động kinh tế đều được 
ghi nhận khả quan hơn so với dự báo ban đầu. Tăng 
trưởng kinh tế ảnh hưởng lớn đến ngành hàng tiêu 
dùng bởi nhu cầu mặt hàng may mặc phụ thuộc khá 
lớn vào thu nhập của người tiêu dùng. Trong năm 
2017, kinh tế thế giới phục hồi tốt hơn, tăng trưởng 
ước đạt 3,6% và tăng 0,5% so với năm 2016. Không 
chỉ Mỹ, Trung Quốc, mà Châu Âu, Nhật Bản, những 
nền kinh tế vốn được xem có tốc độ tăng trưởng thấp 
trong nhiều năm qua, cũng đã bứt phá và trở thành 
động lực thúc đẩy kinh tế toàn cầu khởi sắc.
Năm 2018, tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo tăng 
cao hơn năm 2017 nhưng không nhiều. Theo Quỹ tiền 
tệ thế giới (IMF), tăng trưởng kinh tế thế giới năm 
2018 ước tính tăng 3,7%, cao hơn 0,1 điểm % so với 
năm trước. Tăng trưởng thương mại toàn cầu được 
dự báo ở mức 4%, thấp hơn 0,2 điểm % so với cùng 
kỳ 2017. Dự báo giá hàng hoá 2018 chỉ biến động nhẹ 
so với cùng kỳ, trong đó giá năng lượng tăng khoảng 
4%, giá dầu thô dự báo tăng 6% lên 56 USD/thùng. 
Giá hàng hóa phi năng lượng dự báo tăng 0,6% và giá 
nguyên liệu thô tăng 1,6% so với năm 2017.

Lãi suất
Năm 2017, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giữ 
ổn định. Áp lực tăng lãi suất huy động và cho vay chủ 
yếu xuất hiện vào đầu năm. Tuy nhiên có thể thấy các 
mức điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay của các 
ngân hàng trong giai đoạn này không quá lớn, mức 
điều chỉnh nhỏ mỗi lần chỉ quanh 10 điểm cơ bản và 
không tạo ra các đợt chạy đua lãi suất.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có định hướng và 
chính sách xuyên suốt nhằm đảm bảo mục tiêu mặt 
bằng lãi suất ổn định ngay khi lãi suất huy động chịu 

áp lực tăng. Cụ thể, NHNN đã yêu cầu rà soát với 
các tổ chức tín dụng khi đầu năm một số đơn vị phát 
hành Chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao. Đồng thời, 
NHNN cũng đưa ra tín hiệu chính sách rõ ràng với 
quyết định hạ lãi suất điều hành vào tháng 7 và đưa 
ra dự thảo sửa đổi Thông tư 06 /2016/TT-NHNN 
(TT06) liên quan đến việc giãn tiến độ thực hiện 
Thông tư 36 /2014/TT-NHNN (TT36) quy định các 
giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của 
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
giúp áp lực huy động hạ nhiệt đáng kể.
Dự báo, lãi suất nửa đầu 2018 sẽ đi ngang hoặc giảm 
nhẹ, mặt bằng lãi suất có thể chỉ chịu một số áp lực 
nhất định trong cuối năm như: tăng trưởng tín dụng 
ở mức khá; hay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp 
tục chính sách thắt chặt tiền tệ khiến sức hấp dẫn 
của VND có thể giảm so với USD.
Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản 
vay chịu lãi suất đã được ký kết. Rủi ro này sẽ được 
Công ty quản lý bằng cách duy trì ở mức độ hợp 
lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh 
trên thị trường để có được lãi suất có lợi cho Công ty 
từ các nguồn cho vay thích hợp.

Tỷ giá
Căn cứ đánh giá của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc 
gia trong Báo cáo tổng quan thị trường tài chính 
năm 2017 vừa được công bố cho thấy, thị trường 
ngoại hối Việt Nam trong năm qua vẫn tiếp tục ổn 
định. Nguyên nhân giữ tỷ giá tương đối ổn định là từ 
việc đồng USD mất giá trên thị trường quốc tế (chỉ 
số USD Index giảm 9,1% so với đầu năm) bất chấp  
FED tăng lãi suất nhiều lần do tác động của chính 
sách chống thâm hụt thương mại của Tổng thống Mỹ 
Donald Trump. Bên cạnh đó, việc NHNN quản lý thị 
trường ngoại hối linh hoạt ngay từ đầu năm, với việc 
cho phép tỷ giá trung tâm USD/VND tăng với mức 
độ vừa phải từ đầu năm đến nay đã giúp thị trường 
không phải chịu áp lực quá lớn dẫn đến tăng sốc như 
trước đây.
Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tỷ giá 
năm 2018 dự báo sẽ tiếp tục ổn định và có nhiều yếu 
tố hỗ trợ đó là: (1) Cán cân thương mại có khả năng 
tiếp tục thặng dư do kinh tế thế giới và thương mại 
toàn cầu tại các nước mới nổi và đang phát triển tiếp 
tục xu thế tăng so với năm trước; (2) Dòng vốn nước 
ngoài vẫn có xu hướng tích cực. Trong bối cảnh lãi 
suất thấp tại các nền kinh tế phát triển, dòng vốn 
đang có xu hướng chảy vào các khu vực kinh tế mới 

nổi và đang phát triển để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.
Tuy nhiên, tần suất tăng lãi suất của FED trong năm 
2018 sẽ nhiều hơn, tạo kỳ vọng cho đồng USD tăng 
giá trở lại. FED được dự báo sẽ tăng lãi suất thêm 3 
lần trong năm 2018, với lộ trình dần dần đưa lãi suất 
cơ bản về mức 3%. Do đó, tỷ giá USD/VND có thể 
điều chỉnh tăng khoảng 1,5-2% là khá hợp lý, tiếp tục 
tạo ra lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của Việt 
Nam.
Công ty chịu rủi ro tỷ giá phát sinh từ các khoản phải 
thu, khoản phải trả gốc ngoại tệ. Công ty quản lý bằng 
cách duy trì hợp lý lượng ngoại tệ và phân tích tình 
hình cạnh tranh trên thị trường để có được tỷ giá có 
lợi cho Công ty từ các định chế tài chính có năng lực.

Lạm phát
Năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp lạm phát cơ bản duy 
trì ổn định ở mức dưới 2% (năm 2017: 1,7%; năm 
2016: 1,87%; năm 2015: 1,69%). Về phía chi phí đẩy, 
chi phí sản xuất không có sự gia tăng đáng kể (chín 
tháng đầu năm 2017 chỉ số giá sản xuất tăng 0,71% so 
với cùng kỳ năm trước).
Lạm phát thấp hơn so với năm 2016 do giá dịch vụ 
y tế và giáo dục tăng chậm hơn, trong khi giá thực 
phẩm giảm. Cụ thể: giá dịch vụ y tế tăng khoảng 45% 
và giáo dục tăng khoảng 8% so với cùng kỳ, ước làm 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tổng thể tăng 2,1 điểm % 
(thấp hơn mức 3,1 điểm % năm 2016). Trong khi đó, 
giá thực phẩm giảm mạnh trong những tháng đầu 
năm đã góp phần làm CPI tổng thể giảm khoảng 0,7 
điểm % so với năm 2016.
Ở chiều ngược lại, do chịu tác động của sự tăng giá 
dầu và giá sắt thép trên thế giới, nhóm giao thông và 
nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng trong năm 2017 cũng 
đã tăng lần lượt 5% và 7% so với năm trước, đóng góp 
làm CPI tổng thể tăng khoảng 0,81 và 0,49 điểm %.
Như vậy, lạm phát năm 2018 sẽ chịu áp lực chủ yếu từ 
việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ công (y tế, giáo dục) 
và giá thực phẩm. Giá dịch vụ công năm 2018 tiếp tục 
được điều chỉnh theo lộ trình tăng giá giai đoạn 2016 
– 2020 nên được dự báo đóng góp vào lạm phát tổng 
thể tương đương 2017, khoảng 2 – 2,5 điểm %. Yếu tố 
giá hàng hoá thế giới sẽ không gây nhiều áp lực lên 
lạm phát do dự báo giá hàng hoá thế giới năm 2018 sẽ 
ít biến động so với 2017.
Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy nếu không có yếu 
tố đột biến, lạm phát năm 2018 dự báo duy trì ở mức 
tương đương với mức tăng của năm 2017 (dưới 4%). 
Tuy nhiên, lạm phát năm 2018 có thể tăng cao hơn 
nếu giá điện tăng mạnh. Ước tính nếu giá điện tăng 
8-10% sẽ góp phần làm lạm phát tăng 0,1-0,15 điểm 
%.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
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Để duy trì người lao động tại TCM, Công ty đã nỗ lực nâng cao chính sách đãi ngộ, lương thưởng, phúc lợi, 
đồng thời được sự đồng hành, hỗ trợ rất tích cực của các cấp Công đoàn cũng là một yếu tố góp phần ổn định 
nguồn lao động tại Công ty. Ngoài ra, đại bộ phận người lao động của TCM đều là những người làm việc lâu 
năm tại Công ty nên rủi ro biến động lao động là thấp. Đồng thời, để chuẩn bị cho đội ngũ nhân lực kế cận, 
từ năm 2010 TCM đã thực hiện chương trình quản trị viên tập sự bằng cách tuyển dụng sinh viên năm cuối 
có thành tích học tập tốt từ các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành liên quan đến hoạt động của Công 
ty nhằm đào tạo và phát triển từ kinh nghiệm, kỹ năng đến tri thức, đây sẽ là nguồn nhân lực nền tảng cho sự 
phát triển dài hạn của Công ty.
• Nguyên vật liệu
Hầu hết nguồn nguyên liệu tại thị trường Việt Nam là nguyên liệu nhập khẩu do nguồn cung trong nước không 
đủ nguồn cung ứng và/hoặc không đáp ứng được chất lượng. Do vậy, bất kì biến động nào của giá nguyên liệu 
cũng tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Thông thường, chi phí nguyên vật 
liệu chiếm khoảng 65%-70% trong cơ cấu chi phí của TCM, do vậy tác động rất rõ đến biên lợi nhuận gộp của 
Công ty.
Giá bông năm 2017 biến động thất thường, về cuối năm càng có xu hướng tăng, đây là một yếu tố mà Ban 
Tổng giám đốc của TCM phải liên tục theo sát vì giá bông có tác động trực tiếp đến giá bán sản phẩm sợi của 
Công ty, làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận. Để giải quyết tình trạng này, Ban Tổng giám đốc đã yêu 
cầu phòng Cung ứng nguyên liệu sợi có những theo dõi sát sao tình hình nguồn nguyên liệu, thường xuyên 
đưa ra những dự báo về giá cả, tạo tiền đề để Ban Tổng giám đốc có những quyết định chính xác, tăng cường 
lợi nhuận cho Công ty

Rủi ro luật pháp
• Hệ thống pháp luật chung tại Việt Nam
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật do-
anh nghiệp, Luật đầu tư, các chính sách thuế, hải quan; bên cạnh đó, với tư cách là một doanh nghiệp niêm yết 
trên sàn giao dịch chứng khoán, Công ty còn chịu tác động bởi hệ thống khung pháp lý của thị trường chứng 
khoán Việt Nam. Hiện tại một số luật, chế tài, chính sách đang được đổi mới, điều đó yêu cầu Công ty cần phải 
có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đáp ứng những yêu cầu này.

• Khung pháp lý riêng đối với ngành dệt may
Bên cạnh khung pháp lý chung,Công ty còn chịu sự chi phối của các chế tài, quy định đặc thù của ngành dệt 
may. Trong đó, một số khung pháp lý có tầm ảnh hưởng lớn như: 

 - Bên cạnh các chính sách ưu đãi, ngành dệt may chịu sự điều chỉnh nghiêm ngặt bởi các quy định về 
bảo vệ môi trường: các quy chuẩn về nước thải công nghiệp, nước thải dệt may, hay vấn đề sử dụng lao 
động. Đặc biệt, trong năm 2014, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt 
may Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2030, theo đó, việc phát triển ngành dệt may phải gắn liền với 
việc lựa chọn công nghệ phù hợp, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời hạn chế tác động, 
gây ô nhiễm môi trường. Như vậy, xu hướng sự điều chỉnh, giám sát của hệ thống pháp lý Việt Nam 
đang dần trở nên khắt khe, chặt chẽ hơn. Do Công ty kinh doanh đầy đủ các mảng trong chuỗi sản xuất 
của ngành dệt may bao gồm sợi, dệt, nhuộm, may mặc nên Công ty cũng phải chú ý hơn trong việc đáp 
ứng các đòi hỏi mà khung pháp lý đưa ra.

 - Đối với quốc tế, khi nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, cơ hội 
đối với ngành dệt may cũng đi kèm với thách thức không hề nhỏ. Do vậy, để đảm bảo nắm bắt cơ hội 
trong thời gian tới, Công ty cần có sự nghiên cứu và chuẩn bị thật kỹ lưỡng các vấn đề luật pháp để hoạt 
động kinh doanh của Công ty đạt được hiệu quả cao nhất.

Rủi ro khác
Ngoài các rủi ro trên, những rủi ro khác cũng có thể xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, 
bão lũ, hỏa hoạn… Những rủi ro này thường rất ít khi xảy ra, nhưng lại rất khó để dự báo trước, và một khi đã 
phát sinh thì thường gây ra thiệt hại lớn cho Công ty cả về người và tài sản. Vì thế, nhằm hạn chế tối đa ảnh 
hưởng, Công ty chủ động phòng ngừa bằng cách mua bảo hiểm cho người lao động và tài sản của Công ty.

Rủi ro đặc thù ngành dệt may
• Nguồn cung lao động
Đặc thù của mảng kinh doanh dệt may là cần nguồn lao động rất lớn, đặc biệt là khâu sản xuất hàng may mặc. 
Điều đó đặc biệt đúng với TCM khi sản phẩm của Công ty chủ yếu xuất khẩu vào các thị trường đòi hỏi phải 
đáp ứng nhiều yêu cầu rất khắt khe nên nhân lực chất lượng cao lại càng có vai trò quan trọng. Để duy trì 
nguồn nhân công hiện tại, Công ty cũng thường xuyên đối mặt với không ít khó khăn khi nhân công có thể bị 
thu hút bởi các công ty đối thủ hoặc các doanh nghiệp dệt may có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang ồ ạt đầu 
tư vào thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp FDI có lợi thế hơn hẳn so với các doanh nghiệp nội địa do có 
nguồn vốn rất dồi dào.
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kinh tế thế giới tăng trưởng tốt trong cả năm 
2017, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh bất 
chấp ảnh hưởng của hai siêu bão, các nước 
Châu Âu (EU) cũng phục hồi mạnh mẽ với 
mức tăng trưởng chung của khu vực cao nhất 
trong nhiều năm trở lại đây. Các nước thuộc 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
duy trì tăng trưởng tích cực, trong khi các nước 
thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu 
thế giới (BRICS) cũng bộc lộ dấu hiệu cải thiện 
kinh tế khả quan hơn.
Song song với sự tăng trưởng của kinh tế thế 
giới, năm 2017 cũng có thể coi là một năm 
thắng lợi đối với nền kinh tế của Việt Nam khi 
chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng trong sáu 
tháng cuối năm, góp phần đưa Tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) cả năm đạt 6,81% vượt mục 
tiêu Quốc Hội đề ra. Cùng với sự tăng trưởng 
ngoạn mục trên, lạm phát năm nay tăng thấp 
hơn mục tiêu Quốc Hội đề ra. CPI tháng 12 chỉ 
tăng 0,21% so với tháng trước. CPI bình quân 
năm tăng 3,53% so với bình quân 2016. Đây 
là năm thứ tư liên tiếp lạm phát duy trì ở mức 
thấp dưới 5% và cho thấy nền tảng của ổn định 
vĩ mô đang được thiết lập rõ nét.

Nhìn chung tình hình kinh tế phát triển tốt, tuy nhiên ngành dệt may Việt Nam trong năm 2017 phải đối mặt 
với không ít thách thức. Cạnh tranh trong ngành ngày càng diễn ra khốc liệt, không chỉ trong nước mà cả với 
những thị trường mới nổi như Campuchia, Bangladesh, Malaysia đang được hưởng nhiều lợi thế về đầu tư, chi 
phí sản xuất và ưu đãi thuế suất. Hơn nữa, công nghiệp phụ trợ dệt may chưa phát triển. Tình trạng “nút thắt 
cổ chai” tại công đoạn dệt nhuộm, vải không đủ phục vụ may (trên 70% vải là nhập khẩu), tạo ra sự phát triển 
mất cân đối và dễ bị tổn thương.
Vượt qua những bất lợi, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 khả quan hơn 
so với năm 2016 khi nhà máy Thành Công - Vĩnh Long đã phát huy tối đa công suất thiết kế, năng suất công 
nhân đã được cải thiện từ mức 26 – 27 USD/người/ngày lên mức 30 USD/người/ngày; mảng kinh doanh sợi 
dần đi vào ổn định khi giá sợi có chuyển biến tích cực so với 2016. Tổng kết năm 2017, doanh thu thuần hợp 
nhất của Công ty tăng 4,51% đạt 3.209,1 tỷ, lợi nhuận sau thuế tăng  so với cùng kỳ năm ngoái đạt 192,6 tỷ tăng 
67,44%.

Công ty có sự tăng trưởng này nhờ vào việc tái cấu trúc mảng sợi, vốn là hoạt động kinh doanh truyền thống 
của Công ty với tỷ trọng lớn trong doanh thu, chiếm khoảng 25-30%. Nhà máy sợi 2 tại Khu công nghiệp Tân 
Bình với công suất 6.500 tấn/năm đã dừng hoạt động và chuyển dần sang hoạt động sản xuất vải. Nhà máy sợi 
3 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với công suất 6.000 tấn/năm vốn là nhà máy hoạt động không hiệu quả, tạo 
ra lợi nhuận âm cho Công ty, trong năm 2017, việc ngừng hoạt động của nhà máy này đã mang lại lợi nhuận 
cho Công ty khi giảm bớt lỗ tại mảng sợi. Nhà máy Thành Công - Vĩnh Long mặc dù chưa thể hoà vốn trong 
năm 2017 do nhân công vẫn đang trong quá trình học nghề nhưng năng suất lao động đã được cải thiện. Công 
ty đã ưu tiên chuyển nhiều đơn hàng đơn giản từ nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh vào nhà máy Thành 
Công - Vĩnh Long giúp tăng lợi nhuận, cùng với việc tăng năng suất lao động đã góp phần cải thiện mạnh mẽ 
hiệu quả hoạt động của nhà máy này. Mảng bất động sản có lợi nhuận đột biến do việc nhượng lại quyền sử 
dụng của mảnh đất thuê tại Khu công nghiệp Xuyên Á mang lại 26,9 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 7/2017.

PHẦN II:  TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT Chỉ tiêu 2016 2017
2017/2016 
tăng/giảm

1 Doanh thu thuần 3.070.604,04 3.209.070,77 4,51%

2 Giá vốn hàng bán 2.651.509,76 2.706.189,38 2,06%

3 Doanh thu hoạt động tài chính 26.096,29 26.019,62 -0,29%

4 Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý 
doanh nghiệp 308.082,26 331.246,58 7,52%

5 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 139.680,72  192.894,18 38,10%

6 Lợi nhuận khác -6.404,33 42.257,32

7 Lợi nhuận trước thuế 133.276,39 235.151,49 76,44%

8 Lợi nhuận sau thuế 115.038,34 192.616,11 67,44%

9 Lợi nhuận trên giá cổ phiếu  2.095  3.162 50,93%

ĐVT: Triệu đồng

ĐVT: Triệu đồng

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra từ đầu năm như sau:

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Kế hoạch 2017
Thực hiện/Kế 

hoạch

1 Doanh thu thuần 3.209.070,77 3.243.240,00 98,95%

2 Lợi nhuận sau thuế 192.616,11 177.772,50 108,35%

Doanh thu thuần năm 2017 chỉ đạt 98,95% so với kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 
nguyên nhân là do việc chấm dứt hoạt động tại hai nhà máy sợi, nên doanh thu sợi trong quý 4 giảm so với kế 
hoạch; và Công ty thu hẹp sản xuất một số chủng loại sản phẩm không hiệu quả.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn tăng trưởng tốt, vượt 8,35% so với kế hoạch đề ra, đóng góp chủ 
yếu từ hoạt động doanh thu khác.
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 faceperit, suntem aut vero
,te nis evel est

 faceperit, suntem aut vero
,te nis evel est

 Berro beaqui cus aut volupta tationes
 molum inullo dolorum fugitas nim
 volesseribus dolupis dolupienihic
 ernatquossi facepero bearchi quates
 eatio. Nam idio eliquas eos utatem.
 Itatem in rempel inisdoluptam ulpari
 omniminihil, seque consedi velis que
 voles nia sequiat quas vent expedi
berferrovid quidunt volupta

 Berro beaqui cus aut volupta tationes
 molum inullo dolorum fugitas nim
 volesseribus dolupis dolupienihic
 ernatquossi facepero bearchi quates
 eatio. Nam idio eliquas eos utatem.
 Itatem in rempel inisdoluptam ulpari
 omniminihil, seque consedi velis que
 voles nia sequiat quas vent expedi
berferrovid quidunt volupta

78%
22%

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1967
Quốc tịch: Hàn Quốc
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học Yonsei
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 07 cổ phần chiếm 0,0% vốn điều lệ
Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác
Công ty đại chúng : Thành viên BKS Công ty CP HTKT XNK Savimex, Việt Nam
Công ty khác : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP SY Vina, Việt Nama
Quá trình công tác
Từ 4/2015 - 3/2018: Tổng giám đốc Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
Từ 2012 - 3/2015: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
Từ 2011 - 2012: Giám đốc Kiểm toán nội bộ Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
Từ 2007 - 3/2011: Giám đốc điều hành Công ty AMORE COUTURE. INC. LA. Hoa Kỳ
Từ 2005 - 2006: Giám đốc tài chính Công ty DAESUNG AMERICA.INC. Hoa Kỳ
Từ 1998 - 2005: Tổng giám đốc điều hành/ Giám đốc tài chính Công ty E.land Viet Nam
Từ 1994 - 2008: Trưởng phòng kế toán Công ty E.land Korea. Hàn Quốc.

ÔNG KIM DONG JU
 TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1961
Quốc tịch: Hàn Quốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – Cử nhân quản lý doanh nghiệp
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác
Không có
Quá trình công tác
Từ 3/2018 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công 
Từ 12/2017 – 3/2018: Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty CP Dệt may – Đầu tư – 
Thương mại Thành Công 
Từ 4/2015 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công
Từ 2009 - 3/2015: Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty CP Dệt may – Đầu tư – Thương mại 
Thành Công 
Từ 2006 - 2009: Giám đốc chiến lược - Tập đoàn E-Land Korea, Hàn Quốc
Từ 1996 - 2005:  Công ty E-Land Srilanka, Srilanka
Từ 1993 - 1995: Công ty E-Land Việt Nam, Việt Nam
Từ 1990 - 1993: Tập đoàn E- Land (E-Land World), Hàn Quốc

ÔNG LEE EUN HONG
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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Thông tin cá nhân
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1973
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính - Đại học Columbia Southern - Hoa Kỳ (2009)
Cử nhân Tín dụng và Kế toán - Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh (1994)
Cử nhân Anh văn - Đại học Quy Nhơn (2003)
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác
Công ty đại chúng: Trưởng BKS Công ty CP chứng khoán Thành Công
Công ty khác: Trưởng BKS Công ty CP SY Vina; Trưởng BKS CTCP Thành Quang
Quá trình công tác
Từ 2010 đến nay: Kế toán trưởng, thành viên HĐQT Công ty CP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành 
Công
Từ 6/2009 - 12/2009: Trưởng phòng Đầu tư Công ty CP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công
Từ 9/1995 - 5/2009: Kế toán trưởng –Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn

BÀ NGUYỄN MINH HẢO
 KẾ TOÁN TRƯỞNG

 faceperit, suntem aut vero
,te nis evel est

 faceperit, suntem aut vero
,te nis evel est

 Berro beaqui cus aut volupta tationes
 molum inullo dolorum fugitas nim
 volesseribus dolupis dolupienihic
 ernatquossi facepero bearchi quates
 eatio. Nam idio eliquas eos utatem.
 Itatem in rempel inisdoluptam ulpari
 omniminihil, seque consedi velis que
 voles nia sequiat quas vent expedi
berferrovid quidunt volupta

 Berro beaqui cus aut volupta tationes
 molum inullo dolorum fugitas nim
 volesseribus dolupis dolupienihic
 ernatquossi facepero bearchi quates
 eatio. Nam idio eliquas eos utatem.
 Itatem in rempel inisdoluptam ulpari
 omniminihil, seque consedi velis que
 voles nia sequiat quas vent expedi
berferrovid quidunt volupta

78%
22%

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1967
Quốc tịch: Hàn Quốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 
Số lượng cổ phần đại diện sở hữu cho E-land Asia Holdings Pte., Ltd:  22.334.338 cổ phần, chiếm 43,24% 
vốn điều lệ
Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác
Giám đốc của E-land Asia Holdings Pte. Ltd., Singapore
Quá trình công tác
Từ 10/2017 đến nay: Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP Dệt may – Đầu tư – Thương 
mại Thành Công
Từ 10/2017 - 3/2018: Thành viên HĐQT thay thế Công ty CP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công
Từ 2014 – 2017: Công ty E-land Trung Quốc, Trung Quốc
Từ 2011 – 2014: Công ty E- land Ấn Độ, Ấn Độ
Từ 1993 – 2011: Công ty E-land Trung Quốc, Trung Quốc

ÔNG LEE DONG SEOK 
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
Những thay đổi trong Ban Tổng giám đốc

Cơ cấu lao động

Từ ngày 25/10/2017, Ông Lee Dong Seok được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành 
Công ty.
Từ ngày 18/12/2017, Ông Lee Eun Hong được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc của Công ty. 
Từ ngày 14/3/2018, Ông Lee Eun Hong được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Công ty

Tính đến 31/12/2017, tổng số lao động của Công ty là 4.888 người với cơ cấu cụ thể như sau:

STT Tiêu chí
Số lượng 

(người)
Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động 4.888 100,00%

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 305 6,24%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 327 6,69%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 5 0,10%

4 Lao động phổ thông 4.251 86,97%

II Theo đối tượng lao động 4.888 100,00%

1 Lao động trực tiếp 4.072 83,31%

2 Lao động gián tiếp 816 16,69%

III Theo giới tính 4.888 100,00%

1 Nam 2.040 41,73%

2 Nữ 2.848 58,27%

Một số chính sách đối với người lao động

Một số chính sách đối với người lao động

Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng, việc xây dựng một chế độ làm việc hợp lý là bước đầu tiên và cơ bản trong 
chuỗi chính sách nhằm tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, tạo tâm lý thoải mái cho người lao động, từ đó 
giúp nâng cao hiệu quả làm việc cũng như sự gắn bó lâu dài với Công ty.

Chế độ việc làm: Công ty đề ra những tiêu chí rõ ràng về thời gian và điều kiện làm việc đảm 
bảo đầy đủ quyền lợi cho CBCNV. Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người 
lao động theo Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội như: ký hợp đồng lao động, thời giờ làm 
việc và nghỉ ngơi, nghỉ lễ, phép, việc riêng; trả lương làm thêm giờ, phụ cấp ca đêm; các chế độ 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kỷ luật lao động; chính sách đối với lao động nữ; an toàn – bảo 
hộ lao động.

Về điều kiện làm việc: Người lao động được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, 
được cấp phát những dụng cụ làm việc, máy móc, thiết bị cần thiết đảm bảo chất lượng theo 
quy định; đảm bảo điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện 
hành của Nhà nước.

Các chế độ phúc lợi khác:
• Thưởng các dịp Lễ, lương tháng 13, thưởng thành tích cuối năm
• Tiền ăn giữa ca
• Bồi dưỡng hiện vật tại chỗ
• Khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp hằng năm, khám phụ khoa
• Đồng phục và bảo hộ lao động
• Các khoản trợ cấp khác: Trợ cấp khó khăn, trợ cấp tang chế, trợ cấp gửi con nhà trẻ; chế độ 

nghỉ mát hằng năm; chế độ công tác phí; xe đưa rước công nhân đi làm việc, trợ cấp tiền 
xăng

• Ngoài ra, Công ty còn tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động văn nghệ, 
thể dục thể thao và các hoạt động tinh thần khác do Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức 
nhân các ngày lễ, các dịp kỷ niệm trong năm như: Quốc tế phụ nữ, Quốc tế thiếu nhi, Ngày 
thành lập Công ty 16/8, năm mới.

Chính sách đào tạo, tuyển dụng và thu hút nhân tài:
• Trong một thị trường mà tính cạnh trang ngày một cao, yêu cầu của khách hàng đối với 

sản phẩm của Công ty cũng theo đó ngày một tăng lên, việc tuyển dụng được những người 
lao động có năng lực, tay nghề và kinh nghiệm là cực kỳ quan trọng. Xác định rõ điều này, 
Công ty đã đề ra những tiêu chuẩn rõ ràng đối với từng vị trí, chức vụ theo yêu cầu công 
việc. Yêu cầu cơ bản nhất đối với người lao động trong Công ty là có trình độ chuyên môn, 
sự chủ động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc. Tùy vào mức độ quan trọng của từng 
vị trí tuyển dụng mà yêu cầu đối với ứng viên sẽ khác nhau. Đối với cán bộ quản lý điều 
hành, các yêu cầu tuyển dụng sẽ khắt khe hơn, bao gồm trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ 
đại học trở lên, kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích, dự báo, thuyết trình, đánh giá 
công việc, trình độ ngoại ngữ, tin học. Ngoài ra, Công ty có chính sách chủ động tìm kiếm 
và thu hút nhân tài, đồng thời ban hành phương án lương thưởng đặc biệt cho những nhân 
viên giỏi, xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan nhằm tăng cường sự 
gắn bó của họ đối với Công ty. 

• Bên cạnh việc tập trung thu hút nguồn nhân lực có tay nghề, Công ty có biện pháp chủ 
động nâng cao mặt bằng CBCNV bằng công tác đào tạo nội bộ, đào tạo tại chỗ và dành sự 
quan tâm, khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH 
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Các dự án trong năm

Các khoản đầu tư dài hạn khác

Trong năm 2017, Công ty không thực hiện 
đầu tư mới, chủ yếu tiến hành bảo trì, sửa 
chữa lớn cho các nhà máy, xưởng sản xuất, 
máy móc. Trong đó, Công ty tập trung chủ 
yếu nâng cấp hệ thống máy móc và thiết bị 
tại ngành Nhuộm và ngành Đan.

Tên Đơn vị Chi phí đầu tư

Ngành Sợi                    4.011.194.568 

Ngành Dệt                 11.038.433.438 

Ngành Đan                 34.009.375.380 

Ngành Nhuộm                 24.961.390.010 

Ngành May                    6.265.552.226 

Văn phòng Công ty                    6.901.347.924 

Tổng cộng 87.187.293.546
Tính đến 31/12/2017, Công ty vẫn duy trì 
danh mục đầu tư dài hạn từ các năm trước 
và không phát sinh giao dịch đầu tư mới:

Đơn vị đầu tư, góp vốn khác Tổng tiền đầu tư, góp vốn

CTCP Dệt Việt Thắng 125.000.000

CTCP Dệt May Thắng Lợi 1.576.000.000

CTCP Dệt May Huế 793.000.000

CTCP SY Vina 883.450.000

Ngân hàng CP Ngoại Thương Việt Nam 2.449.600.000

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
Tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên kết
Các công ty con
Công ty cổ phần Trung tâm Y khoa Thành Công

Công ty TNHH MTV Thành Công – Vĩnh Long (*)

Công ty TNHH MTV TC E.Land (*)

Công ty cổ phần Thành Quang: chưa đi vào hoạt động.

Công ty TNHH TC Tower
Công ty đang trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý để chuẩn bị đi vào hoạt động

Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2017 so với 2016

Tổng tài sản Đồng     28.248.645.352        29.797.349.608 105,48%

Tổng doanh thu Đồng     35.320.960.640        40.380.659.001 114,32%

Lợi nhuận sau thuế Đồng       2.607.170.303         3.042.935.221 116,71%

Biên LNST % 7% 8% 102,09%

Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2017 so với 2016

Tổng tài sản Đồng    240.066.462.561      208.467.971.498 86,84%

Tổng doanh thu Đồng    103.701.782.780      120.854.618.032 116,54%

Lợi nhuận sau thuế Đồng - 62.095.273.571 - 46.182.854.498 74,37%

Biên LNST % -60% -38% 63,82%

Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2017 so với 2016

Tổng tài sản Đồng       6.294.557.802         6.379.241.608 101,35%

Tổng doanh thu Đồng     11.663.967.269         5.760.615.778 49,39%

Lợi nhuận sau thuế Đồng       2.482.147.938            264.529.478 10,66%

Biên LNST % 21% 5% 21,58%

(*) Từ ngày 29/12/2017 Công ty TNHH MTV Thành Công – Vĩnh Long chính thức được sáp nhập vào Công 
ty mẹ (TCM) theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 06/2017/NQ – ĐHCĐ ngày 29/12/2017. Hiện nay Công ty 
đang thực hiện các thủ tục pháp lý sau sáp nhập, dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2018.

(*) Công ty đang thực hiện thủ tục giải thể theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ban hành ngày 25/10/2017. 
Dự kiến sẽ hoàn tất các thủ tục giải thể trong nửa đầu năm 2018.

ĐVT: Đồng

ĐVT: Đồng
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
Công ty liên kết

Công ty cổ phần Thành Chí (*)

Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công 

Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2017 so với 2016

Tổng tài sản Đồng    155.443.877.765      167.825.947.419 107,97%

Tổng doanh thu Đồng     84.365.279.652        73.806.424.368 87,48%

Lợi nhuận sau thuế Đồng       2.424.187.112         3.764.205.420 155,28%

Biên LNST % 3% 5% 177,49%

Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2017 so với 2016

Tổng tài sản Đồng    348.328.405.754      324.304.523.003 93,10%

Tổng doanh thu Đồng     42.141.968.875        20.027.508.106 47,52%

Lợi nhuận sau thuế Đồng       9.394.567.895 - 24.135.775.169 -256,91%

Biên LNST % 22% -121% -540,60%

(*) Kể từ ngày 27/12/2017, Công ty cổ phần Thành Chí không còn là công ty liên kết của TCM. Công ty đã 
thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần chiếm 47,43% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thành 
Chí theo Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐQT ngày 03/8/2010 của HĐQT TCM.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Phúc: chưa đi vào hoạt động.

Công ty cổ phần Du lịch Golf Vũng Tàu:  chưa đi vào hoạt động.

Về khả năng thanh toán Về cơ cấu vốn

Về khả năng sinh lờiVề năng lực hoạt động

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT Chỉ tiêu 2016 2017 Tăng / giảm 2016

1 Tổng tài sản 2.820.393,53 3.035.381,72 7,62%

2 Doanh thu thuần 3.070.604,04 3.209.070,77 4,51%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 139.680,72  192.894,18 38,10%

4 Lợi nhuận khác -6.404,33 42.257,32

5 Lợi nhuận trước thuế 133.276,39 235.151,49 76,44%

6 Lợi nhuận sau thuế 115.038,34 192.616,11 67,44%

Với ưu thế về uy tín và chất lượng sản phẩm, thương hiệu của Công ty ngày càng được củng cố và nâng cao 
trong bối cảnh nền kinh tế đang có những bước phục hồi rõ nét. Các dây chuyền sản xuất của Công ty đang 
dần được đầu tư mới với công nghệ tiên tiến và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Khách hàng truyền thống của 
Công ty là đối tác đã gắn bó nhiều năm, luôn luôn đảm bảo đơn hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn chú trọng đẩy mạnh công tác bán hàng, marketing, phát triển mạng lưới 
khách hàng thường xuyên. 

STT Chỉ tiêu tài chính ĐVT 2016 2017

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
1 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần  0,89  0,99 
2 Hệ số thanh toán nhanh Lần  0,40  0,49 
II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 67,54 64,70
2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 208,05 183,25

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
1 Vòng quay Hàng tồn kho Vòng 3,46  3,53 
2 Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bình quân) Vòng 1,05  1,10 

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    
1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,75 6,00

2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (bình quân) % 11,58 19,39

3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
(bình quân) % 3,93 6,58

4 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 4,55 6,01

Nhà máy Thành Công - Vĩnh Long đã giảm 
lỗ, hơn 10 tỷ so với cùng kỳ, đồng thời việc 
dịch chuyển cơ cấu doanh thu từ mảng sợi 
sang mảng vải đã giúp các chỉ tiêu khả năng 
sinh lời cải thiện đáng kể. Ấn tượng nhất là 
chỉ tiêu Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở 
hữu (ROE), tăng từ 11,58% lên 19,39%.

Nhìn chung Công ty đang dần cải thiện các chỉ 
tiêu về khả năng thanh toán khi cả hai chỉ tiêu 
gồm khả năng thanh toán hiện hành và khả 
năng thanh toán nhanh đều tăng lên lần lượt 
đạt 0,99 lần và 0,49 lần. Với hệ số thanh toán 
như thể hiện ở thời điểm hiện tại, Công ty đã 
có thể dễ dàng thanh toán các khoản nợ ngắn 
hạn của mình.

Năng lực hoạt động của Công ty được duy trì 
ổn định với vòng quay hàng tồn kho ở mức 
~3,5 vòng và vòng quay tài sản ở mức ~1,1 
vòng.

Các chỉ tiêu cơ cấu vốn trong năm 2017 giảm, 
cụ thể chỉ tiêu Nợ/Tổng tài sản giảm từ 67,54% 
xuống còn 64,7% và chỉ tiêu Nợ/Vốn chủ sở 
hữu giảm khá nhiều từ 208,05% xuống còn 
183,25%. Điều này thể hiện việc Công ty chủ 
động giảm sử dụng đòn bẩy tài chính mặc dù 
trong năm 2017 tài sản và vốn chủ sở hữu của 
Công ty đều tăng thêm.

ĐVT: Triệu đồng
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cổ phần

Số lượng cổ phần: 51.653.829 cổ phần
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Số cổ phiếu ưu đãi: không có
Số cổ phiếu phổ thông: 51.653.829 cổ phần
Số cổ phiếu quỹ: 100.450 cổ phần
Số cổ phiếu đang lưu hành: 51.553.379 cổ phần
Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 51.553.379 cổ phần
Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

Cơ cấu cổ đông 

Cơ cấu cổ đông 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

STT Đối tượng Số lượng Cổ phần Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ

1 Cổ đông lớn  
(sở hữu ≥ 5% vốn điều lệ)              22.334.338                        43,24% 

  -  Trong nước  0 0%

  -  Nước ngoài                22.334.338 43,24%

2 Cổ đông khác              29.219.041                        56,57% 

  -  Trong nước 26.243.004 50,81%

  -  Nước ngoài                  2.976.037 5,76%

3 Cổ phiếu quỹ 100.450 0,19%

  TỔNG CỘNG 51.653.829                        100,00% 

STT Đối tượng Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%)

1 Cổ phiếu quỹ 100.450 0,19%

2 Cổ đông trong nước 26.243.004 50,81%

  - Tổ chức 5.747.092 11,13%
  - Cá nhân 20.495.912 39,68%

3 Cổ đông nước ngoài 25.310.375 49,00%

  - Tổ chức 25.171.364 48,73%
  - Cá nhân 139.011 0,27%

Tên tổ chức/cá 
nhân

Số đăng ký sở 
hữu

Địa chỉ Số lượng cổ phần Tỷ lệ/VĐL

Eland Asia 
Holding Pte.ltd CA2946

50 RAFFLES PLACE, #11-03B 
SINGAPORE LAND TOWER 
SINGAPORE 048623

22.334.338 43,24%

Trong năm 2017, Công ty đã tiến hành chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty với tỷ lệ thực hiện 100:5 
Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được nhận thêm 5 cổ phần mới. Vốn điều 
lệ của Công ty tăng tương ứng từ 49.199.951 cổ phần lên 51.653.829 cổ phần.
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Tính đến 31/12/2017, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 100.450 cổ phần. Trong 
năm 2017, Công ty không thực hiện mua/bán cổ phiếu quỹ.
Các chứng khoán khác: không có.
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Môi trường kinh doanh 2017

Năm 2017, môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp hạng 68 trên tổng số 190 nền kinh tế 
được đánh giá, tăng 14 bậc, vượt qua Trung Quốc. Có thể thấy trong năm vừa qua, Chính 
phủ Việt Nam đã thực hiện hàng loạt chính sách thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh bằng các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với khu vực kinh tế tư 
nhân. Các Nghị quyết 19/2016/NQ-CP, Nghị quyết 35/2016/NQ-CP về cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đã và 
đang được thực thi có hiệu quả.

Số liệu công bố của Tổng cục thống kê 
cho thấy kinh tế Việt Nam đang tăng 
trưởng ổn định. Kỷ lục tăng trưởng 
được cho là nhờ vào sự trỗi dậy mạnh 
mẽ của nền kinh tế nửa cuối năm. 
Mức tăng trưởng trên 7% vào quý III 
và quý IV là cú hích, biến tham vọng 
tăng trưởng 6,7% tưởng chừng “bất 
khả thi” thành “dấu ấn” mới của kinh 
tế Việt Nam, vượt mọi dự đoán của 
các tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh 
tế và Chính phủ Việt Nam. Trong năm 
qua, sự tăng trưởng của nền kinh tế 
có đóng góp không nhỏ của khu vực 
công nghiệp chế biến, chế tạo với mức 
tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Năm 2017 cũng đánh dấu kỷ lục về số 
lượng doanh nghiệp thành lập mới. Cả 
nước có 126.859 doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 
1.295,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% về số 
doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn 
đăng ký so với năm 2016. Cùng với đó, 
những hiệp định thương mại tự do có 
hiệu lực làm thúc đẩy xuất nhập khẩu 
giữa Việt Nam và các thị trường khác 
trên thế giới 

Nhìn chung trong năm 2017, doanh thu 
Công ty đã thực hiện chỉ đạt gần 99% so với 
kế hoạch, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 
112% so với kế hoạch.
Doanh thu không đạt như kỳ vọng là do 
trong năm, Công ty đã giải thể hai nhà máy 
sợi. Trong đó, một nhà máy sợi tại Khu 
công nghiệp Tân Bình và một nhà máy sợi 
tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vì vậy 
doanh thu từ sản phẩm sợi có phần giảm 
sút so với kế hoạch ban đầu.
Bên cạnh đó, với mục đích tái cấu trúc vốn, 
Công ty đã cơ cấu lại các hạng mục đầu tư 
dài hạn, tiến hành thoái vốn phần đất tại 
Khu công nghiệp Xuyên Á và vốn đầu tư 
tại Công ty cổ phần Thành Chí. Vì vậy lợi 
nhuận trước thuế của Công ty đạt 112% so 
với kế hoạch đề ra. 

Ngành dệt may bước vào năm 2017 với nhiều tác động bất lợi từ các thị trường xuất khẩu chính khi Mỹ rút 
khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hậu Brexit (nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu) 
vẫn còn ảnh hưởng đến thị trường, cùng tình hình ảm đạm của ngành cuối năm 2016, đầu năm 2017 gặp rất 
nhiều khó khăn. Nhưng từ quý II/2017, với sự quyết tâm cao ngành dệt may Việt Nam đã từng bước ổn định, 
vượt qua thách thức, đưa kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 31 tỷ USD, tăng 10,23% so với cùng kỳ năm 
2016.
Từ bức tranh kinh tế trong và ngoài nước cùng với thực tiễn hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty trong năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu ĐVT TH 2016 KH 2017 TH 2017
TH so 

với KH
2017 so 

với 2016

Doanh thu thuần Tỷ Đồng 3.071 3.243 3.209 99% 105%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đồng 133 209 235 112% 176%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ DTT % 4% 6% 7% 114% 169%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ VCSH % 15% 20% 22% 110% 151%

Cổ tức/ VĐL % 10% 10% 10% 100% 100%

PHẦN III:  BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Về doanh thu
Cơ cấu doanh thu qua các năm 2016, 2017 không có sự thay đổi nhiều với doanh thu thuần từ tiêu thụ (bán) 
thành phẩm đóng góp giá trị lớn nhất, năm 2017 giá trị này tăng gần 5% so với năm trước. Theo sau là doanh 
thu thuần từ dịch vụ và cuối cùng là doanh thu khác có đóng góp không đáng kể.
Trong cơ cấu tổng doanh thu, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 4,51% chủ yếu do đóng góp của 
ngành hàng dệt may và may mặc. 
Về chi phí
Xét về cơ cấu chi phí hoạt động, trong năm 2017, không có nhiều biến động về thứ tự tỷ trọng các yếu tố cấu 
thành tổng chi phí hoạt động của Công ty. Giá vốn hàng bán luôn là yếu tố chiếm tỷ trọng cao nhất với khoảng 
từ hơn 88% qua các năm. Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng duy trì ở mức ổn định. Các chi phí 
khác có tỷ trọng không đáng kể.

Xét về cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, nguyên vật liệu luôn là yếu tố chiếm tỷ trọng lớn nhất 
trong nhóm các yếu tố sản xuất kinh doanh. Năm 2017, tổng giá trị chi phí tăng 6,19% so với cùng kỳ, chi phí 
nguyên vật liệu và chi phí nhân công tăng đều khoảng 7,5%, chi phí dịch vụ mua ngoài có tỷ trọng đứng thứ 3 
giảm xuống 3,48%. Ngoài ra, chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm tăng mạnh khoảng 23% do Công ty 
đầu tư thêm máy móc thiết bị và phương tiện vận tải. Các yếu tố còn lại đều có xu hướng tăng như với yếu tố 
nguyên vật liệu; tuy nhiên mức đóng góp không đáng kể. 

Những tiến bộ đạt được 
trong năm 2017

• Sau khi đánh giá tình hình hoạt động của Công 
ty, TCM đã tập trung vào năng lực sản xuất của 
các ngành đan kim và nhuộm, cung cấp kịp 
thời nhu cầu vải đan kim thành phẩm tăng cho 
các nhà máy may.

• Nhà máy Thành Công – Vĩnh Long đã hoạt 
động ổn định nhằm khai thác tốt nhất những 
sản phẩm có hiệu quả cao từ đơn hàng may và 
vải dệt xuất khẩu.

• Năm 2017, Công ty thành công trong lĩnh vực 
nghiên cứu công nghệ mới tạo ra những mặt 
hàng đan kim với các tính năng đặc biệt như 
giữ ấm, siêu co giãn, mịn không đổ lông, an 
toàn cho người mặc.

89,29%

3,26%
4,84% 2,28% 0,33%

2016
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Chi phí khác
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Tình hình tài sản

Tình hình tài sản

Tình hình nợ phải trả
Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

STT Tiêu chí 2016 2017 % Tăng/ Giảm

1 Tài sản ngắn hạn 1.310.067,61 1.606.527,19 22,63%

2 Tài sản dài hạn 1.510.325,92 1.428.854,53 -5,39%

3 Tổng tài sản 2.820.393,53 3.035.381,72 7,62%

STT Tiêu chí 2016 2017 % Tăng/ Giảm

1 Nợ ngắn hạn 1.468.018,77 1.626.471,05 10,79%

2 Nợ dài hạn 436.802,76 337.292,40 -22,78%

3 Tổng nợ 1.904.821,53 1.963.763,45 3,09%

Năm 2017, tài sản ngắn hạn tăng thêm 22,63% so với cùng kỳ chủ yếu do sự tăng lên của khoản mục tiền và 
các khoản tương đương, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Ngược lại với tài sản ngắn hạn, giá trị 
tài sản dài hạn trong năm giảm nhẹ 5,39% do chuyển nhượng quyền thuê đất. Sự gia tăng của tài sản ngắn hạn 
làm cho tổng tài sản tăng thêm 7,62% so với năm 2016.
Cơ cấu tài sản trong giai đoạn 2013 – 2016 nghiêng về tài sản dài hạn với tỷ trọng khoảng 55% trên tổng tài sản. 
Năm 2017, cơ cấu này có sự dịch chuyển sang tài sản ngắn hạn – chiếm tỷ trọng 52,93% tổng tài sản.

Xét về cơ cấu mỗi nhóm tài sản, tỷ trọng tài sản ngắn hạn, dài hạn cụ thể như sau:

• Về cơ cấu tài sản ngắn hạn: hàng tồn kho là khoản mục chiếm tỷ trọng chủ yếu, hơn 50% trong tổng giá trị 
tài sản ngắn hạn, nằm tại thành phẩm, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và nguyên vật liệu, đây là đặc 
thù của ngành dệt may. Tiếp đến là các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 29,57% tài sản ngắn hạn, các đối 
tác chiếm dụng vốn lớn của Công ty gồm có Eland World LTD, Eddie Bauer LLC, Kmart Corporation và 
E-land Asia Holding Pte.Ltd. Các loại tài sản ngắn hạn khác chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng giá trị tài 
sản ngắn hạn.

• Về cơ cấu tài sản dài hạn: giá trị tài sản cố định chiếm 82,93% tổng giá trị tài sản dài hạn, các khoản chi phí 
trả trước dài hạn và đầu tư tài chính dài hạn đóng góp lần lượt là 8,1% và 7,1% vào tổng tài sản dài hạn. Các 
loại tài sản dài hạn khác có đóng góp không đáng kể.

ĐVT: Triệu đồng
ĐVT: Triệu đồng

Do nhu cầu vốn lưu động phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty sử dụng nợ vay ngắn hạn là 
chủ yếu. Trong đó, các khoản vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 59,57%, năm 2017, nợ ngắn hạn tăng 
thêm 10,79% so với cùng kỳ, chiếm 82,82% trên tổng nợ. Trong năm có khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn 
đã đến hạn trả, đồng thời Công ty đã trả khoản vay cho E-Land Asia Holdings Pte., Ltd làm các khoản nợ dài 
hạn giảm mạnh 22,78%. Tuy nhiên nợ dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu nợ dẫn đến tổng nợ cả năm 
tăng thêm 3,09%.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tình hình nợ phải trả

Về tình trạng trả nợ 

Về tình trạng trả nợ 

Ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay

Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu
Tuổi nợ dưới 1 năm Tuổi nợ trên 1 năm

2016 2017 +/- 2016 2017 +/-

Các khoản nợ thuê 
tài chính 41,40 43,1 4,1% 77,29 100,70 30,3%

Các khoản vay 821,05 890,88 8,45% 314,26 192,85 -38,63%

Phải trả người bán 
và phải trả khác 261,05 306,36 17,36%

Chi phí phải trả 11,34 12,70 11,99% 0,47 -

Tổng cộng 1.165,90 1.287,93 10,5% 392,02 293,55 -25,1%

Trên thực tế, Công ty luôn coi trọng công tác quản trị rủi ro nói chung và đặc biệt là rủi ro thanh khoản nói 
riêng. Ban Tổng giám đốc luôn giám sát hoạt động quản lý rủi ro thông qua việc thường xuyên theo dõi yêu 
cầu về thanh toán hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm duy trì một lượng tiền cũng như các khoản vay ở 
mức phù hợp, giám sát các luồng tiền phát sinh thực tế với dự kiến nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do biến động 
dòng tiền của Công ty. 

ĐVT: Triệu đồng

ĐVT: Triệu đồng

STT Tiêu chí 2016 2017

1 Vay ngắn hạn 893.514,23 968.875,82

2 Vay dài hạn 391.549,44 293.549,05

3 Chi phí lãi vay 37.659,02 47.846,98

4 Chi phí lãi vay/doanh thu thuần 1,23% 1,49%

Tổng lãi vay năm 2017 là 47,8 tỷ đồng, tăng 27,05% so với năm 2016. Tỷ lệ chi phí lãi vay/doanh thu thuần đạt 
1,49%, đây là mức thấp và thể hiện Công ty không chịu nhiều rủi ro về biến động lãi suất.
Độ nhạy của các khoản vay đối với sự thay đổi lãi suất có thể xảy ra ở mức độ hợp lý trong lãi suất. Với giả định 
là các biến số khác không thay đổi, nếu lãi suất của các khoản vay với lãi suất thả nổi tăng/giảm 200 điểm cơ 
bản thì lợi nhuận trước thuế của Công ty cho kỳ hoạt động 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2017 sẽ giảm/tăng 
22.373.068.936 đồng (kỳ hoạt động 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2016 là 23.327.464.050 đồng).

Công nợ Tài sản

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Đô la Mỹ (USD) 1.152.280,0 1.178.421,2 504.166,6 347.441,5

Euro (EUR) 5,4 5,0

Yên Nhật (JPY) 19,3 18,9

Tổng cộng 1.152.280,0 1.178.421,2 504.191,3 347.465,4

Vì thực hiện giao dịch với một số thị trường trên thế giới, Công ty chịu ảnh hưởng từ thay đổi tỷ giá của đồng 
USD và Euro. Phân tích độ nhạy với ngoại tệ chỉ áp dụng cho các số dư của các khoản mục tiền tệ bằng ngoại 
tệ tại thời điểm cuối kỳ và điều chỉnh việc đánh giá lại các khoản mục này khi  có 5% thay đổi của tỷ giá. Nếu tỷ 
giá các  đồng ngoại tệ USD so với VND tăng/giảm 5% thì lợi nhuận trước thuế trong kỳ của Công ty sẽ giảm/
tăng 32.405.669.615 đồng tương ứng (năm 2016: 41.548.985.678 đồng).

ĐVT: Tỷ đồng
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VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VỀ CHÍNH SÁCH

VỀ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ

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

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Dự báo thị trường may mặc thế giới giai đoạn 2016-2021

Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Trong năm 2017, Công ty thường xuyên tổ chức 
các khóa đào tạo cho cấp bậc trưởng nhóm, quản 
lý, trưởng bộ phận. Bước đầu đã thể hiện những 
hiệu quả nhất định trong công tác của các cấp 
quản lý, điều hành. Công việc, xây dựng kế hoạch 
đã được tiến hành một cách chỉnh chu, bài bản 
hơn.
Ngành Sợi được Công ty tiến hành tái cấu trúc 
toàn diện với việc giải thể xưởng Sợi 2 và Sợi 3, 
đồng thời chuyển đổi sản phẩm cho xưởng Sợi 
1 tập trung các mặt hàng mới để bộ phận kinh 
doanh vải đan phát triển khách hàng, từ đó góp 
phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho ngành và 
toàn Công ty.
Công tác tìm kiếm các đơn hàng được đẩy mạnh, 
trong năm 2017, Công ty đã thành lập thêm nhóm 
kinh doanh xuất khẩu A2 để thâm nhập, tìm kiếm 
đơn hàng và phát triển thị trường tại thị trường 
Mỹ. 
Phòng Nghiên cứu và phát triển kinh doanh 
(R&BD - Research & Business Development) được 
tiếp tục đầu tư và phát triển, tiến hành đẩy mạnh 
hơn nữa công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm 
và thị trường mới, bộ phận nghiên cứu và phát 
triển của ngành May cũng đã được thành lập trong 
năm 2017 để đáp ứng thị hiếu của thị trường.

Nhìn chung, Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược 
phát triển chủ đạo với mục tiêu “Nhanh hơn – Tốt 
hơn – Rẻ hơn”. Từng bước hoàn thành chuỗi giá 
trị, tối đa hóa lợi ích cho Công ty và cổ đông.
Đối với người lao động, Công ty từng bước đổi 
mới chính sách tăng lương, xét thưởng, phụ cấp và 
phúc lợi theo thành tích công tác của nhân viên. 
Từ đó, gia tăng sự gắn bó cam kết với người lao 
động tại Công ty

Trong năm 2017, Công ty từng bước nghiên cứu 
xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân viên 
(KPI), triển khai áp dụng và nâng cao hiệu quả hệ 
thống quản lý thành tích mới theo KPIs, cải tiến 
quy trình và chính sách thăng cấp nhân viên; xây 
dựng tinh thần trách nhiệm, tính tự giác của từng 
cấp quản lý, từng nhân viên, chủ động thực hiện 
nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, Công ty luôn tạo 
điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên nhằm 
mục đích tăng hiệu suất lao động và tăng hiệu quả 
sử dụng lao động tại Công ty.

Năm 2017, ngành dệt may phát triển đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, bên cạnh 
những thị trường xuất khẩu chính được giữ vững như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc 
vẫn đạt mức tăng trưởng tốt, một số thị trường có sự bứt phá như: Trung Quốc, Nga, 
Campuchia,... 

Đồng thời là sự phát triển đa dạng các mặt hàng 
xuất khẩu, ngoài các mặt hàng dệt may truyền 
thống thì các mặt hàng có giá trị tăng cao như vải, 
xơ sợi, vải địa kỹ thuật, phụ liệu dệt may cũng có 
sự tăng trưởng rất tốt. Sau khi Mỹ rút khỏi TPP, 
xuất khẩu dệt may gặp nhiều khó khăn trong hai 
quý đầu năm 2017. Tuy nhiên, tới cuối năm, thặng 
dư thương mại của ngành dệt may Việt Nam lại 
đạt mức cao kỷ lục, đứng đầu trong các ngành 

hàng xuất khẩu và được kỳ vọng sẽ còn tăng trưởng, 
đặc biệt khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực. Sau 
nhiều năm phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu 
nhập khẩu, giờ đây ngành dệt may đã có được tỷ lệ 
nội địa hóa tăng rõ rệt sau giai đoạn đầu tư vừa qua. 
Xuất khẩu xơ sợi sản xuất trong nước năm 2017 đã 
vươn ra được nhiều thị trường xuất khẩu lớn, ước 
đạt kim ngạch trên 3,5 tỷ USD. Ngoài ra, xuất khẩu 

vải không dệt và nguyên phụ liệu cũng đạt 1,7 tỷ 
USD.
Năm 2017 ngành dệt may Việt Nam không có nhiều 
thuận lợi, nhưng vẫn tăng trưởng trên 10% so với 
năm 2016. Dự báo, năm 2018 tăng trưởng 10 – 12% 
so với năm 2017, đạt 34,4 – 35 tỷ USD; ngành dệt 
may có thể tiếp tục là ngành thu ngoại tệ nhiều thứ 
hai về cho Việt Nam. Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 
tổ chức vào tháng 11/2017 tại Đà Nẵng đã tạo ra cơ 
hội tăng cường hợp tác giữa 21 nền kinh tế nội khối, 
trên cơ sở quán triệt các nguyên tắc hợp tác đối thoại 
cởi mở, đồng thuận, bình đẳng, tự nguyện và cùng 
có lợi, định hình tương lai hợp tác sau năm 2020 vì 
tăng trưởng bền vững. APEC 2017 diễn ra tại Việt 
Nam là cơ hội để doanh nghiệp dệt may trong nước 
tiếp xúc với các nhà đầu tư, nhà mua lớn. 

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp đánh giá năng lực của mình với các thành viên APEC và nâng cao khả 
năng phát triển khối thị trường mới.
Thị trường may mặc toàn cầu dự báo sẽ đạt 1.004,6 tỷ USD vào năm 2021, tăng 19,2% kể từ năm 2016. Tốc độ 
tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) của thị trường trong giai đoạn 2015-2020 dự kiến là 3,6%. Châu Á - Thái 
Bình Dương chiếm 60,7% giá trị thị trường dệt may toàn cầu và Châu Âu chiếm thêm 15,0% thị trường.

Năm Tỷ USD % Tăng trưởng

2016 842,7 5,5
2017 872,3 3,5
2018 903,9 3,6
2019 937,4 3,7
2020 970,9 3,6
2021 1.004,6 3,5

Tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 3,6

STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2018

1 Doanh thu thuần Tỷ Đồng 3.166

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đồng 237

3 Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ DTT % 7% 

4 Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ VCSH % 21% 

5 Cổ tức/ VĐL % 12%  

Không có

Dựa trên thực tế sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự báo cho năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra chỉ 
tiêu kế hoạch cho năm 2018 như sau:
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Tình hình thế giới 

Tình hình kinh tế Việt Nam, ngành dệt may 

Tình hình kinh tế Việt Nam, ngành dệt may 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình kinh tế, ngành dệt may trong năm 2017

Dự báo tình hình kinh tế và ngành dệt may năm 2018

• Nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi những thay đổi không lường trước được do căng thẳng chính trị; nguy 
cơ gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa dân tộc về kinh tế; những thay đổi nhanh chóng về công 
nghệ tác động lên nền kinh tế chung và đang thâm nhập vào ngành dệt may.

• Tuy nhiên nền kinh tế thế giới năm 2017 vẫn có những thay đổi tích cực như sau:
 - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) gần đây đã nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong 

năm 2017 lên 3,6% và năm 2018 lên 3,7% - cao hơn dự báo trước đó (ngày 23 tháng 7 
năm 2017) lần lượt là 3,5% và 3,6%.

 - Hầu hết các quốc gia với nền kinh tế mạnh đều có tăng trưởng trong 2017 như 
Mỹ khoảng 2,2%; Trung Quốc 6,7%; Ấn Độ 7,2%; Nhật Bản 1,3%; Canada 2,5%; các 
nước Liên minh châu Âu 2,1%; Anh 1,7% .

Việt Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn, hạn chế về năng lực nhưng bằng sự nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ 
cùng cộng đồng doanh nghiệp với các giải pháp đúng đắn và phương pháp quản lý phù hợp, nền kinh tế Việt 
Nam đã đạt được các kết quả quan trọng, như sau:
• Tăng trưởng GDP đạt 6,7%, đạt mục tiêu của Chính phủ đề ra;
• Quy mô GDP đạt 225 tỷ USD;
• GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.400 USD
Kết quả kinh tế Việt Nam trong năm 2017 đã được Ngân hàng Thế giới đánh giá, ghi nhận, đặc biệt môi trường 
kinh doanh được xếp hạng ở vị trí 68/ 190 nền kinh tế và đã tăng 14 bậc so với năm 2016 (ở vị trí thứ 82/ tổng 
số 190).

Kinh tế Việt Nam

Ngành dệt may
• Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 31,1 tỷ USD/Kế hoạch 30,0 tỷ USD, tăng trưởng 10,6% so với năm 2016 – 

ngành dệt may Việt Nam vẫn duy trì xuất siêu với kim ngạch xuất siêu 15,5 tỷ USD, cao hơn so với năm 
2016.

• Dòng đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may chậm lại do Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
không được thông qua, ảnh hưởng xấu đến thu hút đơn hàng cho các doanh nghiệp trong nước, thiếu đơn 
hàng lớn cho sản xuất trong những tháng đầu năm 2017.

• Tỷ trọng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng (đóng góp khoảng 70% tổng kim 
ngạch xuất khẩu của ngành), tác động thu hẹp và áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong nước. 
Tuy nhiên, sự lớn mạnh của doanh nghiệp FDI cũng là động lực để các doanh nghiệp Việt Nam tự thay đổi 
nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút các khách hàng quốc tế cho chính doanh nghiệp mình.

• Các doanh nghiệp trong nước vẫn tiếp tục chịu áp lực chi phí đầu vào tăng cao như tiền lương và các khoản 
phí bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) phải trích theo lương; nguyên liệu xơ sợi (năm 2017 
giá nhập khẩu trung bình của bông là 1,85 USD/ kg, tăng 15%; giá nhập khẩu xơ sợi ở mức 2,02 USD/ kg, 
tăng 8,3% so với năm 2016).

• Theo dự báo, nền kinh tế thế giới vẫn có những triển vọng tích cực, mặc dù ngành dệt may vẫn phải đối 
mặt với các biến động khó lường như nguy cơ tăng cường bảo hộ thương mại, căng thẳng chính trị ở một 
số khu vực trên thế giới. Dự báo của IMF, nền kinh tế thế giới sẽ tăng khoảng 3,7% vào năm 2018, đặc biệt 
các nền kinh tế lớn được dự báo vẫn tăng trưởng mạnh, gồm các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ.

• Việt Nam được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo có mức tăng trưởng khoảng 6,7% trong năm 
nay.

• Tình hình kinh tế vẫn tiếp tục canh tranh gay gắt về giá bán do các nước như Campuchia, Myanmar, ... 
được hưởng ưu  đãi thuế nhập khẩu dệt may 0% vào thị trường Châu Âu (EU), Hoa Kỳ, trong khi Việt Nam 
phải chịu thuế nhập khẩu cao vào các thị trường  này.

• Các yếu tố đầu vào tiếp tục tăng lên, đặc biệt là lương tối thiểu và các chi phí theo lương theo qui định của 
Nhà nước, làm cho chi phí sản phẩm dệt may tăng, khó khăn cạnh tranh với các nước trong khu vực.

• Sự cạnh tranh từ các Doanh nghiệp FDI ngay tại thị trường Việt Nam và cuộc cách mạng khoa học công 
nghệ 4.0 đang đến gần, tạo sức ép giảm giá và đào thải những doanh nghiệp không theo kịp xu hướng phát 
triển.

• Tuy nhiên, vẫn còn các cơ hội và thuận lợi cho các doanh nghiệp dệt may, đó là dự báo quy mô ngành công 
nghiệp dệt may toàn cầu tiếp tục tăng 25% từ nay đến năm 2025; các hiệp định thương mại tự do ký kết đã 
và đang tạo ra những thị trường mới  và giảm thuế  nhập khẩu về 0%; thị trường lao động Việt Nam còn lợi 
thế dân số trẻ, chi phí thấp, dồi dào, khéo léo so với các nước trong khu vực, và đặc biệt là khi Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết sẽ góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, tạo thuận lợi cho phát triển thương mại cho Ngành trong năm 2018 
và những năm tiếp theo.

PHẦN IV:  ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động đầu tư dự án

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017 của Công ty như sau:
ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

NĂM 2016 NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch Thực hiện
So với KH 

2017
So với TH năm 

2016

Doanh thu 3.071 3.243 3.209 99% 105%

Lợi nhuận sau thuế 115 177 192 108% 167%

Trong năm 2017, Công ty thực hiện doanh thu đạt 99% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 108% so với kế 
hoạch; hoạt động sản xuất kinh doanh có mức tăng trưởng 5% về doanh thu và 67% về lợi nhuận sau thuế so 
với thực hiện 2016.  Như vậy, Công ty gần đạt kế hoạch về doanh thu, hoàn thành tốt kế hoạch lợi nhuận, đặc 
biệt tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận đạt khá cao so với năm 2016.
Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty vẫn còn một số hạn chế như: kinh doanh sợi không hiệu 
quả, không đạt chỉ tiêu lợi nhuận; năng suất nhà máy mới Thành Công – Vĩnh Long (TCVL) mặc dù đã có 
nhiều cải tiến với năng suất tăng nhưng vẫn chưa bù đắp được chi phí sản xuất trong những năm đầu; một số 
công ty con hiệu quả thấp và lỗ. Điều này đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả doanh thu và lợi nhuận chung 
của Công ty trong năm qua.

Những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2017

Doanh thu chưa đạt cao: Sản phẩm sợi sản xuất ra 
bị cạnh tranh về giá và chất lượng chưa đáp ứng yêu 
cầu thị trường xuất khẩu, dẫn đến sợi xuất khẩu 
cũng như bán ra thị trường trong nước có lợi nhuận 
thấp và hầu như không có lợi nhuận (lỗ kéo dài). Vì 
vậy, Công ty phải quyết định cắt giảm sản xuất sợi và 
đóng cửa hai  nhà máy tại quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh và huyện Đức Hòa – tỉnh Long An, 
thu hồi nguồn tiền để tập trung vào đầu tư cho các 
ngành sản phẩm có hiệu quả cao hơn.
Lợi nhuận có tăng trưởng cao so với cùng kỳ:
• Lợi nhuận sau thuế đạt 108% so với kế hoạch 

và tăng trưởng đạt 67% so với cùng kỳ do các 
đơn hàng may mặc xuất khẩu và vải dệt đã vượt 
chỉ tiêu lợi nhuận, đóng góp lớn vào hoàn thành 
chỉ tiêu lợi nhuận công ty. Ngoài ra, lợi nhuận 
còn được thu về từ xử lý cơ cấu lại sản xuất kinh 
doanh ngành sợi, thoái vốn đất khu công nghiệp 
Xuyên Á và các công ty con (Thành Chí, Thành 
Quang) để nâng cao hơn hiệu quả hoạt động, tập 
trung vốn vào các Ngành có hiệu quả cao.

• Hầu hết các ngành sản xuất dệt, đan, nhuộm và 
may đã chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được 
giao, luôn theo sát mục tiêu, tìm kiếm các giải 
pháp thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, tập 

trung khắc phục những yếu kém, nâng cao năng 
suất chất lượng sản phẩm, đã thỏa mãn tốt các 
yêu cầu khách hàng.

• Các bộ phận kế hoạch, theo dõi đơn hàng sản 
xuất và các phòng ban phục vụ sản xuất Công 
ty đã luôn chủ động, phối hợp tốt và giải quyết 
nhanh các yêu cầu cũng như xử lý được các phát 
sinh, đảm bảo đơn hàng thực hiện thông suốt, 
giao hàng đúng thời hạn, góp phần nâng cao hiệu 
quả Công ty.

• Trong năm qua, kinh doanh sợi tiếp tục gặp khó 
khăn về cạnh tranh giá bán chủ yếu do thị trường 
ngày càng có nhiều nhà cung cấp sợi tham gia 
vào thị trường với giá bán khá thấp, trong khi 
về chủ quan chất lượng sợi xuất khẩu Công ty 
không được cải thiện theo yêu cầu khách hàng... 
dẫn đến hiệu quả kinh doanh sợi đạt thấp, lỗ 
kéo dài. Việc sản xuất sợi gặp nhiều khó khăn 
trong năm qua. Vì vậy, Công ty cũng đã có các 
giải pháp khắc phục lỗ và nâng cao hiệu quả hoạt 
động bằng cắt giảm một số chủng loại sợi không 
hiệu quả, tái cơ cấu lại sản xuất sợi phục vụ cho 
các đơn hàng xuất khẩu nội bộ và xuất khẩu với 
lợi nhuận tốt hơn.

• Hoạt động đầu tư trong năm đã được Công ty tập trung 
vào tăng năng lực sản xuất của các ngành đan kim và 
nhuộm, kế tiếp là ngành dệt với mục tiêu cung cấp kịp 
thời nhu cầu vải đan kim thành phẩm tăng lên cho các 
nhà máy may, đặc biệt là cho nhà máy may TCVL đã 
hoạt động ổn định nhằm khai thác tốt nhất những sản 
phẩm có hiệu quả cao từ đơn hàng may và vải dệt xuất 
khẩu.

• Công ty chủ yếu đầu tư cho mua máy móc thiết bị phục 
vụ sản xuất của các ngành sợi, dệt, đan kim, nhuộm, 
may với trị giá 90%/ tổng gía trị đầu tư năm; đầu tư 
trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ sản xuất và phòng 
ban Công ty chiếm 7% và còn lại cho tư xây dựng nhà 
xưởng chiểm 3%.

• Việc đầu tư đã được Công ty ưu tiên chủ yếu cho các 
lĩnh vực sản xuất nhằm tối đa hóa lợi nhuận các đơn 
hàng xuất khẩu; có cân nhắc kỹ lưỡng và không đầu tư 
tràn lan, kiên quyết không đầu tư thêm vào lĩnh vực 
thua lỗ hoặc vào các hoạt động không có giải pháp cải 
thiện tình trạng yếu kém.

• Các kế hoạch đầu tư trong năm 2017 đã được thực hiện 
tốt, đáp ứng tình hình hoạt động chung, thỏa mãn khá 
tốt yêu cầu khách hàng.
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CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG, 
CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI 

VỀ MÔI TRƯỜNG

 Công ty đã chấp hành đúng, đầy đủ các cam kết bảo vệ

 môi trường được phê duyệt và các quy định pháp luật

về công tác bảo vệ môi trường

Đã quan tâm nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường  của người  
lao động như tổ chức huấn luyện 
nhận thức bảo vệ môi trường 
cho nhân viên Công ty.
Công ty đã chú trọng ứng dụng 
các giải pháp kiểm soát chặt chẽ 
môi trường sản xuất, cụ thể Công 
ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc 
tự động trực tuyến (online) cho 
hệ thống xử lý nước thải theo 
quy định trong tháng 8/2017, 
đảm bảo kiểm soát môi trường 
ngày càng tốt hơn.

Công ty luôn đáp ứng các tiêu chí 
về môi trường theo yêu cầu của 
các tổ chức chứng nhận, khách 
hàng; đã xây dựng hệ thống 
quản lý Môi trường công ty theo 
tiêu chuẩn ISO14001-2015 và 
đã được Tổ chức BSI đánh giá 
và cấp chứng nhận tạm thời về 
Hệ thống Công ty phù hợp với 
các tiêu chuẩn ISO14001-2015 
trong tháng 12/ 2017.

Hoạt động cộng đồng, xã hội

Các hoạt động trọng yếu khác:

• Tiếp tục duy trì hoạt động vì xã hội, cộng đồng 
trong năm qua, ngoài nỗ lực sản xuất kinh doanh 
để tạo ra lợi nhuận phát triển, Công ty đã thực 
hiện khá tốt trách nhiệm xã hội thông qua các 
chương trình từ thiện, đóng góp cho phát triển 
cộng đồng. Cụ thể bằng các chương trình chăm 
sóc cuộc sống người lao động Công ty; hỗ trợ 
những gia đình khó khăn tại địa phương và các 
tỉnh thành nơi Công ty đặt trụ sở, văn phòng và 
nhà máy; các chương trình cấp học bổng cho 
các em học sinh sinh viên nghèo hiếu học của 
Công ty (con em người lao động Công ty), các 
em tại các địa phương cư trú và học sinh thiểu 
số trên cả nước; chăm lo, bảo trợ định kỳ cho 
các em tại 3 mái ấm mồ côi, khiếm thị; ủng hộ 
nhà tình thương cho những gia đình đặc biệt 
khó khăn; tham gia các chương trình từ thiện 
của Ngành, Hội Dệt May hàng năm và nhiều 
hoạt động khác.

• Kết quả thực hiện trong năm 2017: tổng chi phí 
cho các hoạt động CSR tăng 9% so với cùng kỳ 

2016 (giá trị trên 12 tỷ đồng) như chi tiết đã 
được Ban Tổng giám đốc đề cập.

• Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm hoạt động 
từ thiện vì cộng đồng, xã hội, có chương trình 
cụ thể thiết thực và đã nhận được sự đóng góp 
đồng hành nhiệt tình của tập thể người lao 
động Công ty.

• Phát triển doanh nghiệp hướng đến mục tiêu 
phát triển bền vững cũng là một mục tiêu mà 
Công ty quan tâm thực hiện, bởi đó là một yêu 
cầu cấp bách của thời đại đối với doanh nghiệp 
trong môi trường hội nhập. Do vậy, Công ty 
luôn cố gắng sản xuất kinh doanh với hiệu quả 
cao nhất; song song với việc luôn tuân thủ các 
quy định bảo vệ môi trường và không ngừng 
nâng cao hiệu quả hoạt động CSR, đóng góp 
cho sự phát triển xã hội. Đây cũng chính là yếu 
tố quan trọng nâng cao tính cạnh tranh của 
doanh nghiệp, góp phần thu hút khách hàng 
đến hợp tác và đầu tư với Công ty.

Nghiên cứu và Phát triển (R&D)

Công tác nghiên cứu  và phát triển luôn được 
quan tâm và xác định là khâu quan trọng đóng 
góp cho sự phát triển Công ty, bởi vì nó sẽ tạo 
ra những mặt hàng mới cho người tiêu dùng, từ 
đó phát triển thêm nhiều đơn hàng cho sản xuất 
Công ty.
Bộ phận R&D đã thực hiện được những mặt hàng 
đan kim với các tính năng đặc biệt như giữ ấm, 
nhẹ siêu co giãn, mịn không đổ lông, dưỡng da 
mềm mướt, hiệu ứng ánh màu mélange không đổ 
lông tạo sự dễ chịu, an toàn cho người mặc. Tuy 
số lượng đặt hàng chưa nhiều, nhưng việc thương  
mại hóa các mặt hàng này ra thị trường bước đầu 
đã có kết quả, làm tiền đề đẩy mạnh hơn công tác 
nghiên cứu phát triển trong thời gian tới.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 20175554

Các hoạt động trọng yếu khác:

Những mặt làm được Những mặt chưa làm được và 
nguyên nhân

Công tác quản lý chất lượng sản phẩm

Công tác nguồn nhân lực

Công tác chuyên môn nghiệp vụ

Quản lý điều hành hoạt động Công ty

Đội ngũ quản lý chất lượng Công ty làm việc ngày 
càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng tốt việc 
kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất, 
đảm bảo chất lượng các đơn hàng xuất xưởng cho 
khách hàng. Thể hiện là hầu hết các khách hàng 
đã tin tưởng và chấp nhận giao TCM tự kiểm tra 
và xác nhận hàng hóa xuất đi (thay vì thuê bên 
thứ 3 kiểm tra trước khi xuất hàng) với số lượng 
đơn hàng tự kiểm tra  và bảo đảm chất lượng tỷ lệ 
92% trên tổng trị giá hàng xuất trong năm 2017, 
đáp ứng nhanh việc giao hàng cho khách.
Ngoài ra, Công ty cũng được trao tặng chứng chỉ 
về đảm bảo quản lý chất lượng tốt nhất và đội ngũ 
kiểm định chất lượng hàng hóa (QA) cũng được 
cấp các chứng chỉ đã qua chương trình đào tạo về 
đảm bảo chất lượng và kiếm soát chất lượng sản 
phẩm từ  các khách hàng lớn thị trường Mỹ như 
Sanmar, Sear,…

Công ty luôn ưu tiên hàng đầu trong việc phát 
triển con người và xây dựng nguồn nhân lực, vì 
đây là yếu có tính quyết định đến hoạt động và 
chiến lược phát triển bền vững của Công ty.
Đã duy trì và cải tiến các chính sách chăm lo 
đời sống công nhân viên, khuyến khích, động 
viên người lao động bằng các chính sách chế 
độ  phúc lợi; áp dụng các hình thức động viên 
khen thưởng, nâng bậc cho đội ngũ công nhân 
viên có thành tích trong sản xuất kinh doanh; tổ 
chức huấn luyện và đào tạo nâng cao kiến thức 
tay nghề cho đội ngũ lao động; thực hiện chương 
trình tìm kiếm và đào tạo nguồn lực tài năng trẻ 
cho phát triển công ty.

Công ty có đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ kế toán, 
giao nhận, cung ứng, … làm việc chuyên nghiệp, 
phối hợp tốt và theo sát các công việc kiểm soát 
chi phí, tiết kiệm chi phí và vật tư trong sản xuất 
kinh doanh bằng việc phân tích hàng ngày nguyên 
nhân làm chi phí tăng cao và tìm giải pháp khắc 
phục; chọn lựa ngân hàng có chi phí tài chính thấp 
nhất; tìm kiếm các nhà cung cấp tốt nhất và quản 
lý chặt chẽ việc mua hàng; quản lý chặt chẽ giao 
nhận, xuất nhập hàng hóa; có chế độ theo dõi và 
hoàn các loại thuế xuất nhập khẩu nhanh nhất, góp 
phần sử dụng đồng vốn Công ty hiệu quả.
Thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán, chính sách do 
Nhà nước ban hành; tuân thủ các yêu cầu về chuẩn 
mực kế toán do Nhà nước quy định; lưu trữ, sắp 
xếp tốt các chứng từ, hồ sơ kế toán đáp ứng nhanh 
các yêu cầu truy lục, kiểm tra, kiểm toán của cơ 
quan Nhà nước.

Công ty đã chú trọng phát triển, khai thác và ứng 
dụng phần mềm ERP- công cụ quản lý toàn Công 
ty để kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh 
thông qua phân tích số liệu từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh và đưa ra các giải pháp khắc phục kịp 
thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Công 
ty.
Tiếp tục ứng dụng các công cụ tiên tiến vào quản 
lý vào phân tích đánh giá và điều hành hoạt động 
công ty, đặc biệt là khai thác ứng dụng  Chỉ số đo 
lường hiệu quả công việc (KPI) trong giao nhiệm 
vụ, kiểm soát thực hiện chỉ tiêu  và đánh giá nhân 
viên trong hoạt động; phân tích lợi nhuận bằng 
công cụ Profit map; triển khai các chương trình cải 
tiến sản xuất kinh doanh bằng công cụ Project Tree 
và Feedback program….

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

• Ban Tổng giám đốc hầu hết có trình độ và kiến 
thức về quản trị doanh nghiệp, kiến thức kinh 
nghiệm trong ngành dệt may và điều hành 
doanh nghiệp trong môi trường hội nhập quốc 
tế, có tầm nhìn chiến lược trong hoạch định và 
luôn thực hiện đúng các mục tiêu đặt ra.

• Ban Tổng giám đốc luôn lấy hiệu quả kinh tế 
và lợi ích Công ty làm mục tiêu hành động của 
mình; có trách nhiệm cao với nhiệm vụ được 
giao và đã thực hiện tương đối tốt các chỉ tiêu 
sản xuất kinh doanh năm 2017 với hiệu quả cao.

• Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã có sự 
quyết đoán trong điều hành, đặc biệt là quyết 
tâm đổi mới trong chỉ đạo hoạt động Công ty, đó 
là việc tái cơ cấu một số lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh như thu hẹp ngành sản xuất Sợi, chuyển 
nhượng hoặc tái cơ cấu các công ty con không 
hiệu quả, … nâng cao hiệu quả cho hoạt động 
Công ty.

• Ban Tổng giám đốc năng động sáng tạo trong 
quản lý, điều hành bằng việc không ngừng tìm 
kiếm ứng dụng công nghệ như phần mềm quản 
lý các lĩnh vực hoạt động Công ty (phần mềm 
ERP trong việc theo dõi và điều hành  sản xuất 
kinh doanh), công cụ KPI nhằm cải tiến và nâng 
cao hiệu quả công việc của đội ngũ CBCNV và 
các công cụ quản lý tiên tiến khác vào điều hành 
Công ty.

• Đã quan tâm, động viên, khuyến khích kịp thời 
đội ngũ lao động Công ty bằng thường xuyên 
cập nhật, điều chỉnh chính sách chế độ phúc 
lợi cho người lao động, động viên khen thưởng 
nâng cấp cho đội ngũ lao động kịp thời, huấn 
luyện đào tạo nâng cao trình độ kiến thức cho 
người lao động, tạo sự an tâm và gắn kết đội ngũ 
lao động, hướng đến thực hiện tốt nhất nhiệm 
vụ được giao. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc 
đã duy trì công tác phát triển nguồn nhân lực 
bằng các chương trình  tìm kiếm và đào tạo tài 
năng trẻ cho phát triển Công ty.

• Ban Tổng đốc nghiêm túc chấp hành các nhiệm 
vụ và quyền hạn được qui định trong Điều lệ 
Công ty; tuân thủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo 
qui định pháp luật.

• Sản xuất kinh doanh Sợi hiệu quả thấp và lỗ, 
ảnh hưởng đến kết quả doanh thu và lợi nhuận 
Công ty năm 2017
 - Nguyên nhân: thị trường sợi giá cạnh tranh 

khốc liệt, đặc biệt với các nhà sản xuất sợi 
lớn đầu tư tại Việt Nam, trong khi đội ngũ 
sản xuất và kinh doanh sợi Công ty còn thiếu 
sự chủ động phân tích thực tế thị trường và 
đưa ra những giải pháp phù hợp khắc phục 
khó khăn và đáp ứng yêu cầu khách hàng.

 - Giải pháp khắc phục: Công ty đã quyết định 
cắt giảm những sản phẩm không hiệu quả 
và cơ cấu lại các loại sợi cần tập trung để 
nâng cao hiệu quả hơn nữa. Thực tế việc cơ 
cấu lại sản xuất ngành sợi trong năm qua đã 
góp phần cắt lỗ và nâng cao hiệu quả hơn. 
Tuy nhiên vấn đề này cần tiếp tục xem xét và 
cải tiến trong năm 2018.Suy nghĩ tìm hướng 
đi mới phù hợp và hiệu quả cho lĩnh vực 
kinh doanh sợi và vải dệt trong thời gian tới.

• Tổ chức phân tích hiệu quả các đơn hàng sản 
xuất chưa được thực hiện tốt. Việc này có tác 
dụng phát hiện những điểm hạn chế, nắm rõ 
nguyên nhân và biện pháp khắc phục, từ đó xem 
xét lại việc quản lý sản xuất, nắm chắc hiệu quả 
của từng đơn hàng đã xuất xưởng cũng như cân 
nhắc việc tiếp nhận các đơn hàng đảm bảo hiệu 
quả cao nhất cho hoạt động Công ty. Ban Tổng 
giám đốc sẽ tiếp tục suy nghĩ và tìm biện pháp 
thực hiện  tốt hơn trong thời gian tới.

• Một số hoạt động Công ty vẫn còn những hạn 
chế như: năng suất của nhà máy TCVL vẫn 
chưa đạt mục tiêu, hoạt động còn lỗ; một số 
công ty con hiệu quả thấp, ... mà việc giải quyết 
còn nhiều khó khăn từ thị trường. Vì vậy, Ban 
Tổng giám đốc tiếp tục tập trung cải tiến năng 
suất may TCVL và xử lý các công ty con dự báo 
không có khả năng phát triển tốt trong năm 
2018.
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về đối nội Định hướng đối ngoại

Chỉ đạo và giám sát Công ty thực hiện tốt các chỉ 
tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra cho năm hoạt 
2018 như sau (Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất):
• Doanh thu: 3.166.105.200.000 VND.
• Lợi nhuận sau thuế:   189.454.200.000 VND.
Chủ động suy nghĩ cải tiến đổi mới hoạt động Công 
ty, đặc biệt tiếp tục tái cấu trúc các ngành kinh doanh 
và các công ty con hoạt động yếu kém, nâng cao hơn 
nữa hiệu quả hoạt động Công ty.
Tăng cường quản lý, theo dõi chặt chẽ hoạt động 
Công ty thông qua chế độ cung cấp thông tin từ Ban 
Tổng giám đốc và có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
Tập trung hoàn chỉnh và ổn định cơ cấu Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát theo qui định mới về quản 
trị doanh nghiệp áp dụng đối với công ty đại chúng 
niêm yết.
Thường xuyên cập nhật, soát xét Qui chế quản trị 
nội bộ và nâng cao hiệu quả quản trị Công ty theo 
qui định pháp luật.

Chủ động tìm kiếm đối tác trong hợp tác đầu tư mới; 
mở rộng năng lực sản xuất bảo đảm thực hiện tốt các 
nhu cầu mới của khách hàng khi có nhu cầu; hỗ trợ 
nguồn vốn cho đầu tư các giai đoạn tiếp theo; nghiên 
cứu phát triển sản phẩm mới và tìm kiếm thị trường 
mới.
Duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan cấp 
trên ngành dệt may, các đối tác và các công ty trong 
và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ quản 
lý Công ty học hỏi kinh nghiệm về ngành nghề, ứng 
dụng vào nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty; song 
song quảng bá tên tuổi hình ảnh Công ty nhằm thu 
hút các đối tác, nhà đầu tư, khách hàng.
Tiếp tục tạo mối quan hệ tốt với lãnh đạo Trung 
ương, Thành phố, Tỉnh và các cấp Sở Ban Ngành tìm 
kiếm cơ hội hỗ trợ và tạo điều kiện hoạt động Công 
ty ngày càng hiệu quả hơn.

Nhìn lại năm qua, trong tình hình nền kinh tế khó khăn thách thức ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp 
dệt may; hoạt động của Công ty vẫn còn những hạn chế ở một số lĩnh vực, tuy nhiên, Công ty đã hoàn thành 
khá tốt các chỉ tiêu đề ra với mức tăng trưởng doanh thu 5% và lợi nhuận đạt 67% so với cùng kỳ. 
Có được kết quả đáng khích lệ này là nhờ sự nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ 
động đổi mới trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cùng sự đoàn kết, hợp tác tốt của tập thể ban lãnh đạo 
và đội ngũ lao động Công ty luôn vì lợi ích chung cũng như sự tin tưởng, hỗ trợ của Quý cổ đông, các đối tác 
và các khách hàng đối với Công ty. 
Bước sang năm 2018 với những dự báo về tình hình kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn, thách thức khốc liệt hơn do 
chính sách bảo hộ hàng dệt may và sự ưu đãi thuế nhập khẩu 0% của một số nước trên thế giới, các chi phí đầu 
vào vẫn tiếp tục tăng, nhưng vẫn còn cơ hội cho ngành dệt may, đó là các dự báo tiếp tục tăng trưởng quy mô 
dệt may toàn cầu; lợi thế lao động Việt Nam phù hợp cho phát triển ngành dệt may; những thị trường mới và 
mức thuế nhập khẩu giảm về 0% khi các Hiệp định thương mại tự do đi vào hiệu lực, và đặc biệt là Hiệp định 
CPTPP vừa ký kết góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung. Bên cạnh những cơ hội, thì hoạt động thực tiễn 
đã cho chúng ta hiểu rõ các yếu kém để khắc phục và những mặt mạnh cần phát huy, đặc biệt hơn nữa là đội 
ngũ CBCNV Công ty luôn nỗ lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình. 
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Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát

Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát

Đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình Công ty

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP sở hữu  Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Tự Lực Trưởng BKS 115 0%

2 Nguyễn Hữu Tuấn Thành viên BKS 4.008 0,01%

3 Choi Haeoi Thành viên BKS 0 0%

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

STT Ngày họp Nội dung Kết quả

Lần 1 08/5/2017

Cuộc họp lần 1: “Xây dựng kế hoạch 
hoạt động của BKS- TCM năm thứ hai 
của nhiệm kỳ 2016~2021 và phân công 
công việc đảm trách của từng thành 
viên BKS. 
Thảo luận về số lần họp của BKS trong 
năm”

Thống nhất ý kiến về phân công phụ 
trách  thành 3 mảng: (1) Kế toán quản 
trị, tài chính và đầu tư do Ông Nguyễn 
Tự Lực đảm nhiệm; (2) Sản xuất kinh 
doanh do ông Choi HaeOi phụ trách và  
(3) Quan hệ nhà đầu tư, chính sách đối 
với người lao động trong Công ty do ông 
Nguyễn Hữu Tuấn phụ trách
Thống nhất ý kiến về việc tổ chức 3 lần 
họp BKS trong năm.

Lần 2 21/7/2017
Cuộc họp lần 2: “Đánh giá tình hình 
hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của  
TCM”

Thống nhất về tình hình hoạt động 6 
tháng đầu năm 2017.

Lần 3 29/12/2017 Cuộc họp lần 3: 
-“Kết quả hoạt động 9 tháng 2017” 

Thống nhất về tình hình hoạt động 9 
tháng đầu, 

Công tác đã thực hiện

Công tác chưa thực hiện

Chương trình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động 
của  Ban kiểm soát trong năm, trong đó có phân công công việc đảm trách của từng thành viên Ban kiểm soát, 
trong năm phải họp tối thiểu 3 lần theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của  Công ty, cụ thể như sau: 
• Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty
• Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ
• Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGĐ và bộ máy quản lý điều hành Công ty
• Đánh giá về sự phối hợp của HĐQT với BTGĐ
• Từ đó đưa ra kiến nghị đối với HĐQT trong các năm tiếp theo.

Nhìn chung, trong năm 2017, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng nhiệm được quy định; cơ bản 
hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đặc điểm chính:

ĐVT: Nghìn đồng

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Kế hoạch 2017 Thực hiện/Kế hoạch

1 Doanh thu thuần 3.209.070,77 3.243.240,00 98,95%

2 Lợi nhuận sau thuế 192.616,11 177.772,50 108,35%

• Doanh thu thuần đạt 3.209 tỷ đồng so với kế hoạch tỷ lệ hoàn thành đạt 98,95%, nhưng khi so sánh về tốc 
độ tăng trưởng về doanh thu so với năm 2016 thì nhiều hơn 138 tỷ đồng và có tỷ lệ tăng trưởng 4,51% cho 
năm 2017 so với năm 2016.

• Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 192,6 tỷ đồng vượt 8,35% so với kế hoạch năm. So với lợi nhuận năm 
2016, kết quả đạt được trong năm 2017 tăng 67,44%.

PHẦN V:  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN KIỂM SOÁT
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tình hình tài chính

STT CHỈ TIÊU 2016 2017

1 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 46,45% 52,93%

2 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 53,55% 47,07%

3 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 67,54% 64,70%

4 Nguồn vốn Chủ sở hữu trong Tổng nguồn vốn 32,46% 35,30%

5 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn  0,89  0,99 

6 Khả năng thanh toán nhanh  0,40  0,49 

7 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu thuần 4,34% 7,33%

8 Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần 3,75% 6,00%

9 Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản 4,73% 7,75%

10 Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản 4,08% 6,83%

11 Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu 12,56% 17,97%

Ba chỉ tiêu cơ bản:
• Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 0,99 lần, gần bằng 1, phản ánh tình hình tài chính Công ty bình 

thường.
• Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 17,97% phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh có 

hiệu quả.
• Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2017 là: 3.162 đồng/cổ phiếu. So với cùng kỳ năm 2016 là: 2.095 đồng/

cổ phiếu, tăng 1.067 đồng/cổ phiếu.

Tình hình sản xuất

Lao động và tiền lương

Đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Kết quả giám sát đối với HĐQT, BTGĐ và các cán bộ quản lý

STT Chỉ tiêu chủ yếu
Đơn vị 

tính
Thực hiện 

2016
Thực hiện 

2017
2017/2016

1 Sản phẩm chủ yếu

Sợi toàn bộ Tấn 15.500 13.213 -14,75%

Vải dệt thoi 1.000m 5.856 6.927 18,28%

Vải dệt kim Tấn 7.418 8.807 18,72%

Sản phẩm may 1.000SP 25.330 24.465 -3,41%

2 Doanh số 1.000 Tỷ đồng 3.07 3.21 105%

Trong đó: doanh số xuất khẩu 1.000USD 125.586 127.884 1,80%

STT Chỉ tiêu chủ yếu
Đơn vị 

tính
Thực hiện 

2016
Thực hiện 

2017
2017/2016

1 Lao động bình quân người 5.039 5.017 -0,44%

2 Quỹ lương tính vào chi phí triệu đồng 529.025 576.926 9,05%

3 Tiền lương bình quân 1.000đ/n/th 7.005 7.682 9,66%

4 Thu nhập bình quân 1.000đ/n/th 8.749 9.583 9,53%

Trên cơ sở nội dung các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã cho tổ chức triển khai thực hiện trong toàn 
Công ty. Khi có những vấn đề quan trọng của Công ty ngoài thẩm quyền của HĐQT, HĐQT đã cho tổ chức lấy 
ý kiến cổ đông bằng văn bản  dưới sự giám sát của Ban kiểm soát bảo đảm tuân thủ đúng thể thức quy định.
Các phiên họp HĐQT có mời Trưởng ban Ban kiểm soát tham dự đầy đủ. 
Nhìn chung, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của  HĐQT theo 
Điều lệ Công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng pháp luật.

• Ban kiểm soát đã tham gia các phiên họp của HĐQT với vai trò quan sát viên để nắm tình hình hoạt động 
kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong trách nhiệm và quyền hạn 
của mình.

• Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và kiểm tra tình hình 
thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quyết định của HĐQT đảm bảo công khai, minh bạch.

• Ban kiểm soát đã định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, Điều lệ, tính hợp lý trong quản 
lý, điều hành hoạt động sản xuất của Công ty.

• Trong năm 2017, Ban kiểm soát tiếp tục duy trì việc chú trọng vào kiểm soát rủi ro, thông qua việc rà soát 
lại quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành, 
tiến tới đề nghị bổ sung các quy trình, quy chế còn thiếu đảm bảo, để Công ty hoạt động an toàn và phòng 
ngừa các rủi ro tiềm ẩn.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT
Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGĐ trong năm

Một số kiến nghị và phương hướng hoạt động của BKS năm 2018

Sự am hiểu kinh doanh, tầm nhìn chiến lược của 
HĐQT

Công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc

Hoạt động của BKS

• Hầu hết các thành viên trong HĐQT có hiểu 
biết và kinh nghiệm trong ngành dệt may, bên 
cạnh đó có trình độ về quản trị doanh nghiệp 
vì đã được đào tạo và kinh qua nắm giữ các 
trọng trách lãnh đạo các doanh nghiệp, trên 
cơ sở đó cho thấy Hội đồng quản trị có đầy đủ 
có tầm nhìn chiến lược để lãnh đạo Công ty. 

• Về tầm nhìn chiến lược phát triển Công ty 
trong thời gian tới, HĐQT đã có định hướng 
đầu tư được cụ thể hóa thông qua các giải 
pháp nhằm khai thác cơ hội do TPP mang lại 
và tận dụng lợi thế của mảng kinh doanh sản 
phẩm dệt may.

• Trên cơ sở nội dung các Nghị quyết ĐHĐCĐ, 
Hội đồng quản trị Công ty đã cho tổ chức 
triển khai thực hiện trong toàn Công ty. Khi 
có những vấn đề quan trọng của Công ty 
ngoài thẩm quyền của HĐQT, HĐQT đã cho 
tổ chức lấy ý kiến  cổ đông bằng văn bản dưới 
sự giám sát của Ban kiểm soát bảo đảm tuân 
thủ đúng thể thức quy định.

• Các phiên họp Hội đồng quản trị có mời 
Trưởng ban Ban kiểm soát tham dự đầy đủ. 

• Nhìn chung, Hội đồng quản trị Công ty đã 
thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm 
vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo 
Điều lệ Công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị 
Công ty theo đúng pháp luật

• Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy 
đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định 
của Hội đồng quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh 
chính sách, quy định của Nhà nước trong điều 
hành sản xuất.

• Ban Tổng giám đốc có đầy đủ kinh nghiệm trong 
việc quản lý và điều hành Công ty, tuy nhiên có 
các tác động khách quan như: về thay đổi chính 
sách kinh tế  vĩ mô, lãi suất, lạm phát, giá cả 
tăng,... làm ảnh hưởng, tạo nên các thách thức 
cho việc quản lý, điều hành của Ban Tổng giám 
đốc.

Ban kiểm soát có 3 người đều tốt nghiệp đại học, có 
kinh nghiệm vì đã trải qua quá trình làm việc trong 
nhiều năm tại các doanh nghiệp nên có đủ năng lực 
và làm việc hiệu quả vì có phân công hợp tác, chia 
sẻ kinh nghiệm trong quá trình kiểm tra giám sát tại 
Công ty.
Những thuận lợi và khó khăn khi làm việc của Ban 
kiểm soát:
• Về thuận lợi: Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

giám đốc luôn tạo điều kiện khi Ban kiểm soát 
có lịch kiểm tra với các phòng ban Công ty. Trên 
cơ sở đó các, đơn vị phòng ban cung cấp đầy đủ 
các tài liệu theo yêu cầu.

• Về khó khăn: Không có

Ban kiểm soát nhận thấy TCM đang được điều hành phù hợp theo các quy định hiện hành, chưa có các phát 
sinh bất cập trong quá trình giám sát của mình.
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TÌNH HÌNH 

TIÊU THỤ NĂNG 

LƯỢNG TRỰC 

TIẾP TRÁCH NHIỆM ĐỐI 

VỚI NGƯỜI LAO 

ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM VỚI 
CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

TRÁCH NHIỆM VỚI 

MÔI TRƯỜNG

PHẦN VI: BÁO CÁO TÁC ĐỘNG 
LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI CỦA CÔNG TY
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI CỦA CÔNG TY
Tình hình tiêu thụ năng lượng trực tiếp 

Trách nhiệm đối với người lao động 

Trách nhiệm đối với người lao động 

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

STT
Tổng năng lượng sử dụng phân loại theo 

từng nguồn
Đơn vị tính 2017

1
Dầu DO+B28 Lít                  218.786 

Tổng năng lượng tiêu thụ Kjun         7.852.408.069 

2
Xăng Lít                    97.045 

Tổng năng lượng tiêu thụ Kjun         3.213.159.950 

3
Than đá Tấn                    19.354 

Tổng năng lượng tiêu thụ Kjun      445.587.142.000 

4
Gaz Kg                      3.015 

Tổng năng lượng tiêu thụ Kjun            150.750.000 

5
Điện Kw              42.528.966 

Tổng năng lượng tiêu thụ Kjun      153.104.277.600 

Hiện nay, Công ty có tổng cộng 4.888 người lao động với thu nhập bình quân đạt 9.583.000 đồng/người/tháng. 
Cơ cấu nhân sự của Công ty như sau:

ĐVT: người

STT Phân loại Số lượng cuối kỳ

1 Theo giới tính:  

  - Nam  2.040
  - Nữ  2.848
2 Theo hợp đồng lao động:
  - Toàn thời gian  4.072
  - Bán thời gian  816
3 Theo trình độ:  

  - Đại học và trên Đại học  305

  - Cao đẳng  332
  - Phổ thông  4.251

Trong những năm qua, Công ty đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động với 
chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Cùng với những chính sách lương, thưởng, phúc lợi hợp lý, Công ty thường xuyên 
tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ tốt nhất cho CBCNV, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, nâng cao tinh 
thần làm việc, hăng say lao động, từ đó tiếp tục gắn bó với Công ty.

• Công ty tiến hành đánh giá mối nguy hiểm, rủi 
ro tại từng vị trí công việc cụ thể. Từ đó có các 
biện pháp tương ứng, cung cấp bảo hộ lao động 
để giảm thiểu rủi ro, phòng tránh tai nạn lao 
động và giảm nguy cơ bệnh nghề nghiệp.

• Các bộ phận nguy hiểm của máy móc thiết bị 
đều có trang thiết bị bao che phù hợp.

• Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các trang 
thiết bị, máy móc để đảm bảo vận hành tốt và 
an toàn.

• Kiểm tra định kỳ hàng tháng các vấn đề liên 
quan đến an toàn lao động để phát hiện và khắc 
phục kịp thời. 

• Kiểm định định kỳ đối với các loại máy móc 
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
động.

• Tổ chức cho người lao động tham gia các khóa 
huấn luyện về phòng cháy chữa cháy, an toàn 
lao động theo đúng yêu cầu của pháp luật.

• Đào tạo nội bộ cho công nhân tân tuyển và đào 
tạo lặp lại định kỳ hàng năm để nâng cao nhận 
thức của công nhân về an toàn lao động, các 
tiêu chuẩn  và nội quy Công ty.

• Cung cấp bữa ăn giữa ca đảm bảo vệ sinh, đủ 
dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe cho người lao 
động.

• Cung cấp nước uống sạch, đảm bảo vệ sinh, 
được kiểm nghiệm đầy đủ cho người lao động.

• Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV 
nhằm theo dõi sức khỏe của người lao động, 
phát hiện  và điều trị bệnh kịp thời.

• Mua Bảo hiểm tai nạn cho tất cả người lao động 
với mức bồi thường tối đa 20.000.000 đồng.

• Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ 
việc để điều trị từ 7 ngày trở lên được trợ cấp từ 
300.000 đồng đến 600.000 đồng.

• Người lao động bị tai nạn, khó khăn đột xuất: 
nhà cửa bị hoả hoạn, do tai nạn lao động hoặc 
bệnh nan y được trợ cấp 500.000 đồng đến 

2.000.000 đồng. 
• Trợ cấp từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 

/trường hợp cho người lao động có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn.

• Trợ cấp tang chế 6.000.000 đồng cho người lao 
động, kể cả người lao động đã nghỉ hưu.

• Trợ cấp 500.000 đồng/người cho người lao động 
có thân nhân (tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con 
ruột) qua đời.

• Chi tiền mừng cưới 500.000 đồng cho người lao 
động làm việc trên 06 tháng kết hôn.

• Lao động nữ có con thứ nhất và thứ hai trong độ 
tuổi gửi nhà trẻ, mẫu giáo được trợ cấp 80.000 
đồng/tháng/cháu.

• Chế độ tặng quà cho con người lao động vào 
dịp Lễ Quốc tế thiếu nhi : 60.000 đồng/cháu .

• Tặng quà cho lao động nữ nhân ngày 8/3 hoặc 
20/10 : ít nhất 100.000 đồng/người

• Mừng sinh nhật cá nhân CBCNV 50.000 đồng/
người/năm (trừ các cán bộ quản lý đã có chế 
độ riêng)

• Trợ cấp tiền xăng cho tất cả CBCNV 5.000 
đồng/người/ngày làm việc

• Tiền thưởng Lễ 30/4 : ít nhất 200.000 đồng / 
người/năm

• Tiền mở máy đầu năm : ít nhất 200.000 đồng / 
người/năm

• Tiền mua quà tết nhân dịp Tết nguyên đán : ít 
nhất 100.000 đồng / người/năm 

• Cấp kinh phí ít nhất 50.000 đồng/người để tổ 
chức bữa ăn tươi cuối năm cho CBCNV.

• Tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát tập thể hàng 
năm với chi phí ít nhất 800.000 đồng/người/
năm.

• Tiền thưởng cuối năm: bao gồm tiền lương 
tháng 13 và tiền thưởng thành tích. Tiền 
thưởng thành tích căn cứ vào kết quả sản xuất 
kinh doanh hằng năm của Công ty và mức độ 
hoàn thành công việc của người lao động.
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ 
HỘI CỦA CÔNG TY
Hàng năm Công ty trích Quỹ phúc lợi từ 10% đến 15% lợi nhuận giữ lại để duy trì chi phí thực hiện các chính 
sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên Công ty. Riêng đối với thù lao HĐQT, hàng năm các thành viên HĐQT tự 
nguyện trích lại 10% để bổ sung nguồn quỹ thực hiện các hoạt động CSR của Công ty.
Ngoài ra, đối với các hoàn cảnh khó khăn đột xuất (tai nạn, bệnh tật), bên cạnh nguồn quỹ vận động cán bộ 
nhân viên quyên góp, Công ty cũng hỗ trợ chi phí giải quyết, chữa trị kịp thời

Hoạt động đào tạo người lao động

Trách nhiệm với môi trường

STT Phân loại
Số lượng CBCNV tham gia đào 

tạo
Số giờ đào tạo trung bình  

(ĐVT: Giờ/ Người)

1 Theo giới tính:  

  - Nam 378 1,24

  - Nữ 881 0,87

2 Theo hợp đồng lao động:

  - Toàn thời gian 1.259 0,51

  - Bán thời gian 0 0

3 Theo trình độ:  

  - Đại học và trên Đại học
546

0,97

  - Cao đẳng 297 0,24

  - Phổ thông 416 0,93

Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của môi trường đối với sự sống và tương lai của nhân loại. Các 
hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty không chỉ bảo đảm chất lượng tốt mà còn đảm bảo vệ sinh 
môi trường. Hướng tới hình ảnh của một Công ty thân thiện với môi trường, Công ty luôn tôn trọng, 
thực hiện và cam kết kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất để không vi phạm các tiêu chuẩn, cụ thể: 

• Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý trách 
nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000: 2008, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng.

• Hệ thống chất lượng ISO 9001:2008, Hệ thống quản lý TNXH SA 8000: 2008 của Công ty được huấn luyện, 
cập nhật, thể hiện trong trách nhiệm trong công việc của mỗi thành viên.

• Chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao, đảm bảo độ đồng đều và ổn định.
• Tất cả sản phẩm do Công ty sản xuất trong môi trường làm việc phù hợp với các yêu cầu về trách nhiệm 

xã hội và điều kiện lao động của pháp luật Việt Nam và các Công uớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh đó, Công ty không tham gia hay ủng hộ 
hành vi trái với các chuẩn mực về đạo đức kinh 
doanh, gây thiệt hại đối với môi trường. Cùng 
với quá trình phát triển sản xuất, Công ty thực 
hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa những ảnh 
hưởng tác động xấu đến môi trường. Về lâu dài, 
Công ty có kế hoạch di dời một số nhà máy đến 
các khu công nghiệp được quy hoạch cho ngành 
công nghiệp nhuộm, không ảnh hưởng đến khu 
vực dân cư xung quanh. Trước mắt, Công ty liên 
tục đầu tư và ứng dụng các chương trình nâng cấp 
hệ thống xử lý nước thải và khói thải để đạt được 
sự ổn định và kết quả tốt hơn:
• Công ty tuân thủ các yêu cầu luật định và các 

yêu cầu khác liên quan đến các tác động môi 
trường.

• Công ty đã đầu tư dự án hệ thống xử lý nước 
thải với sự phê duyệt của Bộ Công nghiệp, giá 
trị tổng mức đầu tư lên đến 30 tỷ đồng, do 
Công ty Seen thiết kế và lắp đặt. Chất lượng 
nước thải đầu ra đạt TCVN: 5945-1995 và 
TCVN 5.984 -2.001. Ngoài ra, tất cả các lò đốt 
phục vụ các công đoạn sản xuất dệt – nhuộm – 
may khép kín đều được trang bị hệ thống thiết 
bị xử lý khói, bụi.

• Công tác kiểm soát, quản lý các vấn đề liên 
quan đến môi trường được nhằm ngăn ngừa 

ô nhiễm, giảm thiểu tác động đáng kể đến môi 
trường bằng các biện pháp:
 - Quá trình sản xuất luôn đảm bảo tối ưu hóa 

việc sử dụng năng lượng và nước sinh hoạt, 
tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

 - Công ty tích cực triển khai các hoạt động 
nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân 
viên thông qua đào tạo kiến thức về công tác 
bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần sử 
dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, 
khuyến khích toàn thể nhân viên tái sử dụng 
trong quá trình sản xuất.

 - Chính sách bảo vệ môi trường của Công ty 
được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBCNV 
Công ty để mọi người thấu hiểu và đều có 
trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Với những nỗ lực trong suốt thời gian qua, Công ty 
chưa vi phạm bất kỳ quy định nào liên quan đến vấn 
đề bảo vệ môi trường. Công ty cam kết sẽ đem lại lợi 
ích cho cộng đồng, các cổ đông và cán bộ công nhân 
viên của Công ty, đồng thời cũng cam kết cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn yêu cầu, mong đợi về 
chất lượng và tạo giá trị cuộc sống tốt đẹp hơn cho 
mọi người.
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Trách nhiệm với cộng đồng xã hội
Các hoạt động đầu tư cộng đồng 

Các hỗ trợ tài chính

Tổng chi phí đầu tư cho các hoạt động CSR trong 
năm 2017 tăng 9% so với năm 2016 (giá trị trên 
12 tỷ đồng) trong đó bao gồm nguồn tài trợ 10% 
thù lao HĐQT, 10% cổ tức của cổ đông chiến 
lược E-land Asia Holdings Pte. Ltd hoàn lại Công 
ty hàng năm, nguồn đóng góp của tập thể người 
lao động bao gồm cả cán bộ quản lý người Hàn 
Quốc và nguồn chi từ Quỹ phúc lợi. 

• Công ty tiếp tục duy trì các hoạt động bảo trợ 
định kỳ hàng tháng cho ba mái ấm mồ côi, 
khiếm thị trên địa bàn quận Tân Phú, hỗ trợ 
cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một 
tuổi thơ có ý nghĩa.

• Công ty đã tăng cường hoạt động hỗ trợ các 
địa phương nơi có hoạt động của các nhà 
máy sản xuất: Tại nhà máy Thành Công - 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Công ty đã cùng 
chính quyền địa phương hỗ trợ thăm hỏi các 
hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết; hỗ 
trợ hoạt động của Trung tâm công tác xã hội 
tỉnh - nơi nuôi dạy trẻ em khuyết tật, trẻ mồ 
côi, người già không nơi nương tựa, bệnh 
nhân tâm thần bằng nhu yếu phẩm hoặc 
sản phẩm may của Công ty. Đồng thời hàng 
năm, Công ty cũng tài trợ hàng trăm sản 
phẩm may cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực 
hiện các chương trình chăm lo hộ nghèo trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Các hình thức tặng quà, 
thăm hỏi tại các địa phương: Tây Ninh, Cần Giờ, 
… nhân các dịp lễ tiếp tục được duy trì.

• Đồng thời, với định hướng các hoạt động CSR 
trong năm 2017 tập trung chăm lo người lao 
động nên hoạt động của cửa hàng phi lợi nhuận 
Happy Mart được tăng cường, hàng tháng phục 
vụ hơn 1.200 lượt công nhân Công ty; bên cạnh 
đó Công đoàn triển khai hỗ trợ vay vốn từ quỹ 
CEP với lãi suất thấp là một giải pháp hỗ trợ tài 
chính hiệu quả cho người lao động; việc đồng 
hành cùng người lao động khi gặp khó khăn 
đột xuất, mắc bệnh hiểm nghèo ngày càng được 
quan tâm từ lãnh đạo cho đến các cán bộ nhân 
viên; hoạt động trao học bổng đồng hành cùng 
con cán bộ nhân viên Công ty đã tặng được 242 
suất trong năm 2017. Ngoài ra các hoạt động văn 
hóa – văn nghệ, chương trình thi đua, hội thao 
cũng được triển khai và thu hút đông đảo cán bộ 
công nhân viên tham gia, đây là một món ăn tinh 
thần vô cùng hữu ích nhằm tăng cường tinh thần 
đoàn kết, giúp cán bộ công nhân viên có điều 
kiện giao lưu, thư giãn sau thời gian làm việc.

• Ngoài ra các hoạt động tình nguyện trong năm 
2017 đã thu hút hơn 600 lượt tình nguyện viên 
là cán bộ công nhân viên tham gia, đây là một 
hình thức gắn kết tập thể người lao động trong 
điều kiện số lượng nhân sự đông đảo và bao gồm 
nhiều đơn vị khác nhau tại Công ty. 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN VII: QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ sở hữu/VĐL

1 Phan Thị Huệ Chủ tịch HĐQT 25.200 0,05%

2 Kim Dong Ju Phó chủ tịch HĐQT 7 0%

3 Lee Eun Hong Thành viên HĐQT 0 0%

4 Trần Như Tùng Thành viên HĐQT 28 0%

5 Nguyễn Minh Hảo Thành viên HĐQT 0 0%

6 Kim Soung Gyu Thành viên HĐQT 0 0%

7 Lee Dong Seok Thành viên HĐQT 0 0%

Trong năm 2017, các chỉ đạo của HĐQT tập trung chủ yếu trong lĩnh vực:
• Công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
• Xem xét đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT; và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua.
• Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã quyết nghị ngày 07/04/2017.
• Thực hiện và hoàn tất chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016.
• Thực hiện và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng cổ phiếu.
• Tăng vốn điều lệ khi trả cổ tức bằng cổ phiếu
• Xem xét, thực hiện việc bổ nhiệm lại các chức danh quản lý doanh nghiệp.
• Xem xét việc gia hạn hạn mức tín dụng của Công ty
• Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và 
hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty. Tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng 
giám đốc báo cáo về mọi mặt hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng yêu cầu Ban Tổng giám đốc có 
trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định 
kỳ và khi có yêu cầu.
Tháng 10/2017, HĐQT đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty nhằm hỗ trợ, tư vấn cho hoạt động của 
HĐQT tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Đồng thời, Người phụ trách quản trị còn thực hiện 
chức năng giám sát và báo cáo kịp thời cho HĐQT đối với việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và các 
nghĩa vụ khác của Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động Công ty.
Các thành viên Ban Tổng  giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT và 02 thành viên HĐQT tham gia điều 
hành nên công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng  Giám đốc trong việc tuân thủ các Nghị quyết, Quyết 
định của ĐHĐCĐ và HĐQT được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo Ban Tổng Giám đốc không lạm quyền, không 
vượt quá phạm vi thẩm quyền theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp, cụ thể như sau:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không tham dự họp

1 Phan Thị Huệ Chủ tịch 13/13 100%

2 Kim Dong Ju Phó chủ tịch 13/13 100%

3 Lee Eun Hong Thành viên 12/13 92,31% Bận công tác và đã uỷ quyền cho 
thành viên khác dự họp thay

4 Trần Như Tùng Thành viên 13/13 100%

5 Nguyễn Minh Hảo Thành viên 13/13 100%

6 Kim Soung Gyu Thành viên 9/13 69,23% Bận công tác và đã uỷ quyền cho 
thành viên khác dự họp thay

7 Lee Dong Seok Thành viên 4/4 100% Bổ nhiệm ngày 25/10/2017

8 Lee Woo Hae Thành viên 6/6 100% Bổ nhiệm ngày 07/3/2017 và từ 
nhiệm ngày 25/10/2017

9 Han Kukyung Thành viên 2/2 100% Từ nhiệm ngày 07/03/2017

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị
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STT NGHỊ QUYẾT NGÀY NỘI DUNG

1 01/2017/NQ-HĐQT 23/01/2017 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ 
thường niên năm 2017 là ngày 17/02/2017

2 01A/2017/NQ-HĐQT 23/01/2017 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ 
thường niên năm 2017 là ngày 17/02/2017

3 02/2017/NQ-HĐQT 14/02/2017 Gia hạn hạn mức tín dụng của các ngân hàng năm 2017

4 03/2017/NQ-HĐQT 14/02/2017 Thông qua kết quả hoạt động năm 2016 (chưa kiểm toán) 
và chỉ tiêu hoạt động năm 2017

5 04/2017/NQ-HĐQT 07/03/2017 Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế do ông Han Kukyung 
từ nhiệm

6 05/2017/NQ-HĐQT 07/03/2017 Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2017; các nội dung chính 
của các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ 2017

7 06/2017/NQ-HĐQT 07/04/2017 Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT

8 07/2017/NQ-HĐQT 07/04/2017
Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để 
trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐH-
CĐ ngày 07/04/2017

9 08/2017/NQ-HĐQT 19/05/2017
Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để 
trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐH-
CĐ ngày 07/04/2017

10 08A/2017/NQ-HĐQT 19/05/2017 Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu 
để trả cổ tức năm 2016

11 09/2017/NQ-HĐQT 05/06/2017 Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết HĐQT số 07/2017/NQ-
HĐQT ngày 07/04/2017

12 09A/2017/NQ-HĐQT 06/06/2017 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/06/2017 
nhằm thanh toán cổ tức năm 2016

13 10/2017/NQ-HĐQT 05/07/2017 Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017
14 11/2017/NQ-HĐQT 05/07/2017 Điều chỉnh hạn mức tín dụng năm 2017 (BIDV, VIB)
15 12/2017/NQ-HĐQT 19/07/2017 Tăng vốn điều lệ do trả cổ tức bằng cổ phiếu
16 12A/2017/NQ-HĐQT 25/07/2017 Tăng vốn điều lệ do trả cổ tức bằng cổ phiếu

17 4A/2017/NQ-HĐQT 01/09/2017
V/v Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư số 45211000068 
do Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh cấp ngày 
21/11/2017, thay đổi lần thứ 2 ngày 21/12/2010

18 13/2017/NQ-HĐQT 25/10/2017 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Lee Dong Seok; bổ nhiệm 
thành viên HĐQT thay thế do ông Lee WooHae từ nhiệm

19 14/2017/NQ-HĐQT 25/10/2017 Thông qua việc chuyển nhượng, tổ chức lại các công ty 
con: TCSC, Thành Quang, TC Eland, TCVL

20 15/2017/NQ-HĐQT 25/10/2017 Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

21 16/2017/NQ-HĐQT 01/11/2017 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/11/2017 
nhằm tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22 16A/2017/NQ-HĐQT 01/11/2017 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/11/2017 
nhằm tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

23 17/2017/NQ-HĐQT 29/11/2017 Thông qua các tài liệu, tờ trình gởi cổ đông để xin ý kiến 
bằng văn bản

24 18/2017/NQ-HĐQT 18/12/2017 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Lee Eun Hong

25 19/2017/NQ-HĐQT 26/12/2017 Gia hạn hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2018

• Thành viên Hội đồng quản trị,thành viên Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao có chứng chỉ đào tạo về 
quản trị công ty: Nguyễn Minh Hảo, Phan Thị Huệ, Nguyễn Tự Lực, Nguyễn Hữu Tuấn, Huỳnh Thị Thu Sa.

• Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban  Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và Thư ký Công ty đã tham gia 
khoá đào tạo về Công bố thông tin theo Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN ngày 12/01/2017 gồm: Phan 
Thị Huệ, Huỳnh Thị Thu Sa

• Ngoài ra, Công ty cũng tham dự đầy đủ các chương trình tập huấn về quản trị công ty do Uỷ ban chứng 
khoán, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sáng kiến quản trị công ty Việt Nam (VCGI) 
tổ chức trong năm 2017.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 
Ban kiểm soát.

STT Họ và Tên

Năm 2017

Lương (VND/năm) Thưởng (VND/năm) Thù lao (VND/năm)

I Hội đồng quản trị

1 Bà Phan Thị Huệ  561.471.921 45.324.519 95.180.891

2 Ông Kim Dong Ju  3.828.675.632 63.453.927

3 Ông Lee Eun Hong  2.392.542.047 63.453.927

4 Bà Nguyễn Minh Hảo  911.433.150 125.477.452 63.453.927

5 Ông Trần Như Tùng  707.289.230 74.907.843 63.453.927

6 Ông Lee Dong Seok 455.360.154

7 Ông Lee Woo Hae  1.056.406.724 

8 Ông Han Kukyung 47.590.445

9 Ông Kim Soung Gyu  453.711.111 63.453.927

II Ban kiểm soát

1 Ông Nguyễn Tự Lực 43.200.000

2 Ông Choi Haeoi 32.400.000

3 Ông Nguyễn Hữu 
Tuấn  849.252.332 119.291.160 32.400.000

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có chứng chỉ 
đào tạo về quản trị công ty

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

ĐVT: Đồng
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan 
đối với cổ phiếu của Công ty

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

STT
Người thực hiện 

giao dịch
Quan hệ với người 

nội bộ

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng…)
Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ
Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ

1 CT TNHH E.land 
Việt Nam

Tổ chức liên quan 
của người nội bộ 566.500 1,15% 0 0% Bán ngày 24/2/2017

2 Kim Dong Ju Phó Chủ tịch 
HĐQT kiêm TGĐ 1.697 0% 7 0% Bán ngày 

06/09/2017

3 Lee Eun Hong Thành viên HĐQT 
kiêm Phó TGĐ

0 0% 8.200 0,017% Mua từ 04/01/2017 
đến 02/02/2017

8.200 0,017% 8.620 0,02% Mua từ 23/02/2017 
đến 22/3/2017

8.620 0,02% 11.910 0,024% Mua từ 17/4/2017 
đến 16/5/2017

11.910 0,024% 12.505 0,02%
Nhận 5% cổ tức 
năm 2016 bằng cổ 
phiếu

12.505 0,02% 0 0%
Bán ngày 
13/10/2017 và ngày 
16/10/2017

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Công ty luôn duy trì công tác cập nhật các quy định do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và nghiêm túc triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội bộ công 
ty. Đồng thời HĐQT cũng rất quan tâm đến các chương trình tập huấn để nâng cao hiệu quả quản trị do Ủy 
ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (TGĐ) điều hành đã và 
đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (TGĐ) điều hành: không có

PHẦN VIII: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÀY 02 THÁNG 04 NĂM 2018 

TỔNG GIÁM ĐỐC     

LEE EUN HONG
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Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 38 153962

Website: www.thanhcong.com.vn


