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Kính thưa Quý cổ đông, Quý khách hàng và 
Quý nhà đầu tư!
Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt 
may của Việt Nam đạt 31 tỷ USD, tăng 10,23% 
so với năm 2016. Tổng kim ngạch nhập khẩu 
nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 18,91 tỷ 
USD, tăng 11,43% so với năm 2016.
Trong đó, ngành may đạt 24,84 tỷ usd, tăng 
9,1% so với năm 2016. Thị trường nhập khẩu 
hàng dệt may cao nhất là Hoa Kỳ, đạt mức 
12,53 tỷ, tăng 9,4% so với năm 2016, chiếm tỷ 
trọng 48,3% kim ngạch XK toàn ngành. Kế đó 
là EU và Nhật Bản với kim ngạch XK lần lượt 
là 3,7 tỷ usd và 3,05 tỷ usd, chiếm tỷ trọng 
14,28% và 11,77%. Thị trường mới nổi là Hàn 
Quốc, đạt mức kim ngạch 2,59 tỷ, tăng 13,2%, 
chiếm tỷ trọng gần 10%. Đặc biệt, năm 2017, 
ngành dệt may Việt Nam đã tạo dấu ấn quan 
trọng trong lịch sử phát triển khi lần đầu 
tiên xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị 
trường Trung Quốc và dự kiến năm 2018 sẽ 
xuất khẩu được nhiều hơn.   
Năm 2018, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất 
khẩu là 33,5 tỷ USD. Tập trung đầu tư tái cơ 
cấu nội bộ ngành, nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm; chuyển dịch sản xuất theo 
vùng lãnh thổ; tăng cường hợp tác giữa các 
doanh nghiệp dệt may trong nước, doanh 
nghiệp trong nước với FDI; vận dụng các FTA 
để củng cố thị trường truyền thống, phát 
triển thị trường mới; đẩy mạnh phuong thức 
FOB, ODM….
Về phía công ty, 2017 là năm gặt hái nhiều kết 
quả từ cải cách trong sản xuất, xác lập chiến 
lược sản phẩm trong điều kiện cạnh tranh 
gay gắt. Từng bước hoàn thiện hệ thống quản 
lý, mô hình sản xuất mang tính khác biệt, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Quang Hùng

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lean 5S, đã thúc đẩy năng suất lao động tăng 
4,6% so cùng kỳ, tiệm cận năng suất đỉnh; 
giảm thiểu tỷ lệ tái chế; tăng tần suất giao 
hàng đúng hạn. Đây cũng là giải pháp chủ lực 
trong hiện thực hóa chiến lược sản phẩm có 
hàm lượng kỹ thuật cao, củng cố vị thế công 
ty trong chuỗi sản xuất – cung ứng toàn cầu 
của các Khách hàng mà kết quả dễ nhận biết 
nhất là lượng hàng sản phẩm kỹ thuật phức 
tạp tăng cao trong mùa thấp điểm 2017, đầu 
quý 1 năm 2018, giải quyết mâu thuẫn vốn có 
nhiều năm giữa phát triển năng lực sản xuất 
và thấp điểm của “mùa vụ”, góp phần ổn định 
việc làm, thu nhập cho người lao động, giảm 
thiểu chi phí ẩn, chờ việc.  
Năm 2018 sẽ có nhiều cơ hội lẫn thách thức 
từ các hiệp định thương mại đã và đang ký 
kết. Đại hội này chung ta cần xác định hướng 
đi là: tiếp tục giữ mức tăng trưởng khiêm tốn 
như những năm qua vì năng suất lao động 
hiện nay đã tiệm cận cực đỉnh hay đầu tư, 
mở rộng sản xuất, vượt qua thách thức cạnh 
tranh lao động để đón đầu cơ hội phát triển, 
mở rộng thị trường và khách hàng đến từ các 
FTA và xu hướng chuyển dịch nguồn Cung 
hàng hóa từ Trung Quốc?
Nếu giữ nguyên năng lực sản xuất hiện hữu, 
chung ta có thể vẫn duy trì việc làm, thu nhập 
cho người lao động nhưng sẽ đối diện với 
rủi ro tiềm ẩn, giảm dần hiệu quả vì doanh 
thu, định phí không đổi nhưng biến phí có 
xu hướng gia tăng, từ tiền lương tối thiểu 
cho đến nhiên liệu, vật tư theo chiều hướng 
tăng trưởng của kinh tế thế giới. Nhưng nếu 
gia tăng đầu tư, mở rộng sản xuất cần phải 

có giải pháp tích cực trong cạnh tranh lao 
động, chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý 
thích hợp. 
Với những trải nghiệm trong gần 3 nhiệm 
kỳ, tôi tin rằng với sự đồng thuận, đồng 
hành vừa qua, chúng ta sẽ quyết định đúng 
đắn về đường lối phát triển công ty trong 
tình hình hiện nay. Và với bộ máy chuyên 
nghiệp, cùng hệ thống quản lý hoàn thiện, 
sự tĩnh táo, bản lĩnh của đội ngũ lãnh đạo, 
GMC sẽ tiếp tục gặt hái thành quả như 
những nhiệm kỳ qua, thỏa mãn sự kỳ vọng 
của nhà đầu tư.
Trân trọng!
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THÔNG TIN CHUNG
Thông tin khái quát

Quá trình hình thành và phát triển
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh 
doanh và bộ máy quản lý

Định hướng phát triển
Các nhân tố rủi ro

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

Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở 

hữu

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, 
quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về 
môi trường và xã hội của công ty

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình kinh 
tế, ngành dệt may trong năm 2017
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt 
động của Công ty
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 
Ban Giám đốc công ty
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát

MỤC LỤC

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300742387 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 13 

ngày ngày 19 tháng 12 năm  2016.

Vốn điều lệ: 155.556.200.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 155.556.200.000 đồng

Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3984 4822

Số fax: (028) 3984 4746

Website: www.garmexsaigon-gmc.com

Mã cổ phiếu: GMC

THÔNG TIN CHUNG
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Được thành lập vào năm 
1976 - một năm sau ngày 
đất nước thống nhất, 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Thương mại May Saigon 
(Garmex Saigon js) khởi 
đầu là một doanh nghiệp 
quốc doanh. Lúc đầu 
Công ty được gọi là Liên 
hiệp Các Xí nghiệp May 
Thành phố Hồ Chí Minh, 
đơn vị chủ quản quản 
lý một số lượng khá lớn 
các xí nghiệp may xuất 
khẩu ở Thành phố Hồ Chí 
Minh. Trụ sở chính của 
Công ty đặt tại 213 Hồng 
Bàng, Quận 5, Tp Hồ Chí 
Minh, Việt Nam.

1976 
– 

2004

2012
2013

2014

2004

Vào năm 2004, Garmex 
Saigon tiến hành cổ phần 
hóa. Cho đến thời điểm này, 
Garmex Saigon đang hoạt 
động với 3 Xí nghiệp trực 
thuộc gồm Xí nghiệp May An 
Nhơn, Xí nghiệp May An Phú, 
Xí nghiệp May Bình Tiên. Trụ 
sở chính của Công ty đặt tại 
236/7 Nguyễn Văn Lượng, 
Phường 17, Quận Gò Vấp, 
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2006

Năm 2006, Garmex Saigon 
niêm yết trên Sở Giao dịch 
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh (HoSE) với mã số chứng 
khoán là GMC. Trụ sở chính 
của Công ty vẫn đặt tại 236/7 
(nay đối lại là 252) Nguyễn Văn 
Lượng, Phường 17, Quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam.

Vào năm 2012, Garmex 
Saigon được Columbia 
Sportswear (Mỹ) trao tặng 
Cúp Performance Excellence 
cho những thành tích nổi trội 
về chất lượng, thời gian giao 
hàng, khả năng phát triển 
mẫu, và trách nhiệm với cộng 
đồng xã hội trong Hội nghị 
Thượng đỉnh thường niên tổ 
chức tại Thành phố Hồ Chí 
Minh.

Vào năm 2013, Garmex 
Saigon vinh dự nhận Huân 
Chương Lao Động Hạng 3 do 
những thành tích đạt được 
trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh và chăm lo đời 
sống của Người Lao Động.  
Trong năm, Garmex Saigon 
cũng vinh dự được Tạp chí 
Forbes Việt Nam bình chọn 
là 1 trong 50 Doanh Nghiệp 
Niêm Yết tại Việt Nam Có 
Hoạt Động Tốt Nhất.

Cũng vào năm 2014, Garmex 
Saigon lại được Columbia 
Sportswear (Mỹ) trao tặng 
Cúp Performance Excellence 
cho những thành tích nổi trội 
về chất lượng, thời gian giao 
hàng, khả năng phát triển 
mẫu, và trách nhiệm với cộng 
đồng xã hội trong Hội nghị 
Thượng đỉnh thường niên 
tổ chức tại Hà Nội. Garmex 
Saigon  tiếp tục vinh dự được 
Tạp chí Forbes Việt Nam bình 
chọn là 1 trong 50 Doanh 
Nghiệp Niêm Yết tại Việt Nam 
Có Hoạt Động Tốt Nhất.

NHỮNG THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG, GIẢI 
THƯỞNG NỔI BẬT TRONG NĂM 2017

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Giải thưởng/Thành tích

Một trong 8 đơn vị trên toàn cầu được Columbia chọn làm chương trình CMAT 

Một trong hai đơn vị cung cấp hàng cho Columbia trên toàn cầu được chọn làm thí điểm 
chương trình phát triển mẫu, trực tiếp làm việc với Văn phòng Columbia Mỹ mà không cần 
thông qua văn phòng đại diện tại Việt nam. 

TÌNH HÌNH HIỆN TẠI
Tiếp sau giai đoạn niêm yết tại Sở Giao 
dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 
Garmex Saigon đã có những bước phát triển 
đáng kể – tái cơ cấu lại tổ chức, và thành lập 
Công ty May Tân Mỹ tại Cụm Công nghiệp 
Hắc Dịch, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Sau đó, tiếp tục chuẩn bị cho cơ hội kinh 
doanh từ các hiệp định thuơng mại giữa 
Việt Nam với các nuớc trong và ngoài khu 
vực, Garmex Saigon thành lập Công ty 
TNHH May Saigon Xanh vào năm 2012, với 
hai đơn vị trực thuộc - Blue Saigon LLC đặt 
trụ sở tại Los Angeles, California (Mỹ) và Xí 
nghiệp May Hà Lam họat động tại Quảng 

Nam. Blue Saigon LLC (Mỹ) đang nỗ lực 
tìm kiếm các đơn hàng từ Mỹ để sản xuất 
tại Xí nghiệp May Hà Lam và các đơn vị 
trong hệ thống của Garmex Saigon, thực 
hiện chiến luợc bán hàng trực tiếp cho 
khách hàng Mỹ theo phuơng thức ODM 
(thiết kế thành phẩm để bán cho khách 
hàng)
Như vậy cho đến nay, Garmex Saigon 
đang quản lý Xí nghiệp An Phú (TP Hồ 
Chí Minh), Xí nghiệp An Nhơn (TP Hồ Chí 
Minh), Công ty May Tân Mỹ (Tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu), Xí nghiệp May Hà Lam (Tỉnh 
Quảng Nam), và Công ty Blue Saigon LLC 
(California, Mỹ). Tổng số lao động hiện 
nay của toàn hệ thống Garmex Saigon lên 
đến hơn 4.000 người.

NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

Thị trường xuất khẩu chính của Garmex 
Saigon là Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản với 
những khách hàng lớn như Decathlon 
(Pháp), Craft (Thụy Điển), Columbia (Mỹ), 
Cutter&Buck (Mỹ), Teijin Frontier (Nhật 
Bản), v.v…
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• May trang phục, trừ trang phục từ da và lông thú, sản phẩm chính là quần áo may sẵn 
các loại.

• Bán lẻ quẩn áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ 
thể thao. 

• Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. 

      Hoa Kỳ      Châu Âu    Nhật Bản
Sản phẩm của Công ty chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu. Một 
số khách hàng lớn của Công ty bao gồm: Columbia Sportswear (Mỹ), Decathlon (Pháp).

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

ĐỊA BÀN KINH DOANH

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

Bao gồm tất cả các 
cổ đông có quyền 
biểu quyết, là cơ 
quan có thẩm quyền 
cao nhất của Công 
ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

Là cơ quan điều hành 
hoạt động hàng ngày 
của Công ty và chịu 
trách nhiệm trước 
Hội đồng Quản trị 
về việc thực hiện các 
quyền và nhiệm vụ 
được giao.

BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐCLà 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 Đại hội đồng cổ 
đông.

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

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.

BAN KIỂM SOÁT

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, phù hợp qui định của Luật Doanh nghiệp và 
các qui định pháp luật liên quan: 
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN 

(GARMEX SAIGON JS)
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XÍ NGHIỆP MAY AN NHƠN 
Diện tích: 14.000m2

Năng lực: 15 chuyền 
Thị trường chủ yếu: Mỹ, Châu 
Âu, Nhật Bản 
Khách hàng chủ yếu: 
Columbia Sportswear (Mỹ), 
Cutter&Buck (Mỹ), Gramicci 
(Mỹ), New Wave (Thụy Điển), 
Teijin Frontier (Nhật Bản) 
Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn 
Lượng, Phường 17, Quận Gò 
Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

XÍ NGHIỆP MAY AN PHÚ 
Diện tích: 14.000m2 
Năng lực: 20 chuyền 
Thị trường chủ yếu: Mỹ, Châu 
Âu 
Khách hàng chủ yếu: Decathlon 
(Pháp), Columbia Sportswear 
(Mỹ), Cutter&Buck (Mỹ), 
Gramicci (Mỹ), New Wave (Thụy 
Điển), Sealand (Đan Mạch) 
Địa chỉ: 14/5 Quốc lộ 22, Ấp 
Chánh 2, Xã Tân Xuân, Huyện 
Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Columbia Sportswear (Mỹ), Orvis (Mỹ), Cutter&Buck (Mỹ) Decathlon (Pháp), New Wave (Thụy 
Điển), Kathmandu (Úc) 

Quy mô: 
Diện tích: 50.000 m2

Năng lực sản xuất: 17 chuyền ( công suất tối đa 36  chuyền)

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MAY TÂN MỸ 
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hắc 
Dịch, Ấp Trảng Cát, Xã Hắc 
Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh 
Bà Ria Vũng Tàu 
Vốn điều lệ thực góp: 
15.000.000.000 VNĐ 
Tỷ lệ vốn góp của GMC: 100% 
Hoạt động kinh doanh chính: 
• Lĩnh vộng kinh doanh chính: 

Sản xuất kinh các loại hàng 
dệt kim và dệt thoi. 

• Thi ̣ trường chủ yếu: Mỹ, 
Châu Âu, Úc. 

• Khách hàng chủ yếu: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY SÀI GÒN XANH 
Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh 
Vốn điều lệ thực góp: 86.000.000.000 đồng 
Tỷ lệ vốn góp của GMC: 100% 
Ngành nghề kinh doanh chính: May trang phục, sản xuất vải dệt thoi, bán buôn máy móc, thiết 
bị và phụ tùng máy móc, bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ MỸ 
Địa chỉ: Ấp Trảng Cát, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 
Vốn điều lệ thực góp: 4.341.000.000 đồng 
Tỷ lệ vốn góp của GMC: 32,47% 
Ngành nghề kinh doanh chính: Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Xây dựng 
các công trình công nghiệp và dân dụng. Cung cấp các dịch vụ liên quan trong đầu tư và vận 
hành khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

CÁC CÔNG TY CON, LIÊN KẾT, CHI NHÁNH

Công ty liên kết

Công ty con
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CÔNG TY TNHH SÀI GÒN – TƯỜNG LONG
Địa chỉ: Số 05 Đại Lộ Thống Nhất – Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
Tỷ lệ góp vốn của GMC: 51%
Ngành nghề kinh doanh chính: May mặc

XÍ NGHIỆP MAY HÀ LAM 
Diện tích: 27.000m2

Năng lực: 10 chuyền ( công suất tối đa 30 chuyền) 
Thị ̣ trường chủ yếu: Mỹ Khách hàng chủ yếu: Columbia Sportswear (Mỹ), Perry Ellis (Mỹ),
Địa chỉ: Lô B/B2, Cụm Công Nghiệp Hà Lam Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Tỉnh 
Quảng Nam

CÔNG TY KINH DOANH HÀNG DỆT MAY TẠI HOA KỲ ( BLUE SAIGON LLC)
Công ty con 100% vốn 

Non - Seam Sealed Jackets Fleece Jackets Micro Fleece Jackets

Seam Sealed Jackets Seam Sealed Jackets Seam Sealed Jackets

Golf Skirt Golf Jacket
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Chỉ tiêu sản xuất
kinh doanh đến 2018

Chiến lược phát triển
sản xuất kinh doanh 

Dịch vụ thương mại

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

Với tham vọng đưa GMC trở thành công ty dẫn đầu về sản phẩm dệt may thời trang đến 
năm 2020, Công ty xác định định hướng hoạt động như sau:

• Tập trung chủ yếu vào thị trường xuất khẩu, do tình hình và khả năng cạnh tranh của thị 
trường nội địa có nhiều khó khăn và rào cản;

• Tìm kiếm khai thác các thị trường mới nhiều tiềm năng như Nga, Úc, các nước trong EU 
ngoài Pháp; 

• Hoàn thiện hệ thống quản lý, mô hình sản xuất Lean 5S với sự trợ giúp của ERP bên cạnh 
việc đầu tư thiết bị chuyên dụng, tự động;

• Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh theo hướng công nghệ cao, hướng đến 
các sản phẩm chất lượng có mẫu mã phức tạp để tăng tính cạnh tranh, giá trị gia tăng;

• Nâng cao tỷ lệ may xuất khẩu theo phương thức ODM, OBM.
• Đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật, quản lý để phù hợp với mục 

tiêu phát triển của công ty.
• Triển khai cung cấp các sản phẩm dịch vụ về tư vấn các quy trình nhằm tăng doanh thu 

và lợi nhuận ngoài hướng sản xuất kinh doanh chính là gia công và mua bán; 
• Quan tâm hơn về quản trị rủi ro ảnh hưởng lớn đến hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh 

doanh như rủi ro tỷ giá, lãi suất, thị trường, khách hàng,...

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Garmex luôn nỗ lực cung 
cấp sản phẩm với chất 
lượng tốt nhất, không 
ngừng hoàn thiện và phát 
triển sản phẩm để đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng. 

SẢN PHẨM

Thực hiện đầy đủ và 
nghiêm túc các yêu 
cầu của luật Lao động, 
luật Doanh nghiệp và 
các tiêu chuẩn quốc tế 
có liên quan.

PHÁP LÝ

Thực hiện văn hóa doanh nghiệp 
theo 4T “Tin cậy, Thăng Tiến, Tăng 
trưởng, Truyền thống”; Tiết kiệm 
ở mọi lĩnh vực, Chăm lo người LĐ 
tốt hơn về tiền lương, chính sách, 
môi trường, phương tiện và giờ 
làm việc; Xây dựng văn hoá Công 
ty khác biệt.

VĂN HÓA

Đối với môi trường  
Công tác bảo vệ môi trường là một trong những 
yếu tố mà Garmex Sài Gòn rất quan tâm. Việc đầu 
tư bảo vệ môi trường không những giúp Garmex 
thể hiện được sự quan tâm đến cộng đồng, con 
người mà còn giúp Công ty duy trì được sự phát 
triển trong dài hạn và bền vững. Chính vì vậy, 
Garmex Sài Gòn đã có nhiều họat động cụ thể 
đóng góp tích cực nhằm cải thiện môi trường 
làm việc, xây dựng mô hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh thân thiện với môi trường, an toàn 
và thoải mái cho người lao động.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

Đối với xã hội, cộng đồng: 
Với mục tiêu không ngừng khẳng định thương hiệu đối với Khách hàng và Đối tác, cũng như vị 
thế doanh nghiệp trong ngành dệt may, Garmex Sài Gòn luôn quan tâm đến hoạt động xã hội 
và cộng đồng, chia sẻ trách nhiệm trong chăm lo cơ sở vật chất cho địa phương nơi cơ sở Công 
ty trú đóng bằng tài trợ các hoạt động do chính quyền địa phương tổ chức. 

• Lợi nhuận trước thuế 
70,6  tỷ đồng vào năm 
2018;

• Thu nhập bình quân 
người lao động: 10 triệu 
đồng/người/tháng. 

• Cổ tức duy trì mức 20% 
đến 30%/ Vốn điều lệ/
năm. 

• Phát triển năng lực gián 
tiếp (nhà thầu phụ). Xây 
dựng và phát triển hệ 
thống khách hàng ở Mỹ, 
châu Âu, Nga, AEC từ lợi 
thế FTA. 

• Phát triển chuỗi “thiết kế 
- sản xuất - phân phối”, 
tạo tiền đề phát triển 
phương thức OBM, phát 
triển dịch vụ đáp ứng 
nhu cầu FOB trên cơ 
sở lợi thế, kinh nghiệm 
Công ty.

• Về năng lực sản xuất:  nâng 
cao năng lực sản xuất dựa 
trên cơ sở tối ưu hóa nguồn 
lực Công ty với quan điểm: 
“Đầu tư chiều sâu, giảm thâm 
dụng lao động”, chuyển đổi 
chiến lược sản phẩm phù hợp 
với điều kiện và kĩ năng từng 
vùng. Nghiên cứu mở rộng sản 
xuất đón đầu cơ hội trên cơ sở 
chuẩn bị tốt nguồn nhân lực 
quản lý, xác lập vị trí sản xuất 
có lợi thế cạnh tranh về lao 
động.

• Về chất lượng: Sản phẩm, tập 
trung phát triển sản phẩm có 
hàm lượng kỹ thuật cao, phức 
tạp để gia tăng lợi thế cạnh 
tranh. Bên cạnh chủ trương 
“đa phương hóa thị trường, đa 
dạng hóa sản phẩm” để giảm 
thiểu rủi ro “mùa vụ” khi tăng 
năng lực sản xuất, đồng thời 
gia tăng biên lợi nhuận gộp và 
nâng cao lợi thế cạnh tranh. 
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RỦI RO KINH TẾ
Trái ngược với tình hình ảm đạm của những 
năm khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu 
năm 2017 hồi phục mạnh mẽ, triển vọng 
kinh tế toàn cầu tương đối tươi sang và đồng 
đều giữa các nền kinh tế phát triển và mới 
nổi, các hoạt động kinh tế đều được ghi nhận 
khả quan hơn so với dự báo ban đầu. 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. 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. 
Năm 2018, tăng trưởng kinh tế thế giới dự 
báo tăng cao hơn năm 2017 nhưng không
nhiều. Theo PwC, kinh tế toàn cầu đang trên 
đà tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2011 
đến nay. Nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng 
trưởng gần 4% trong năm 2018 tính theo sức 
mua tương đương (PPP) và tổng sản phẩm 
toàn cầu sẽ tăng thêm 5 nghìn tỷ USD tính 
theo giá hiện hành. 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.

Bên cạnh những tín hiệu đầy khả quan của 
năm 2018, vẫn còn đó những sự thiếu ổn 
định xuất phát từ yếu tố chính trị, đe dọa 
đến sự phát triển kinh tế toàn cầu. Tại Hoa 
Kỳ, FED có chủ tịch mới; Mỹ có thể thực thi 
chính sách tiền tệ thắt chặt, gia tăng chính 
sách bảo hộ, gây sức ép kinh tế với các nước 
và khu vực qua sắc lệnh nâng thuế đối với 
ngành hàng Nhôm, thép hay tăng thuế nhập 
khẩu với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, 
dẫn đến rủi ro tiềm ẩn đối đầu thương mại. 
Nếu điều này xảy ra kinh tế toàn cầu sẽ bị 
tác động mạnh. Tại các nước phương Đông, 
những đầu tàu mới của nền kinh tế thế giới 
đang phải đối mặt với tình trạng dân số suy 
giảm, nguy cơ dân số già; bẫy thu nhập trung 
bình…
Như vậy, có rất nhiều lý do để thận trọng 
trong những năm tới nhưng với số liệu từ 
đầu năm cho thấy nền kinh tế toàn cầu sẽ 
khả quan trong ít nhất năm 2018 này.

LÃI SUẤT
Năm 2017, mặt bằng lãi suất huy động và cho 
vay ổn định. Áp lực tăng lãi suất huy động 
và cho vay chủ yếu xuất hiện vào đầu năm. 
Ngân hàng nhà nước điều tiết hoạt động lưu 
chuyển tiền tốt, 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 chỉ quanh 10 điểm 
cơ bản và không tạo ra các đợt chạy đua lãi 
suất.

Ngân hàng Nhà nước 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 với quyết 
định hạ lãi suất điều hành vào tháng 7.2017 
và đưa ra Thông tư 06 giãn tiến độ thực hiện 
Thông tư 36 giúp áp lực huy động vốn của 
các ngân hang hạ nhiệt đáng kể.
Ước tính lãi suất của nửa đầu năm 2018 sẽ đi 
ngang hoặc tăng nhẹ, nửa cuối năm có khả 
năng tăng nhẹ trước sự tăng trưởng trở lại 
của kinh tế Hoa Kỳ, mặt khác việc tín dụng 
tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018 có thể 
gây áp lực tăng lãi suất lên hệ thống ngân 
hàng tại Việt Nam.
Rủi ro biến động lãi suất thị trường của 
Công ty chủ yếu đến từ các khoản tiền gửi 
ngắn hạn và các khoản vay phục vụ nhu cầu 
vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Mặt bằng lãi suất trong thời gian gần 
đây luôn được kiểm soát, tỷ trọng nợ vay của 
GMC dao động trong khoảng 60-70% tổng 
tài sản và đang có xu hướng tăng dần. Tuy 
nhiên, trong trường hợp lãi suất tăng cao 
sẽ làm tăng chi phí, giảm hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của Công ty. Nhằm giảm thiểu 
các rủi ro này, công ty luôn theo dõi chặt chẽ 
tình hình để có chính sách hợp lý, có lợi cho 
các mục tiêu vay vốn hoạt động của Công ty. 
Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh 
cũng được đẩy mạnh nhằm tăng vòng quay 
tiền tệ, tối ưu tỷ lệ tồn kho, cân đối sản xuất 
và tiêu thụ nhằm giảm thiểu tối đa áp lực đối 
với vốn lưu động.

TỶ GIÁ
Năm 2017 đã có tỷ giá khá ổn định. Tính đến 
tháng 12-2017, tỷ giá trung tâm ước tăng 
khoảng 1,5-1,7% so với đầu năm. Trong khi đó, 
tỷ giá tại ngân hàng thương mại giảm khoảng 
0,2% so với đầu năm. Có nhiều nguyên nhân 
giúp tỷ giá ổn định, như là: Đồng USD mất giá 
trên thị trường quốc tế (chỉ số USD Index giảm 
9,1% so với đầu năm) dù Cục Dự trữ Liên bang 
Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất nhiều lần do tác động 
của chính sách chống thâm hụt thương mại; 
chênh lệch giữa lãi suất VND và USD vẫn còn 
ở mức lớn (khoảng 6-7%), nghiêng về việc nắm 
giữ VND. Huy động ngoại tệ tăng thấp, ước 
tăng 4% so với cuối năm 2016, trong khi Ngân 
hàng Nhà nước mua được khoảng 7 tỷ USD 
từ hệ thống ngân hàng, do vậy, có thể một 
lượng lớn ngoại tệ đã được tổ chức kinh tế và 
cá nhân bán và chuyển sang VND.
Về diễn biến tỷ giá trong năm 2018, Ủy ban 
Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo, tỷ giá sẽ 
tiếp tục ổn định bởi có nhiều yếu tố hỗ trợ tỷ 
giá, như: 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; 
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).
Công ty thực hiện một số giao dịch có gốc 
ngoại tệ như USD và EUR, do đó sẽ chịu rủi 
ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền 
trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ 
biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối 
đoái. Công ty tiến hành xem xét thị trường 
hiện hành và lập kế hoạch dự kiến cho các 
giao dịch trong tương lại bằng ngoại tệ, theo 
dõi sát những biến động của tỷ giá để thực 
hiện các giao dịch một cách kỹ lưỡng nhằm 
hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
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LẠM PHÁT
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo 
năm tính đến thời điểm cuối tháng 12/2017 có mức 
tăng 2,6% và CPI bình quân cả năm 2017 tăng 3,53%. 
Về cơ bản, CPI bình quân năm 2017 chịu tác động lớn 
bởi lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế, dịch vụ khám 
chữa bệnh theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-
BYT-BTC. Riêng việc điều chỉnh giá nhóm hàng này đã 
khiến CPI bình quân năm 2017 tăng 2,04%. Lộ trình 
điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hai bước của Thông tư 
37 đã gần như hoàn tất, do vậy, chỉ số CPI chung năm 
2018 sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng từ nhóm hàng y 
tế như năm 2016 và 2017.
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 
năm 2017, khoảng 2-2,5 điểm %. Ủy ban Giám sát Tài 
chính quốc gia dự báo: 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 . 
Yếu tố lạm phát có thể ảnh hưởng đến hoạt động của 
Công ty, làm giảm giá trị các khoản phải thu trong 
tương lai, và đời sống của người lao động. Bên cạnh 
việc lạm phát tương đối ổn định ở những năm gần 
đây, Công ty vẫn thường xuyên giám sát các biến động 
của lạm phát để có phương án xử lý phù hợp.

RỦI RO LUẬT PHÁP 
Hệ thống pháp luật chung tại Việt Nam
Là một Công ty Cổ phần hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm may mặc và niêm yết trên 
sàn chứng khoán, Garmex Saigon chịu sự chi phối bởi hệ thống pháp luật Việt Nam và những 
chính sách có liên quan, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập 
doanh nghiệp, các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động… 
Kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố, phát triển và đạt những thành quả khá ấn tượng khi 
hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng GDP đã 
lên mức 6,81% so với bình quân 5,2% của khu vực Đông nam Á. Đây là kết quả sự chỉ đạo quyết 
liệt của một chính phủ kiến tạo; môi trường kinh doanh được cải thiện đã mang lại niềm tin cho 
Doanh nghiệp trong và ngoài nước khi vốn đầu tư FDI đạt gần 36 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong 10 
năm qua; thành lập mới gần 130.000 doanh nghiệp và lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu chạm 
ngưỡng 400 tỷ usd.  
Hệ thống luật pháp Việt Nam cũng đang trong quá trình cập nhật và hoàn thiện. Các quy định, 
chế tài cũng ngày một cụ thể và chặt chẽ hơn, đảm bảo tính minh bạch và công bằng phù hợp 
yêu cầu hội nhập.

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, 
Garmex Saigon chủ động phòng ngừa 
bằng cách mua bảo hiểm cho người 
lao động và tài sản của công ty.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2017 là một năm thành công của kinh tế Việt 
Nam khi GDP cả năm đạt 6,81% - , hoàn thành 13/13 
mục tiêu quốc hội đề ra. Bên cạnh đó CPI bình quân 
cả năm tăng 3,53% so với bình quân năm 2016, đây 
là năm thứ 4 liên tiếp lạm phát duy trì ở mức dưới 
5% cho thấy tính ổn định của nền kinh tế vĩ mô được 
thiết lập rõ rệt.
Kinh tế các thị trường chính của Garmex Saigon phát 
triển tốt. Kinh tế Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald 
Trumpt đã có bước chuyển ngoạn mục khi đạt tăng 
trưởng 2,2%, giảm tỷ lệ thất nghiệp nhưng chính sách 
bảo hộ thể hiện ngày càng rõ nét.  
Khu vực đồng Eurozone đã thoát khỏi cuộc khủng 
hoảng tài chánh cách đây gần một thập kỷ để tăng 
trưởng 2,1% bất chấp những tác động của việc Anh 
rời khỏi EU.
Tuy nhiên, ngành may mặc Việt Nam phải đối mặt với 

không ít thách thức trong năm 2017. Xu hướng chuyển dịch nguồn Cung sang các quốc gia có 
chi phí lao động giá rẻ ngày càng rõ nét. Sản xuất hàng dệt may ở Trung Quốc đang đắt đỏ khi 
tiền lương công nhân trên 1.000 usd/tháng bên cạnh chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
sang tiêu dùng và công nghệ có giá trị gia tăng cao, hạn chế phát triển ngành dệt may do thâm 
dụng lao động và ô nhiễm môi trường của chính phủ đã khiến cho nhà phân phối phải điều 
chỉnh nguồn cung sang các nước như Bangladesh, Mianma, Cambodia hay Việt Nam. 
Bên cạnh đó, xu hướng cá nhân hóa của giới trẻ đe dọa hoạt động sản xuất hàng loạt của ngành 
may mặc và trở thành yêu cầu mới của ngành. Sự trỗi dậy của thương mại điện tử, bán hàng 
online đã thúc đẩy các công ty đa quốc gia phải thay đổi sâu sắc từ thiết kế, cách xây dựng 
kế hoạch, đặt hàng và nhất là tiết giảm giá thành để bù đắp chi phí cố định của phương thức 
truyền thống. Các ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam chưa phát triển, khả năng tự 
chủ nguồn nguyên liệu kém, tạo ra sự phát triển mất cân đối và dễ bị tổn thương khi có những 
biến động quốc tế.
Với sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động, kết quả hoạt động của Công ty như 
sau:

STT Chỉ tiêu 2016 2017 YoY

1 Doanh thu thuần  1.611.379  1.605.048 (0,39)%

2 Giá vốn hàng bán  1.336.254  1.344.066 0,58%

3 Doanh thu hoạt động tài chính  9.722  5.630 (42,09)%

4 Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp  213.887  197.034 (7,88)%

5 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  70.960  69.578 (1,95)%

6 Lợi nhuận khác  4.736  12.827 170,84% 

7 Lợi nhuận trước thuế  75.696  82.405 8,86% 

8 Lợi nhuận sau thuế  60.986   64.780  6,22% 

9 Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (đồng/cp)  5.146  4.237 (17,66)%

ĐVT: Triệu đồng

Trước sự cạnh tranh ngày càng cao của thị trường, 
việc duy trì doanh thu thuần ở mức tương đương 
năm trước là cả một sự cố gắng của tập thể cán bộ 
Công ty. Tuy đối mặt với việc giảm doanh thu, giảm 
lợi nhuận từ hoạt động tài chính, tăng chi phí giá vốn 
nhưng với việc siết chặt công tác quản lý, lợi nhuận 
từ hoạt động kinh doanh của Công ty chỉ giảm khoản 
2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tại năm 2017, Công ty ghi 
nhận doanh thu bất thường từ việc thanh lý quyền 
sử dụng đất và tài sản tại số 332 Lũy Bán Bích, đưa 
lợi nhuận sau thuế tăng 6,22 %, lợi nhuận trên mỗi cổ 
phần đạt 4.237 đồng.
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Kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra từ đầu năm như sau:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

CƠ CẤU LAO ĐỘNG

ĐVT: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu ĐVT  TH 2015 TH 2016 KH 2017 TH 2017 TH so 
với KH

2017 
so với 
2016

1 Doanh thu 
thuần

Triệu 
đồng 1.502.065 1.611.379 1.700.000 1.605.048 94,41 99,61%

2 Lợi nhuận 
trước thuế

Triệu 
đồng 82.158 75.696 68.000 82.405 121,18 108,86%

3 Tỷ lệ lợi nhuận 
trước thuế/DTT % 5,47% 4,70% 4,00% 5,13% 128,35 109,29%

4 Cổ tức/ VĐL % 30% 30% 20% - 30% 30 % ĐẠT! 100,00%

Doanh thu thuần năm 2017 chỉ đạt 94,41% so với kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2017, nguyên nhân do ở một số đơn hàng lớn, Công ty phải giảm khoảng 2% 
để có được đơn hàng, việc này đã khiến doanh thu thuần của Công ty không được như kỳ vọng
Dù vậy, lợi nhuận trước thuế của Công ty vẫn đạt kế hoạch, vượt 21,18% so với kế hoạch đề ra, 
nếu  loại ra lợi nhuận bất thường khoảng 12 tỷ, lợi nhuận trước thuế của Công ty vẫn đảm bảo 
mục tiêu lợi nhuận đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 năm tài chính 2016.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ 
phần nắm giữ

Tỷ lệ sở hữu/
Vốn điều lệ

1 Ông Nguyễn Ân TGĐ 384.530 2,47%

2 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Phó TGĐ 179.290 1,15%

3 Bà Lê Thị Phương Thảo Phó TGĐ 3.950 0,03%

4 Bà Nguyễn Minh Hằng Giám đốc tài chính 16.070 0,1%

Trong năm 2017, Công ty không có thay đổi nhân sự trong ban điều hành

Tính đến 31/12/2017, tổng số lao động của Công ty là 4.244 người với cơ cấu cụ thể như sau:

STT Tiêu chí Số lượng 
(người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động
1 Trình độ Đại học và trên Đại học 172 4,05%
2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 200 4,71%
3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 20 0,47%
4 Lao động phổ thông 3.852 90,76%
II Theo hợp đồng  lao động
1 Toàn thời gian 4.244 100,00%
2  Bán thời gian 0 0,00%
III Theo giới tính
1 Nam 1.097 25,85%
2 Nữ 3.147 74,15%

Tổng cộng     4.244 100%

Quan điểm luôn xem xem “lao động là vốn quý”, là nguồn lực đảm bảo sự phát triển lâu dài của 
Công ty. Để thực hiện quan điểm này, Ban điều hành Công ty quan tâm xây dựng các phương 
án, biện pháp ổn định đơn hàng, việc làm, nâng cao năng suất lao động để tăng thu nhập cho 
người lao động. Thời gian làm việc được điều chỉnh linh hoạt kết hợp với chính sách tiền lương 
hợp lý.
Ban điều hành Công ty đã thực hiện những công việc sau:
• Xây dựng bộ tiêu chuẩn của từng vị trí, xác định giá trị của mỗi vị trí công việc để trả lương 

theo đúng giá trị công việc;
• Xây dựng tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí, xác định năng lực tiêu chuẩn để đánh giá năng 

lực thực tế của mỗi nhân viên, lao động;
• Xây dựng mục tiêu trong yếu (KPI) cho từng chức năng và vị trí, đánh giá hiệu quản thực hiện 

KPI nhằm thực hiệu công tác lương thưởng, bổ nhiệm được công bằng, hiệu quả.



Thông tin cá nhân
Năm sinh: 1957
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Công nghiệp
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
Số cổ phần nắm giữ: 443.620 cổ phần, chiếm 2,85% vốn điều lệ
Quá trình công tác
Năm 1973 – 1990: Cán bộ Đoàn Thanh niên chuyên trách thuộc Đoàn ủy Học sinh Khu Sài Gòn 
– Gia Định, sau là Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Năm 1990 – 1995: Giám đốc Xí nghiệp Len Sài Gòn.
Năm 1995 – 2003: Giám đốc Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu May Sài Gòn.
Năm 2004 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn 

Thông tin cá nhân
Năm sinh: 1969
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Tài Chính
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
Số cổ phần nắm giữ: 3.940 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ
Đại diện sở hữu Công ty Dệt may Gia Định: 1.564.385 cổ phần, chiếm 10,06% vốn điều lệ
Quá trình công tác
07/1991 – 08/1992: Nhân viên kinh doanh Xí nghiệp Thủy tinh thuộc Bộ Công Nghiệp.
08/1992 – 08/1998: Nhân viên kế toán Công ty Dệt May Gia Định.
08/1998 – 05/1999: Phó phòng Kế toán – Công ty Dệt May Gia Định.
05/1999 – 11/2001: Phó phòng Kinh doanh – Công ty Dệt May Gia Định.
11/2001 – 12/2004: Phó phòng Kế toán – Công ty Dệt May Gia Định.
12/04 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Dệt May Gia Định.

ÔNG LÊ QUANG HÙNG 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÀ PHAN THỊ PHƯỢNG 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SƠ YẾU LÝ LỊCH



Thông tin cá nhân
Năm sinh: 1958
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản Trị kinh Doanh
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
Số lượng cổ phần cá nhân nắm giữ: 817.910 cổ phần, chiếm 5,26% vốn điều lệ
Đại diện sở hữu Công ty TNHH Tân Á: 436.810 cổ phần, chiếm 2,81% vốn điều lệ
Đại diện sở hữu Công ty TNHH Thương mại Á Châu: 436.810 cổ phần, chiếm 2,81% vốn điều lệ
Quá trình công tác
Năm 1992 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Á Châu.
Năm 1995 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Tân Á.
05/2009 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SX – TM May Sài gòn.

Thông tin cá nhân
Năm sinh: 1970
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học tự nhiên
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.826.996 cổ phần, chiếm 15,63% vốn điều lệ
Quá trình công tác
Trước năm 2001: Chủ doanh nghiệp SX may mặc B&O.
Nay: Chủ tịch các Công ty: Công Ty TNHH MTV Blue Exchange, Công ty TNHH B&O, Công ty 
TNHH Con Đường Xanh, Công ty TNHH Con Đường Xanh Quảng Nam, Công ty TNHH  May Mặc 
Cây Dừa, Công Ty TNHH May Mặc Trà Tân, Công ty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh

ÔNG LÂM TỬ THANH 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG LÂM QUANG THÁI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Thông tin cá nhân
Năm sinh: 1953
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Công nghiệp 
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 
Cá nhân sở hữu: 384.530 cổ phần, chiếm 2,47% vốn điều lệ 
Sở hữu ở Công ty khác: Không
Quá trình công tác
Từ 8/1972 – 3/1975: Hoạt động phong trào đô thị thuộc Đoàn ủy Khu Sài Gòn – Gia Định 
Từ 3/1975 – 4/1975: Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh – thuộc Chi đoàn B3 K42 liên Quận 4, Khu 
Sài Gòn – Gia Định 
Từ 5/1975 – 2/1976: Bí thư Đoàn Phường 5, Quận Bình Hòa và Bí thư phường Đoàn Phường 11, 
Quận Bình Thạnh 
Từ 3/1976 – 10/1978: Học viên trường cán bộ Trung ương Đoàn, Hà Nội 
Từ 11/1978 – 4/1981: Phó Bí thư Quận đoàn Quận 8 kiêm Bí thư chi bộ Quận đoàn 8 
Từ 5/1981 – 1/1986: Phó Ban khu phố Tiểu thủ Công nghiệp Thành đoàn, Phó ban thanh niên 
Công nhân Thành đoàn, Bí thư Chi Bộ - Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Tp.HCM. 
Từ 1/1987 – 4/1993: Phó phòng Kế hoạch – Vật tư, Trưởng phòng XNK Liên hiệp May Thành phố 
Từ 5/1993 – 11/1995: Giám đốc Xí nghiệp May Liên doanh An Nhơn - Đảng ủy viên Đảng bộ 
công ty. 
Từ 12/1995 – 5/1997: Phó Giám đốc Xí nghiệp May Garmex 2 
Từ 6/1997 – 12/1997: Quyền Giám đốc Garmex 2 
Từ 1/1998 – 8/1999: Giám đốc Xí nghiệp Garmex 2 
Từ 9/1999 – 12/2003: Phó Giám đốc Công ty Sản xuất – XNK May Sài Gòn kiêm Giám đốc Xí 
nghiệp Garmex 2 - Đảng ủy viên, Bí thư Chi Bộ XN. 
Từ 1/2004 – 2/2007: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản 
xuất – Thương mại May Sài Gòn kiêm Giám đốc Xí nghiệp May An Nhơn 
Từ 3/2007 – 3/2015: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản 
xuất – Thương mại May Sài Gòn
 Từ 3/2015 - đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất – Thương 
mại May Sài Gòn

Thông tin cá nhân
Năm sinh: 1965 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Ngành Quản trị
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 
Cá nhân sở hữu: 179.290 cổ phần, chiếm 1,15% vốn điều lệ 
Sở hữu ở Công ty khác: Không
Quá trình công tác
Từ 1/1987 – 7/1987: Công nhân may Xí nghiệp May Sài Gòn 1 
Từ 8/1987 – 3/1993: Bí thư Đoàn TN chuyên trách XN May Sài Gòn 1 kiêm Phó Bí thư Đoàn TN 
Công ty SX – XNK May Sài Gòn 
Từ 4/1993 – 4/2000: Bí thư Đoàn TN kiêm Phó Quản đốc Xí nghiệp May Garmex 1 
Từ 5/2000 – 3/2002: Phó Phòng TCHC Xí nghiệp May Garmex 1 
Từ 3/2002 – 12/2003: Trưởng Phòng TCHC Xí nghiệp Garmex 1 
Từ 1/2004 – 4/2009: Trưởng Phòng TCHC Xí nghiệp May An Nhơn. 
Từ 5/2009 – 5/2010 Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ Tịch Công Đoàn Công Ty, Thành Viên 
HĐQT, Phó Tổng Giám Công ty cổ phần SX – TM May Sài Gòn. 
Từ 6/2010 – nay Bí Thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SX – 
TM May Sài Gòn

ÔNG NGUYỄN ÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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Thông tin cá nhân
Năm sinh: 1977 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 
Cá nhân sở hữu: 16.070 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ
Sở hữu ở Công ty khác: Không
Quá trình công tác
Từ 01/1999 – 01/2004 Nhân viên Kế toán Công ty SX – XNK May Sài Gòn 
Từ 01/2004 – 12/2006 Nhân viên Kế toán Công ty cổ phần SX – TM May Sài Gòn 
Từ 01/2007 – 02/2008 Phó phòng Kế toán thống kê Công ty cổ phần SX – TM May Sài Gòn 
Từ 03/2008 – 06/2009 Trưởng phòng Kế toán thống kê Công ty 
Từ 7/2009 - 16/06/2014 Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất – Thương Mại May Sài Gòn. 
Từ 17/06/2014 - 03/2015 Giám đốc Tài chính kiêm Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần SX – TM 
May Sài Gòn. 
Từ 03/2015 - đến nay Đảng ủy viên, Giám đốc Tài chính kiêm Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần 
SX – TM May Sài Gòn

Thông tin cá nhân
Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ + Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh + Thạc sỹ Quản lý Cao 
cấp
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
Cá nhân sở hữu: 3.950 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ
Quá trình công tác
12/1999 - 2/2002 :  Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty TNHH SX – TM Liên Cơ
2/2002 - 3/2012 :  Trưởng Phòng Văn phòng Đại diện ATG Sourcing LTD tại Việt Nam 
7/2009 – đến nay :  Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ái Huê  
3/2012 – 8/2016 :  Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn
8/2016 – đến nay : Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Kinh doanh Công ty Cổ phần SX – TM May Sài 
Gòn

BÀ LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ NGUYỄN MINH HẰNG
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH 
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÁC CÔNG TY CON

CÁC DỰ ÁN TRONG NĂM

CÁC CÔNG TY CON

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Công ty không có dự án mới phát sinh trong năm.

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, dựa trên tình hình của các khoản đầu tư, Công ty tính toán lại 
giá trị hợp lý của từng khoản đầu tư ở thời điểm lập Báo cáo tài chính:

Đơn vị đầu tư, góp vốn Giá gốc Dự phòng Giá trị hợp lý
Công ty Con
Công ty TNHH May Tân Mỹ 15.000 15.000
Công ty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh 86.000 -16.966 69.034
Công ty TNHH Sài Gòn Tường Long 1.700 1.700
Công ty liên kết
Công ty cổ phần Phú Mỹ 4.341 4.341
Đầu tư khác
Công ty cổ phần Da giày Sagoda 1.919 1.919
Ngân hàng TMCP Việt Á       3.998   -3.014        984
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam       1.270 1.270
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gia Định 10.127 10.127

Công ty TNHH May Tân Mỹ

Công ty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh

Công ty TNHH Sài Gòn Tường Long

Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2017 so với 2016
Tổng tài sản Triệu đồng 48.081 49.397 102,74%
Doanh thu thuần Triệu đồng 145.930 145.087 99,42%
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 6.283 6.437 102,45%
Biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay % 4,31 4,80 111,46%

Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2017 so với 2016
Tổng tài sản Triệu đồng 172.430 192.200 111,47%
Doanh thu thuần Triệu đồng 152.879 196.893 128,79%
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng -1.748 12.065 690,22%
Biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay % -1,14 9,17 804,38%

Công Ty TNHH Sài Gòn Tường Long được thành lập vào ngày 26/05/2017 theo giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 3702566779 do  Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp. Sau hơn 6 
tháng chính thức hoạt động ty hiện vẫn còn lỗ do năng suất chưa cao nhưng phải đảm bảo tiền 
lương cho người lao động. Năm 2018, Hội Đồng Quản Trị công ty sẽ cân nhắc hơn để đưa ra 
hướng hoạt động cho công ty.

Chỉ tiêu ĐVT 2017
Tổng tài sản Triệu đồng 2.339
Doanh thu thuần Triệu đồng 1.679
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng -1.876

ĐVT: Triệu đồng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU: 

STT Chỉ tiêu 2016 2017 Tăng / giảm 2017
1 Tổng tài sản 883.468 908.284 2,81%
2 Doanh thu thuần 1.611.379 1.605.048 -0,39%
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 70.960 69.578 -1,95%
4 Lợi nhuận khác 4.736 12.827 170,84%
5 Lợi nhuận trước thuế 75.696 82.405 8,86%
6 Lợi nhuận sau thuế 60.986 64.780 6,22%

ĐVT: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu tài chính ĐVT 2016 2017
I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
1 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,14 1,15
2 Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,73  0,68 
II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần  0,685  0,676 
2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần  2,17  2,09
III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
1 Vòng quay Hàng tồn kho Vòng 5,79 5,44
2 Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bình quân) Vòng 1,87 1,79
IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    
1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,78% 4,04%
2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (bình quân) % 22,87% 22,92%
3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (bình quân) % 7,09% 7,33%
4 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 4,69% 5,1%

Về khả năng thanh toán Về cơ cấu vốn

Hệ số thanh toán trong năm 2017 của 
GMC nhìn chung không có sự biến động 
nhiều, hệ số thanh toán ngắn hạn trong 
năm tăng nhẹ lên đạt 1,15 lần. Trong 
khi đó, nhằm đáp ứng nhu cầu sản 
xuất kinh doanh, khoản mục hàng tồn 
kho tăng lên hơn 39 tỷ đồng, điều này 
tác động giảm hệ số thanh toán nhanh 
xuống còn 0,68. Mặc dù, hệ số thanh 
toán của GMC chỉ ở mức an toàn, nhưng 
nhờ kiểm toán tốt dòng tiền nên khả 
năng thanh toán của GMC vẫn đảm bảo 
tốt cho hoạt động kinh doanh.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải 
trả chiếm tỷ trọng khá lớn (67,6%) 
trong tổng tài sản. Với ngành nghề 
kinh doanh sản xuất và thương 
mại trong lĩnh vực ngành may mặc, 
việc sử dụng đòn bẩy tài chính 
giúp công ty tối ưu lợi nhuận cho 
cổ đông. Tuy nhiên, để hạn chế rủi 
ro mà đòn bẩy tài chính mang lại, 
Công ty đặc biệt chú trọng công 
tác kiểm soát dòng tiền, cũng như 
thu hồi công nợ.

Về năng lực hoạt động Về khả năng sinh lời

Trong năm hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty vẫn trong 
đà phát triển bình thường, các hệ 
số về năng lực hoạt động công ty 
không có nhiều biến động so với 
năm 2016, vòng quay các khoản 
tồn kho giảm xuống còn 5,44 vòng 
so với năm 2016 đạt 5,79 vòng, 
tương tự chỉ số hiệu quả hoạt 
động tài sản giảm xuống còn 1,87 
so với năm 2016 là 1,79 vòng.

Khả năng sinh lợi trong năm 2017 
của Công ty vẫn tiếp tục xu hướng 
phát triển ổn định, nhìn chung các 
chỉ số về khả năng sinh lời không 
có nhiều biến động so với năm 
2016, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ 
sở hữu và trên tài sản lần lượt là 
22,92%; 7,33%.

2016

2017

Hệ số thanh 
toán ngắn hạn 

Vòng quay 
hàng tồn kho 

Hệ số Nợ/Tổng 
tài sản

Hệ số thanh 
toán nhanh

Hiệu quả sử 
dụng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn 
chủ sở hữu

1,14

5,79

0,685

1,15

5,44

0,676

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

0,73

1,87

2,17

0,68

1,79

2,09

ROS ROAROE

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Biên lợi nhuận 
hoạt động

2016

2017

3,78%
4,04%

7,09%
7,33%

4,69%

5,10%

22,87%
22,92%
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU:

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

CỔ PHẦN
Số lượng cổ phần: 15.555.620 cổ phần
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Số cổ phiếu ưu đãi: không có
Số cổ phiếu phổ thông: 15.555.620 cổ phần
Số cổ phiếu quỹ: 49.260 cổ phần
Số cổ phiếu đang lưu hành: 15.506.360 cổ phần
Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 15.506.360 cổ phần
Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
Công Ty không có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài.

STT Đối tượng Số lượng Cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL

1 Cổ đông lớn (sở hữu ≥ 5% vốn CP) 4.287.263 27,56%

- Trong nước 4.287.263 27,56%
- Nước ngoài 0

2 Cổ đông khác 11.219.097 72,12%
- Trong nước  8.894.587 57,18%
- Nước ngoài  2.324.510 14,94%

3 Cổ phiếu quỹ 49.260 0,32%
TỔNG CỘNG 15.555.620 100,00%

STT Tên Số cổ phần Tỷ lệ/ Số lượng cổ phiếu lưu hành
I Cổ đông lớn
1 Công Ty Cổ Phần Dệt May Gia Định 1.564.385 10,06%
2 Trần Cảnh Thông 1.031.348 6,63%
II Nhóm cổ đông lớn
1 Lâm Tử Thanh 1.691.530 10,87%

1.1 Sở hữu cá nhân     817.910 5,26%
1.2 Đại diện Công Ty TNHH TM Á Châu 436.810 2,81%
1.3 Đại điện - Công Ty TNHH Tân Á 436.810 2,81%

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Tính đến 31/12/2017, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 49.260 cổ 
phần. Trong năm 2017, Công ty không tăng vốn và không thực hiện mua/bán cổ phiếu quỹ.
Các chứng khoán khác: Không có.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

• Phát triển sản phẩm có hàm lượng kỹ 
thuật cao để nâng cao tính cạnh tranh với 
các đối thủ có giá lao động rẻ (Cambodia, 
Mianma, Banlades), phù hợp sự khéo léo 
của lao động Việt Nam, qua đó nâng cao 
năng suất lao động và giá trị thặng dư.   

• Tiếp tục thực hiện chính sách ‘thâm dụng 
đầu tư’ vào chất xám và nguồn lực của 
Công ty, đầu tư thiết bị chuyên dụng, tự 
động hóa máy móc thiết bị và nâng cao kỹ 
năng trong lao động trực tiếp và gián tiếp, 
đáp ứng yêu cầu chuyển dịch công nghệ, 
thiết kế kỹ thuật từ nước bạn sang,… bên 
cạnh việc hoàn thiện mô hình chuyền lean 
5S, đã thật sự phát huy hiệu quả, củng cố 
vị thế với Khách hàng cân đối được nguồn 
lực và ‘mùa vụ’, giảm thiểu chi phí ẩn, hỗ 
trợ chờ việc.

• Ban điều hành theo dõi chặt chẽ diễn biến 
thị trường để có quyết sách thích hợp;

• Hoạt động công ty con từng bước ổn định 
và mang lại lợi nhuận, góp phần giảm chi 
phí hoạt động tài chính cho Công ty.

Công ty bước vào năm 2017 với 
nhiều tác động bất lợi từ các thị 
trường xuất khẩu chính khi Liên 
minh Châu Âu vẫn còn chịu ảnh 
hưởng của sự kiện Brexit và Hoa 
Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP). Để đối 
mặt với những khó khăn đó, trong 
năm 2017, Ban điều hành đã chủ 
động tiến hành những phương án 
cụ thể để duy trì tính cạnh tranh 
của Garmex:

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2017

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

STT Chỉ tiêu 2016 2017 Tăng / Giảm 2017
1 Tổng giá trị tài sản 883.468 908.284 2,81%
2 Tài sản ngắn hạn 628.853 655.451 4,22%
3 Hàng tồn kho 227.459 266.579 17,20%
4 Tổng nợ 604.955 613.554 1,42%
5 Nợ ngắn hạn 553.574 571.956 3,32%
6 Vốn chủ sở hữu 278.513 294.730 5,82%
7 Doanh thu thuần 1.611.379 1.605.048 -0,39%
8 Lợi nhuận trước thuế 75.696 82.405 8,86%
9 Lợi nhuận sau thuế 60.986 64.780 6,22%

ĐVT: Triệu đồng

 Về doanh thu
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI SẢN

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÊNH LỆCH LÃI VAY

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản

STT Tiêu chí 2016 2017 % Tăng/ Giảm
1 Tài sản ngắn hạn 628.853 655.451 4,22%
2 Tài sản dài hạn 254.615 252.833 -0,7%
3 Tổng tài sản 883.468 908.284 2,81%

ĐVT: Triệu đồng

ĐVT: Triệu đồng

ĐVT: Triệu đồng

STT Tiêu chí 2016 2017 % Tăng/ Giảm
1 Nợ ngắn hạn 553.574 571.956 3,32%
2 Nợ dài hạn 51.382 41.598 -19,04%
3 Tổng nợ 604.955 613.554 1,42%

Tại thời điểm 31/12/2017, tài sản ngắn hạn của Công ty đạt hơn 655 tỷ đồng chiếm 72,16% 
trong cơ cấu tài sản tăng 4,22% so với năm 2016, trong đó chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu là các 
khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, và hàng tồn kho. Trong năm, tài sản dài hạn của 
Công ty giảm nhẹ 0,7%, Công ty hầu như không đầu tư mới thêm các khoản tài sản cố định.

Cơ cấu nợ của Công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm đến 93,22%, trong đó nợ vay ngắn hạn đạt 
hơn 316 tỷ đồng chiếm 51,55% tổng nợ. Khoản mục nợ dài hạn của Công ty trong năm có xu 
hướng giảm hơn 9 tỷ đồng xuống còn 41,6 tỷ đồng. Các tài sản của Công ty có tính thanh khoản 
cao, cộng với việc độ tín nhiệm tín dụng cao nhờ hoạt động sản xuất phát triển ổn định giúp áp 
lực tài chính của Công ty giảm thiểu đáng kể.

STT Tiêu chí 2016 2017
1 Vay ngắn hạn 298.743 316.300
2 Vay dài hạn 45.055 35.590
3 Chi phí lãi vay 9.271 9.101
4 Chi phí lãi vay/doanh thu thuần 0,58% 0,57%

Mặc dù, có tỷ lệ nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn những chi phí lãi vay trên doanh thu thuần 
năm 2017 chỉ chiếm 0,57% nên khả năng thanh toán lãi vay của Công ty tốt. Ngoài ra, Công ty 
luôn lên kế hoạch chi tiết sử dụng các khoản nợ vay phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế, 
giúp chi phí lãi vay được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

19,04%
Nợ dài hạn năm 2017 giảm 
19,04% so với năm 2016

3,32%
Nợ ngắn hạn 2017 tăng 
3,32% so với năm 2016

2016 2017

Chi phí giá vốn hàng bán

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lí

Chi phí tài chính

Chi phí khác

87,21%

86,20%

8,71%9,57%
1,20% 0,80%

3,03%

3,28%

 Về chi phí

Nhờ vậy, mà trong năm 2017 chi phí của Công ty giảm đáng kể:

Tiêu chí 2016 2017 % Tăng/ Giảm

Chi phí tài chính 18.607 12.263 -34,10%

Chi phí giá vốn hàng bán 1.336.254 1.344.066 0,58%

Chi phí bán hàng 46.980 50.536 7,57%

Chi phí quản lý doanh nghiệp 148.299 134.236 -9,48%

Tổng 1.550.140 1.541.101 -0,58%

Doanh thu thực hiện trong năm 2017 không đạt như kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2017 do sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng cá nhân hóa tại các thị trường tiêu 
thụ, sự cạnh tranh giữa các quốc gia có chi phí nhân công thấp. Để tăng tính cạnh tranh, một số 
đơn hàng lớn Công ty phải giảm giá khoảng 2% để có được đơn hàng dẫn đến việc doanh thu 
không đạt được mục tiêu đề ra
Để hạn chế tình trạng này, Ban điều hành có những phương án như sau:
• Tiếp tục thực hành chính sách tiết kiệm trong từng lĩnh vực, giảm thiểu phát sinh những chi 

phí không cần thiết;
• Khai thác thêm thị trường mới và khách hàng mới song song với việc duy trì khách hàng 

truyền thống;
• Tuyển dụng và đào tạo lại lao động để nâng cao năng lực sản xuất phát huy lợi thế các mặt 

bằng sẵn có của công ty;
• Nghiên cứu và triển khai hệ thống ERP nhằm kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn.

 Về doanh thu
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
• Năm 2017 đánh dấu bước trưởng thành 

trong hoạt động quản lý, tổ chức, sản xuất 
tại Công ty. Mô hình LEAN 5S được thực 
hiện thành công, mang lại hiệu quả năng 
suất cao, cải thiện thu nhập người lao 
động, giảm thời gian làm việc, tiết kiệm 
chi phí cho Công ty, ổn định lực lượng lao 
động. Mô hình mang tính khác biệt của 
công ty.

• Công tác đào tạo người lao động được 
triển khai triệt để, phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ của từng vị trí tại Công ty. Đào 
tạo kỹ năng, kiến thức và trình độ tiếng 
anh cho nhân viên kinh doanh; nghiệp vụ 
chuyên môn và kỹ năng mềm cho đội ngũ 
nhân viên văn phòng; kỹ năng sử dụng 
phần mềm 3D, các phần mềm phục vụ cho 
chiến lược chuyển đổi sản phẩm có hàm 
lượng kỹ thuật cao cho đội ngũ thiết kế; 
tiếp tục đào tạo chuẩn hóa đội ngũ, quy 
trình công nghệ và quản lý chất lượng cho 
cán bộ quản lý và người lao động trực tiếp 
tại Công ty.

• Thời gian làm việc được điều chỉnh linh 
hoạt kết hợp với chính sách tiền lương 3P: 
trả lương theo năng lực làm việc, tạo động 
lực cho người lao động tăng năng suất, 
làm việc hiệu quả cao

• Là một trong 8 đơn vị trên toàn cầu được 
Columbia chọn làm chương trình CMAT.

• Chương trình CMAT theo tiêu chuẩn của 
khách hàng Columbia Sportswear viết tắt 
là Continuous maturity assessment tool 

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG
• Để động viên, khuyến khích người lao 

động trong việc thực thi chức năng, trách 
nhiệm, quyền hạn và kỹ năng lao động thì 
việc duy trì chính sách lương thưởng theo 
năng lực và hiệu quả công việc là giải pháp 
Công ty đang hướng đến.

• Chính sách “Thâm dụng đầu tư thay cho 
thâm dụng lao động” được Công ty tiếp tục 
triển khai triệt để.

• Tiếp tục nhân rộng và hoàn thiện mô hình 
Lean 5S để nâng cao năng suất lao động, 
giảm thời giờ làm việc nhưng vẫn đảm bảo 
cho thu nhập của người lao động.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY
• Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, 

quyền tự do bình đẳng, và chăm lo sức 
khỏe nghề nghiệp. Không ngừng cải thiện 
môi trường làm việc, mang lại cho nhân 
viên cơ hội học tập và phát triển, cùng các 
chính sách phúc lợi và thu nhập ưu đãi.

• Thực thi cơ chế lương “mềm”, nhân viên có 
thành tích nổi trội dựa trên đánh giá năng 
lực, hiệu quả công việc của từng nhân viên 
định kỳ 6 tháng 1 lần. Kết quả đánh giá là 
cơ sở cho việc xét thưởng, nâng bậc thu 
nhập và đề bạt vào các chức danh quản lý. 

được hiểu là  Công cụ đánh giá hệ thống 
trưởng thành theo tiêu chuẩn của khách 
hàng Columbia Sportswear. Áp dụng cho 
những doanh nghiệp tự chủ từ việc phát 
triển sản phẩm, sản xuất cho đến khi kiểm 
soát chất lượng đảm bảo các yêu cầu 
của khách hàng. Công cụ này giúp doanh 
nghiệp tự xây dựng và đánh giá toàn hệ 
thống, cải tiến liên tục và đo lường hiệu 
quả của quy trình, giúp doanh nghiệp tự 
sản xuất, tự kiểm tra chất lượng sản phẩm 
đến tay người tiêu dùng không thông qua 
việc đánh giá chất lượng của khách hàng.

• Là một trong hai đơn vị cung cấp hàng cho 
Coumbia trên toàn cầu được chọn làm 
thí điểm chương trình kỹ thuật phát triển 
mẫu trực tiếp, theo đó:
 - Garmex Sai Gòn sẽ gửi mẫu trực tiếp 

cho khách hàng Coulumbia Mỹ, mà 
không cần thông qua văn phòng đại 
diện của khách hàng tại Việt Nam Trực 
tiếp làm việc và liên hệ để trao đổi  
những vấn đề phát sinh cần giải quyết 
với văn phòng của khách hàng Mỹ

 - Cập nhật thông tin lên hệ thống của 
khách hàng

 - Việc này đòi hỏi kỹ năng của đội ngũ 
thiết kế phải đáp ứng yêu cầu cao của 
khách hàng, kỹ năng tiếng Anh tốt.

 - Giúp công ty tiết kiệm thời gian so với 
cách làm cũ đồng thời Khách hàng 
cũng nắm bắt kịp thời thông tin trên 
phần mềm hệ thống. 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
TRONG TƯƠNG LAI
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG MAY MẶC THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2016-2021

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

Dựa trên thực tế sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự 
báo cho năm 2018, Ban lãnh đạo Garmex Saigon đã đề 
ra chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu ĐVT TH 2017 KH 2018 2018 /2017

Doanh thu thuần Tỷ đồng 1.605 1.700 105,92%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 83 70,6 85,06%

VỀ MẶT TỔ CHỨC

Năm 2017 lợi nhuận trước thuế 83 tỷ đồng (trong đó đã bao gồm gần 13 tỷ lợi nhuận từ thanh 
lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)
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TRÁCH NHIỆM VỚI 
MÔI TRƯỜNG

TÌNH HÌNH 

TIÊU THỤ NĂNG 

LƯỢNG TRỰC 

TIẾP

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM VỚI 
CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY
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ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG 
(TIÊU THỤ NƯỚC, NĂNG LƯỢNG, PHÁT THẢI)

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đơn vị kinh doanh
 Điện (Kwh) Tình hình 

2017/20162016 2017
Garmex SaiGon 3.653.671 3.752.585 2,71%
Công ty TNHH May Tân Mỹ 1.008.890 859.730 -14,78%
Công ty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh 539.520 730.080 35,32%
Tổng cộng 5.202.081 5.342.395 2,70%

Đơn vị kinh doanh
 Gas (KG) Than (KG) Dầu D/O (Lít)

2016 2017 2016 2017 2016 2017
Garmex SaiGon 26.613 32.274 267.817 232.841 -
Công ty TNHH May Tân Mỹ 12.299 8.955 156.562 109.118 4.500 1.400
Công ty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh 5.400 3.475 - - -
Tổng cộng 44.312 44.704 424.380 341.959 4.500 1.400

Nhìn chung, tổng số điện được sử dụng là 5.342.395 Kwh, tăng khoảng  140.314  Kwh so với 
năm 2017 tuy nhiên tổng nhiên liệu sử dụng gas, than, dầu lại giảm lần lượt là 84.421 kg, 3.100 
lít. Việc chuyển đổi thiết bị sử dụng than sang điện góp phần làm cho sản xuất xanh hơn là một 
trong những yếu tố tăng sản lượng điện tiêu thụ. Bên cạnh đó việc tăng năng suất tăng là một 
trong những yếu tố góp phần tăng mức sử dụng điện ở các nhà máy. Tuy nhiên do sắp xếp tổ 
chức mô hình sản xuất Lean 5S nên đã góp phần giảm mức tăng tiêu thụ điện (năng suất bình 
quân trong năm tăng 5% so với cùng kỳ trong khi mức tăng tiêu thụ điện chỉ bằng 2,7% so với 
năm 2016).
Đơn vị có chỉ số tiêu thụ điện và gas giảm là Tân Mỹ một phần là do lao động giảm 1 phần là do 
công ty sắp xếp lại mặt bằng, tổ chức sắp xếp lại sản xuất nên chỉ số tiêu thụ điện và gas giảm.

Công tác chăm lo Người lao động 
• Với phương châm hoạt động xem người người lao động 

và vốn quý, các chính sách của Công ty luôn xoay quay 
vấn đề xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đảm bảo 
nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

• Garmex Saigon Không ngừng cải thiện môi trường làm 
việc, mang lại cho nhân viên cơ hội học tập và phát triển, 
cùng các chính sách phúc lợi và thu nhập ưu đãi. Những 
nhân sự trẻ xuất sắc, năng động và có tố chất để phát 
triển thành những nhà lãnh đạo trong tương lai luôn 
được công ty tạo phát triển đội ngũ kế thừa. 

• Người lao động tại Công ty được đảm bảo điều kiện làm 
việc an toàn, quyền tự do bình đẳng trên cơ sở chất lượng 
công việc, và được chăm lo sức khỏe nghề nghiệp. Đây 
là điều kiện tiên quyết của môi trường làm việc lý tưởng. 
Các quy tắc được áp dụng tại Công ty không chỉ đảm bảo 
tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của Luật Lao động 
và Luật An toàn vệ sinh lao động, mà còn đảm bảo các 
tiêu chuẩn đánh giá quốc tế do khách hàng đề ra.

Công tác đào tạo, phát triển người lao 
động
Dệt may vốn là một ngành có nhu cầu lao 
động cao, yêu cầu tay nghề tốt và ổn định, vì 
lẽ đó mà người lao động là yếu tố then chốt 
quyết định quyết định thành bại của Công ty 
trong ngành. Tại Garmex Saigon, người lao 
động thường xuyên được chú trọng đào tạo 
kỹ năng làm việc và được xác định theo yếu tố 
lao động. Công ty còn tổ chức các lớp đào tạo 
nghiệp vụ, tập huấn chuyên môn, tạo điều 
kiện cho người lao động hiểu thêm về mô 
hình hoạt động của Công ty, mô hình LEAN 
5S, giúp người lao động mới làm quen với 
guồng máy lao động nhanh hơn, giúp người 
lao động cũ có cơ hội rèn luyện, thực hành 
theo đúng tinh thần của mô hình 5S. Công 
nhân sản xuất được chú trọng đào tạo kỹ 

Công tác chăm lo đời sống cho lao động và 
thân nhân
• Người lao động tại công ty được đảm 

bảo 100% tham gia bảo hiểm y tế, thất 
nghiệp, tai nạn. Đáp ứng các tiêu chuẩn 
về sử dụng lao động tại Việt Nam. Hàng 
năm công ty chi thêm trên 446 triệu đồng 
để mua bảo hiểm tại nạn và chăm sóc sức 
khỏe cho người lao động.

• Ngoài ra Công ty còn tổ chức các chương 
trình tư vấn, thăm khám sức khỏe định 
kỳ với sự tham gia của các bác sĩ chuyên 
khoa nhằm thường xuyên đảm bảo tình 
trạng sức khỏe lao động tại Công ty, ngoài 
ra còn có các chính sách hỗ trợ cho người 
lao động khi gặp vấn đề về sức khỏe của 
cá nhân và thân nhân người lao động.

• Người lao động gặp khó khăn đột xuất 
công ty chi hổ trợ từ 500.000 đồng trở lên. 
Hàng năm vào dịp tết Nguyêm Đán ngoài 
chính sách chăm lo tết chung công ty còn 
hổ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn 
1.000.000 đồng để góp phần giảm bớt lo 
toan ngày tết cho người lao động.

• Kết hợp cùng với Công đoàn, và Đoàn 
thanh niên, Công ty luôn tiến hành chăm 
lo đời sống cho người lao động, tổ chức 
bếp ăn công nghiệp, định kỳ đánh giá 
chất lượng bếp ăn thông qua khảo phiếu 
khảo sát mức độ hài lòng để có bước cải 
thiện kịp thời và có chính sách tăng cường 
cải thiện suất ăn phù hợp với từng thời 

điểm. Vào các ngày lễ công ty chăm lo 
thêm bữa ăn nhẹ cho người lao động 
(tổng số tiền 206.159.000 đồng). Vào dịp 
tết nguyên đán, Công đoàn tổ chức họp 
mặt cuối năm cho các Công nhân ăn tết 
xa nhà, tặng quà cho đoàn viên công 
đoàn có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức xe 
về quê ăn tết (tổng số tiền 134.600.000 
đồng). Ngoài ra Công ty còn hỗ trợ các 
Công nhân gặp khó khăn đột xuất, hỗ trợ 
tiền xăng và gửi trẻ cho người lao động 
(tổng cộng 9.897.380.858 đồng), hỗ trợ 
công nhân nữ đơn thân nuôi con (tổng 
cộng 291.761.538 đồng), hỗ trợ người 
lao động mua bảo hiểm tai nạn với giá 
56.000 đồng/năm/người,… Công ty còn 
triển khai mô hình bảo hiểm sức khỏe 
theo nhóm giúp cho người lao động và 
thân nhân có được sản phẩm bảo hiểm 
sức khỏe tốt hơn với các điều kiện mở 
rộng hơn.

• Công ty cũng có những ưu đãi cho con em 
cán bộ công nhân viên trong công ty, cụ 
thể trong năm 2017, Công ty đã cử 08 em 
thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập 
tham gia trại hè Thanh Đa – Bình Thạnh, 
đề xuất các cơ quan ban ngành tặng quà 
nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06 cho 
3.546 cháu thiếu nhi trong địa bàn Với số 
tiền 322.490.000. Ngoài ra, Công ty còn 
trao quà và học bổng Nguyễn Đức Cảnh 
cho các bé có thành tích xuất sắc trong 
học tập với tổng chi phí 83.400.000đ.

năng sản xuất, nhân viên nghiệp vụ được 
đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ liên quan, 
cấp tổ trưởng được chú trọng đào tạo 
nâng cao khả năng, năng lực quản lý tùy 
vào cấp độ quản lý liên quan. Số giờ đào 
tạo bình quân là 24 giờ trên mỗi người lao 
động. Công ty còn cử nhân viên nghiệp 
vụ tham gia các khóa đào tạo bên ngoài 
để nâng cao kỹ năng làm việc đáp ứng với 
điều kiện mới.
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Là doanh nghiệp có uy tín trong ngành may, Garmex Saigon luôn cố gắng duy trì sự linh hoạt, 
năng động với những thay đổi tác động của môi trường kinh tế vĩ mô, và khéo léo, nhạy bén 
trong việc kiểm soát, quản lý môi trường. Định kỳ công ty vẫn theo dõi đánh giá tác động môi 
trường để có hướng khắc phục cũng như duy trì cải thiện:
• Trong năm, Công ty đã ủng hộ cho đồng bào Miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai số 

tiền là 175.500.000 đồng, số tiền này đã được Công ty trao cho Mặt trận Tổ quốc Thành phố 
Hồ Chí Minh.

• Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên thăm các trung tâm nuôi trẻ khuyết tật tại TRung tâm 
Nguyễn Văn Bảo Quận Gò Vấp, Khoa Nhi bệnh viện Ung Bứu Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh 
viện Nhi đồng 2 và Mái ấm Thiên Phước huyện Củ Chi với tổng số tiền hỗ trợ là 90.000.000 
đồng. Ủng hộ 10.000.000 đồng sửa nhà mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Tĩnh Bến Tre.

• Hỗ trợ làm phòng thư viện cho Lữ Đoàn tàu ngầm 189 với số tiền 180.000.000 đồng.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG 
ĐỊA PHƯƠNG
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH 
KINH TẾ, NGÀNH DỆT MAY TRONG NĂM 2017

TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VẪN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Năm 2017, kinh tế thế giới phục hồi tốt hơn, tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,6% nhờ sự gia tăng 
đầu tư, thương mại và sản xuất công nghiệp. Các nền kinh tế chủ chốt đều có sự phục hồi vững 
chắc đóng vài trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 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. Trung Quốc vẫn là 
nhà xuất khẩu hàng dệt may số một thế giới sang châu Âu, song vị trí này đang bị cạnh tranh 
rất lớn từ các nước phương Tây và Đông Nam Á.

TÌNH HÌNH CẠNH TRANH TRONG NGÀNH SO VỚI QUỐC TẾ

Công đoạn sản xuất hàng may mặc là công đoạn thâm dụng lao động cao. Do đó chi phí lao 
động và chất lượng lao động quyết định lớn tới việc lựa chọn bên sản xuất hàng dệt may
Căn cứ vào số liệu tổng hợp của ILO năm 2016 về chi phí lao động, Trung Quốc là nước có 
mức lương tối thiểu hàng tháng của công nhân may cao nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương 
trong số 20 quốc gia xuất khẩu lớn được lựa chọn, với mức lương tối thiểu trung bình cao nhất 
là 297 USD tại Thượng Hải. Mức lương này cao gần gấp 5 lần mức lương tại Sri Lanka (66 USD) 

và Bangladeh (68 USD). Ở các nước 
như Campuchia, Ấn Độ, Pakistan và 
Việt Nam, mức lương tối thiểu cao 
nhất đạt được từ 119 đến 145 USD, 
vẫn chỉ đạt một nửa mức lương tối 
thiểu cao nhất tại Trung Quốc. Tại 
các khu vực Indonesia, Malaysia, 
Philippines và Thái Lan, mức lương 
tối thiểu cao hơn, đạt được từ 237 
đến 269 USD. Như vậy, tại khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam 
vẫn đang ở trong nhóm có chi phí 
lao động thấp.
Chất lượng lao động ngành may 
được thể hiện rõ nhất qua thời 
gian sản xuất. Trong ngành công 
nghiệp dệt may, với các xu hướng 
thời trang thay đổi nhanh chóng 
và sự bắt chước về kiểu mẫu rất 
nhanh nhạy, việc chủ động quản 
lý thời gian sản xuất và kịp thời 
giao các đơn hàng với thời gian 
càng ngắn là một tiêu chí rất rõ 
thể hiện chất lượng lao động. Hiện 
tại Trung Quốc, Bangladesh, Việt 
Nam, Ấn Độ là các quốc gia sản 
xuất và xuất khẩu hàng may mặc 
lớn trên thế giới. Thời gian sản xuất 
tại Trung Quốc và Ấn Độ đều ngắn 
tương đối so với các quốc gia còn 
lại. Tiếp theo là Malaysia, Việt Nam, 
Srilanka, Indonesia với thời gian 
sản xuất dài hơn (trung bình là 60 
– 90 ngày với sản phẩm quần áo 
bằng vải dệt thoi và 60 – 70 ngày 
với vải dệt kim). Bangladesh và 
Campuchia không có lợi thế tương 
đối về thời gian sản xuất so với các 
quốc gia còn lại.

TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH 
SẢN XUẤT CỦA NGÀNH MAY 
MẶC

Xét trong khu vực, Trung Quốc, Ấn 
Độ, Bangladesh, Việt Nam và Thổ 
Nhĩ Kỳ là các quốc gia có kim ngạch 
xuất khẩu hàng may mặc lớn (chiếm 
53 % kim ngạch xuất khẩu hàng may 
mặc toàn cầu). 
Trung Quốc vốn là nước xuất khẩu 
hàng may mặc lớn nhất thế giới, 
nhưng tốc độ tăng trưởng âm trong 
năm 2016 (tốc độ tăng trưởng -10%), 
cho thấy việc sản xuất hàng may 
mặc đã có xu hướng bão hòa ở Trung 
Quốc và công đoạn sản xuất hàng 
may mặc chuyển dần sang các nước 
châu Á Thái Bình Dương khác như 
Bangladesh, Ấn Độ, Việt Nam, Thổ 
Nhĩ Kỳ... Bangladesh và Campuchia 
có tốc độ tăng trưởng cao trong năm 
2016 (8% và 12%) trong khi sản xuất 
hàng may mặc ở Việt Nam, Ấn Độ, 
Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng với tốc độ 
chậm lại. 
Các quốc gia đang phát triển khác 
như Indonesia, Campuchia, Tunisia, 
Myanma.... mặc dù kim ngạch xuất 
khẩu chỉ ở mức thấp tuy nhiên cũng 
đang có tốc độ tăng trưởng vượt 
bậc. Các quốc gia này được kỳ vọng 
sẽ tiếp tục đón đầu làn sóng dịch 
chuyển công đoạn sản xuất hàng 
may mặc từ Trung Quốc trong thời 
gian tới.
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XU HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG SẢN PHẨM 
MAY MẶC TRONG TƯƠNG LAI

NHỮNG CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP

1

2

3

Xu hướng mua hàng online gia tăng
Trên cơ sở khảo sát của PWC năm 2017, xu hướng tiêu dùng trên thế 
giới các sản phẩm nói chung là giảm dần mua sắm qua các kênh bán lẻ 
truyền thống và tăng mua sắm qua các phương tiện thương mại điện 
tử. Tại các thị trường tiêu thụ sản phẩm dệt may lớn như Mỹ, Nhật, EU 
khoảng 30% - 40% người tiêu dùng giảm tiêu thụ sản phẩm qua các 
cửa hàng bán lẻ truyền thống do Amazon. Tại thị trường Trung Quốc, 
24% người được hỏi trả lời họ giảm mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ do 
Tmall.com (một kênh bán hàng của Alibaba). Như vậy, cách thức phân 
phối truyền thống đang có nguy cơ bị đe dọa do ảnh hưởng từ thương 
mại điện tử và xu hướng mua hàng online.

Xu hướng cá nhân và cá biệt hóa trong tiêu thụ sản phẩm
Trong bối cảnh nhu cầu thay đổi sản phẩm thời trang cao và xu hướng cá 
nhân và cá biệt hóa sản phẩm, việc liên tục thay đổi kiểu dáng và mẫu mã 
sản phẩm trở nên cần thiết. Phương thức sản xuất đại trà cần thay đổi theo 
hướng giảm thiểu về quy mô mỗi lô hàng để tránh tồn kho cao. Hơn nữa, 
hiện nay người tiêu dùng đã có thể thiết kế riêng sản phẩm dệt may cho 
riêng mình, người tiêu dùng có thể cá nhân hóa sản phẩm giầy thể thao 
Nike, áo vest Brooks Brothers, áo khoác Burberry và túi Longchamp theo 
phong cách cá nhân của riêng mình. Cụ thể, người tiêu dùng có thể lựa 
chọn màu sắc, họa tiết, chất liệu, chiều dài, độ rộng, thiết kế, mẫu mã của 
sản phẩm và đặt hàng trực tiếp từ nhà sản xuất. Do đó, dần dần việc sản 
xuất cũng cần thay đổi để thích ứng với thay đổi trong xu hướng tiêu dùng 
sản phẩm.

Xu hướng tinh gọn thời gian sản xuất
Lĩnh vực thời trang có tính mùa vụ và cần liên tục thay đổi để phù 
hợp với các xu hướng tiêu dùng cập nhật. Zara tung ra thị trường hơn 
10.000 thiết kế mỗi năm và trung bình mỗi tuần cập nhật mới sản 
phẩm 2 lần/tuần tại 1.670 cửa hàng trên khắp thế giới. Do đó, thời gian 
sản xuất đóng vai trò rất quan trọng.
Hiện nay, xu hướng tinh gọn thời gian sản xuất hay còn gọi là xu hướng 
sản xuất nhanh đang là yêu cầu mới trong lĩnh vực dệt may. Theo đó, 
thời gian sản xuất cho một số đơn hàng của Zara, H&M chỉ còn 10 - 15 
ngày thay vì 30 - 45 ngày như trước kia. Như vậy, các đơn vị sản xuất 
hàng dệt may cần chủ động và linh hoạt trong sản xuất để đáp ứng kịp 
thời xu hướng.

Xuất khẩu hàng may mặc sang các nước 
ASEAN đang rất thuận lợi, nhờ sức cạnh 
tranh cao và tận dụng hiệu quả những 
lợi ích từ việc tham gia cộng đồng kinh 
tế ASEAN mang lại. Xuất khẩu sang thị 
trường này năm 2017 ước đạt 860 triệu 
USD, tăng 26% so với năm 2016. Dự báo, 
năm 2018 tiếp tục tăng trưởng mạnh.
Hàng may mặc của Việt Nam vẫn có lợi 
thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ, dù Mỹ 
không tham gia TPP, do có ưu điểm về 
chất lượng, giá cả và cam kết giao hàng. 
Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng dệt 
may từ Việt Nam sang Mỹ tiếp tục vượt 
qua các đối thủ cạnh tranh, thậm chí khi 
không được hưởng lợi từ bất kỳ chương 
trình ưu đãi thương mại hay Hiệp định 
Thương mại tự do nào.
Tay nghề của người lao động trong ngành 
ngày một nâng cao, năng suất được cải 
thiện, chất lượng ngày càng tốt hơn và 
quan trọng là uy tín của DN với các đối tác 
mua hàng khá tốt nên phần lớn các nhà 
NK đều dành cho Việt Nam các đơn hàng 
lớn, chỉ chuyển một số đơn hàng nhỏ sang 
các nước như Myanmar, Campuchia. 
Kinh tế vĩ mô trong nước đã có sự chuyển 
biến tốt hơn, các cân đối lớn trong nền 
kinh tế cơ bản được kiểm soát và điều 
tiết từ chính phủ để bảo đảm nền kinh tế 
được ổn định, an sinh xã hội được đảm 
bảo ... nổi bật nhất trong thời gian qua giá 
xăng dầu được điều chỉnh giảm nhiều lần, 
ổn định và hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh 
nghiệp sản xuất, cải thiện đời sống người 
dân. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2017

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

1 Doanh thu thuần 1,605,048 1,700,000 94.41%
2 Lợi nhuận trước thuế 82,405 68,000 121.18%

ĐVT: Triệu đồng

Kết quả thực hiện năm 2017 cho thấy Công ty hoàn thành 94,41% kế hoạch doanh thu thuần, 
về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt 21,18% kế hoạch đề ra.

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trong năm 2017, công ty không có triển khai dự án chỉ thành lập Công Ty 
TNHH Sài Gòn – Tường Long trong đó Garmex Sai Gòn chiếm 51% vốn điều 
lệ nhưng sau 6 tháng hoạt động chính thức công ty con còn lỗ do năng suất 
thấp, công ty phải đảm bảo thu nhập cho người lao động. Năm 2018, Hội 
Đồng Quản Trị công ty cân nhắc hơn về hoạt động cho công ty.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Hầu hết tập thể đã thực sự có những chuyển biến tốt về tinh thần trách 
nhiệm đối với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, về thái độ phục 
vụ, tác phong lề lối làm việc, quan hệ ứng xử, ý thức tiết kiệm, chống lãng 
phí, duy trì khá tốt các giải pháp chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật. Mỗi cán bộ 
công nhân viên dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đều đã nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, liên tục trau dồi học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, 
“Toàn tâm toàn ý với công việc mà mình đang làm để trở thành một người 
làm việc chuyên nghiệp”. 

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, Garmex Saigon luôn 
nhận thức được vai trò của việc giữ gìn bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng 
đồng trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Công ty đã kiểm soát và 
tuân thủ việc bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất theo quy định của các 
cơ quan quản lý Nhà nước.
Thời gian qua, Công ty đã liên tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhằm cải tạo 
môi trường, vệ sinh phong quang, cũng như đóng góp sức mình phát triển kinh 
tế xã hội tại địa phương. 
Tuân thủ pháp luật về môi trường
• Chú trọng công tác đầu tư, dây chuyền sản xuất, đảm bảo an toàn đối với 

người lao động, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn chất lượng về môi trường, cũng 
như đáp ứng tốt yêu cầu của Khách hàng về chất lượng sản phẩm.

• Hệ thống xử lý chất thải cũng được Công ty quan tâm xem xét, đảm bảo xử 
lý tốt chất thải trong quá trình sản xuất trước khi thải ra môi trường, trong 
đó các loại chất thải được phân loại kỹ trước khi tiến hành xử lý, đưa ra môi 
trường.

• Hệ thống cấp nước tại Công ty đã được xử lý tách bỏ tạp chất, đảm bảo có 
thể uống được ngay từ bất kỳ vòi nước nào tại Công ty. Các nhà ăn tại các 
nhà máy thuộc Garmex Saigon đều do các xí nghiệp tự vận hành và quản 
lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho người lao động tại 
Công ty.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHỮNG MẶT CHƯA LÀM ĐƯỢC & 
NGUYÊN NHÂN

TRIỂN VỌNG KINH TẾ NĂM 2018

Ổn định việc làm, giảm thiểu thời gian chờ 
việc của người lao động, giảm chi phí hỗ trợ 
lương; tăng thu nhập, chăm sóc tốt đời sống 
vật chất tinh thần Người lao động do đó tình 
hình lao động ổn định mà thể hiện rõ nhất là 
Người lao động trở lại làm việc sau Tết 2018 
đạt tỷ lệ trên 99%;
Từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý, mô 
hình sản xuất mang tính khác biệt, Lean 5S, 
góp phần nâng cao năng suất lao động (so 
với cùng kỳ tăng 4,6% ), giảm thiểu tỳ lệ tái 
chế, tăng tần suất giao hàng đúng hạn…;
Từng bước chuyển đổi thành công chiến 
lược sản xuất hàng hàm lượng kỹ thuật cao, 
củng cố, phát triển nguồn nhân lực bên cạnh 
việc hoàn thiện hệ thống quản lý. Chiến lược 
bước đầu đã mang lại kết quả khả quan khi 
Khách hàng xác định hàng hóa phức tạp kỹ 
thuật, công nghệ hoặc sử dụng nguyên phụ 
liệu mới chỉ có thể sản xuất tại GMSG;
Tiếp tục xác lập vị thế với k/h truyền thống, 
gia tăng khả năng ưu tiên phân bổ đơn hàng 
sản xuất, góp phần ổn định sx ngay từ đầu 
năm 2018, khắc phục tình trạng ‘hụt hàng’ 
trong mùa thấp điểm ;
Từng bước ổn định và kiện toàn hoạt động 
công ty con Sài Gòn Xanh, từ sản xuất tại Hà 
Lam (tăng ns 13,79%) đến hoạt động BSGLLC 
tại Hoa kỳ (giảm lỗ   390,323.83 USD , hiệu 
quả hàng FOB 111,889.72 USD)

Chi phí ẩn vẫn chưa được chủ động kiểm soát 
nên ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty, 
một bộ phận, cá nhân đã không chuyển đổi 
kịp thời tư duy hay kỹ năng khi triển khai chủ 
Trương sản xuất hàng hàm lượng kỹ thuật 
cao, sử dụng nguyên phụ liệu hay công nghệ 
mới nên dẫn đến sai sót, phải khắc phục, chờ 
việc, xuất hàng không kịp tiến độ, …
Một số lĩnh vực chưa có cơ chế quản lý thích 
hợp nên việc quản lý long lẽo kéo dài, gia 
tăng tồn kho, chưa có biện pháp khắc phục 
(chỉ);
Một bộ phận cán bộ quản lý trung cấp chưa 
thật sự chủ động trong xử lý công việc, khi 
xảy ra sự cố thường lúng túng xác định trách 
nhiệm hoặc phối hợp để xử lý dẫn đến chậm 
trễ, gia tăng chi phí ẩn. Một bộ phận còn thụ 
động, quản lý tác nghiệp, thừa hành hơn 
lãnh đạo, điều hành. Khi xảy ra sự cố chờ 
lãnh đạo phân tích, chỉ ra giải pháp, chưa chủ 
động giải quyết trong phạm vi trách nhiệm 
đã được phân công.
Vẫn còn tình trạng đánh giá cán bộ hoặc bộ 
phận quản lý theo cảm tính, chưa xây dựng 
tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ trên cơ sở trách nhiệm được giao đầu năm 
và chức năng nhiệm vụ của từng vị trí.
Nguyên nhân: kỷ cương trong tuân thủ các 
qui định, hướng dẫn của hệ thống còn long 
lẽo và một bộ phận quản lý chưa thật sự 
quan tâm việc kiểm soát sự tuân thủ trong 
vận hành hệ thống. Nhiều sự cố khi xảy ra 
được truy vết thì đều có kết luận sai qui trình 
hoặc hướng dẫn nhưng tình trạng này vẫn 
tiếp tục lặp lại, như việc cung cấp npl trễ hơn 
hợp đồng hay chất lượng không được đảm 
bào, chu kỳ kiểm tra không theo qui định … 
nhưng cuối cùng vẫn chưa qui kết ai sẽ chịu 
trách nhiệm dẫn đến sản xuất phải chờ việc.

NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC Tình hình chung: Năm 2018 tiếp tục ổn định 
khi thị trường tiếp tục có những thuận lợi, 
kinh tế toàn cầu, nhất là những thị trường 
truyền thống tăng trưởng ổn định, thời tiết 
thuận lợi cho chủng loại sản phẩm thể thao 
của công ty. Cạnh tranh khu vực sẽ giảm đối 
với Trung Quốc khi chính phủ nước này thay 
đổi chính sách tang trưởng kinh tế, không 
chú trọng phát triển các ngành chiếm dụng 
nhiều lao động, giá trị gia tang ít và chi phí 
lao động cao, các nước mới phát triển ngành 
may như Cambodia, Mianma thì chưa nhiều 
kinh nghiệm trong sản xuất những loại sản 
phẩm hàm kỹ thuật phức tạp.
Kinh tế vĩ mô ổn định cùng với những quyết 
tâm đổi mới trong điều hành của chính phủ 
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó 
có doanh nghiệp ngành may, 2018 cũng là 
năm các hiệp định thương mại giữa Việt Nam 
và các nước hay khu vực có hiệu lực hoặc 
được ký kết, tạo điều kiện xúc tiến mở rộng 
thị trường.
Tuy nhiên, công ty cũng gặp nhiều thách 
thức tác động đến hiệu quả: cạnh tranh trên 
thị trường tại từng nước diễn ra gay gắt hơn, 

không chỉ trong ngành hàng mà còn diễn ra 
qua phuong thức phân phối, giữa các cửa 
hàng truyền thống với thương mại điện tử 
online, không chỉ cạnh tranh theo xu hướng 
tiêu dung mà còn trên kết cấu giá thành khi 
phân phối; hang hóa sẽ đa dạng, phong phú 
hơn, không chỉ kiểu dáng mà cả ở chất liệu 
hay giá trị khi sử dụng và ngày càng cá tính 
hơn. Để đáp ứng xu hướng và nhu cầu cạnh 
tranh, Khách hang sẽ có hang hóa phong 
phú, nhiều kiểu dáng nhưng số lượng sẽ 
giảm thiểu, giao hang nhanh để phục vụ yêu 
cầu của thị trường bên cạnh việc nghiên cứu 
thay đổi chất liệu để có sản phẩm phù hợp 
thị hiếu nhưn giá thành thật cạnh tranh hoặc 
lạ lẫm, cá tính. Nếu dự báo trên chính xác, 
công ty cần phải có đội ngũ kỹ thuật, nghiệp 
vụ chuyên nghiệp, linh hoạt và bộ máy sản 
xuất phản ứng nhanh, tuân thủ các qui định 
của hệ thống để kịp thời cung ứng sản phẩm 
theo yêu cầu của thị trường với số lượng 
mẫu ngày càng nhiều, nhưng sản lượng 
sản phẩm từng mẫu giảm đi. Nếu vượt qua 
những thách thức trên, công ty sẽ có năng 
lực cạnh tranh phù hợp xu hướng thị trường, 
tăng trưởng bền vững.
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CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG TY

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Định hướng đối nội
Diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh 
tế toàn cầu – khu vực, chiến tranh sắc 
tộc, tôn giáo diễn ra phức tạp khó lường 
cùng xu hướng phát triển công nghệ thế 
hệ 4.0. Nhưng với những trải nghiệm 
trong gần 3 nhiệm kỳ đã qua, dù tình 
hình có khó khăn đến mấy nhưng nếu 
công ty có bộ máy chuyên nghiệp, đồng 
tâm hiệp lực cùng hệ thống quản lý hoàn 
thiện, dồi dào năng lực cạnh tranh cùng 
sự tĩnh táo, bản lĩnh của đội ngũ lãnh 
đạo thì đều có thể gặt hái được những 
thành quả nhất định. Vì thế, trong năm 
cần hoàn thiện hệ thống quản lý, tăng 
cường cơ sở hạ tầng, nâng cao kỹ năng 
chuyên môn, xem trong kỷ cương tuân 
thủ trách nhiệm để nâng cao năng suất 
lao động, giảm thiểu chi phí ẩn, gia tăng 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm sóc 
tốt đội ngũ lao động, không chỉ về mặt 
vật chất mà cả tinh thần cũng như kỹ 
năng làm việc.

Định hướng đối ngoại
• Tiếp tục củng cố vị thế đối với Khách 

hàng truyền thống ở các thị trường 
trọng điểm thông qua việc cải cách hệ 
thống quản lý, phát triển sản phẩm có 
hàm lượng kỹ thuật cao, đảm bảo việc 
làm ổn định và giảm thiểu thời gian làm 
them theo luật định bên cạnh việc chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần người lao 
động để đạt yêu cầu cao nhất của khách 
hàng trong tình hình mới.

• Tăng cường xúc tiến, tìm cơ hội phát 
triển Khách hàng, thị trường mới từ các 
hiệp định thương mại bên cạnh việc tiếp 
tục phát triển phuong thức kinh doanh 
FOB là gia tăng phuong thức ODM hoặc 
FOB nâng cao (tự phát triển nguyên 
phụ liệu), theo dõi chặt chẽ diễn biến 
xu hướng tiêu dùng cũng như phương 
thức kinh doanh mới phát triển, như 
online, cửa hàng offline không người 
bán hoặc thu ngân của Amazone để 
đón bắt xu hướng, chuẩn bị phương án 
ứng xử sản xuất.

STT Chỉ tiêu ĐVT  TH 2015 TH 2016 KH 2017 TH 2017 TH so 
với KH

2017 
so với 
2016

1 Doanh thu 
thuần

Triệu 
đồng 1.502.065 1.611.379 1.700.000 1.605.048 94,41 99,61%

2 Lợi nhuận 
trước thuế

Triệu 
đồng 82.158 75.696 68.000 82.405 121,18 108,86%

3 Tỷ lệ lợi nhuận 
trước thuế/DTT % 5,47% 4,70% 4,00% 5,13% 128,35 109,29%

4 Cổ tức/ VĐL % 30% 30% 20% - 30% 30 % ĐẠT! 100,00%

ĐVT: Triệu đồng

CHÌ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2017

Thành viên HĐQT Chức vụ Số lượng cổ phần 
sở hữu

Tỷ lệ sở hữu trên/
VĐL

Lê Quang Hùng Chủ tịch                      443.620 2,85%
Nguyễn Ân Thành viên HĐQT                      384.530 2,47%
Lâm Từ Thanh Thành viên HĐQT                    1.691.530 10,87%
Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên HĐQT                                179.290 1,15%
Nguyễn Minh Hằng Thành viên HĐQT                            16.070 0,10%
Lâm Quang Thái Thành viên HĐQT                              476 0.00%
Phan Thị Phượng Thành viên HĐQT                           3.940 0,03%

Với vai trò quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng chiếc lược phát triển dài hạn cho Công 
ty, bên cạnh đó xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty, để 
đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.
Trong năm, hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để nắm bắt tình hình 
doanh nghiệp, đảm bảo phát triển đúng định hướng mà Đại hội cổ đông đề ra, đảm bảo lợi ích 
tối đa cho cổ đông. 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt 
đầu là 

thành viên 
HĐQT

Số 
buổi 
họp 

tham 
dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

Lý do 
không 

tham dự

1 Lê Quang Hùng Chủ tịch 07/01/2004 06/06 100%

2 Nguyễn Ân Thành viên 
HĐQT 07/01/2004 06/06 100%

3 Lâm Từ Thanh Thành viên 
HĐQT 15/04/2009 06/06 100%

4 Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên 
HĐQT 04/08/2010 06/06 100%

5 Nguyễn Minh Hằng Thành viên 
HĐQT 12/04/2014 06/06 100%

6 Lâm Quang Thái Thành viên 
HĐQT 12/04/2014 05/06 83,33% Công tác

7 Phan Thị Phượng Thành viên 
HĐQT 12/04/2014 05/06 83,33% Đi công tác 

nước ngoài

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm:

STT Số Nq/QĐ Ngày Nội dung

1 06/NQ-HĐQT 16/03/2017

Nghị quyết của HĐQT:
Quyết định chi trả cổ tức 15% bằng tiền đợt 2 năm 2016 
(theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) trên vốn điều lệ mới 
155,55 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu; ngày đăng ký cuối 
cùng 31/3/2017 và ngày chi trả cổ tức 20/04/2017.
Quyết định họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 
vào ngày 22/4/2017; ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp 
31/3/2017.

2 09/NQ-
HĐQT/2017 07/04/2017

Nghị quyết của HĐQT:
Thông qua Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2017 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:
Báo cáo của HĐQT năm 2016 và định hướng, kế hoạch năm 
2017;
Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016:
Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016 ;
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2016 và công bố 
báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán
Báo cáo phân bổ lợi nhuận năm 2016;
Chi tiêu sản xuất kinh doanh năm; chính sách, thù lao HĐQT, 
Ban Kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2017;
Chủ trương sắp xếp lại mặt bằng Công ty theo yêu cầu mới;
Chủ trương hợp tác với Công ty TNHH Dệt Tường Long 
thành lập công ty mới theo mô hình chuỗi sản xuất xuất 
kinh doanh khép kín;
Đề xuất lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) công ty kiểm toán 
cho năm tài chính 2017.

3 17/NQ-HĐQT 04/08/2017

Nghị quyết của HĐQT: Quyết định tạm ứng cổ tức 15% 
bằng tiền đợt 1 năm 2017 (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ 
phiếu) trên vốn điều lệ 155,55 tỷ đồng cho cổ đông hiện 
hữu; ngày đăng ký cuối cùng 22/8/2017 và ngày chi trả cổ 
tức 11/09/2017.

4 18/NQ-HĐQT 04/08/2018

Nghị quyết của HĐQT - Thông qua chủ trương thực hiện các 
hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên 
quan theo quy dịnh tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 
162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cụ thể:
Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với 09 doanh 
nghiệp.
Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: gia công và/hoặc mua 
bán sản phẩm hàng may mặc, mua bán máy móc thiết bị 
và nguyên phụ liệu, vật tư ngành may; cho thuê nhà xưởng, 
máy móc thiết bị; tư vấn quản lý kinh doanh.
Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá 
trị tài sản cùa Công ty được ghi trong báo cáo tài chinh gần 
nhất.
Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: 
dược phép gia hạn và/hoặc ký kết mới các hợp đồng, giao 
dịch kể từ ngày Nghị quyết này được ban hành cho đến khi 
có văn bản mới thay thế.

Trong năm, Hội đồng quản trị thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại 
các cuộc họp. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, cụ thể như sau:

Công ty không có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
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Tiểu ban Chiến lược – Phát 
triển phối với các tiểu 
ban Đầu tư – Tài chính và 
Tiểu ban Kiểm toán nội 
bộ thảo luận, thống nhất 
thông qua các vấn đề

Chấm dứt hợp tác 
đầu tư với Công ty cổ 

phần Đầu tư Thương mại 
và Dịch vụ Hoà Lợi về Dự án 

213 Hồng Bàng, P11, Q5 do Nhà 
nước tạm dừng việc xác định 

giá đất: khi điều kiện cho 
phép, HĐQT sẽ tiếp tục 

xem xét

Ủy quyền Chủ tịch 
HĐQT, Ông Lâm Từ 

Thanh, thành viên tiểu ban 
Đầu tư tài chính và Giám đốc 

Tài chính làm việc với Bệnh viên 
Đại học Y Dược TP.HCM hợp tác 
khai thác ngắn hạn trong thời 
gian chờ định giá đối với mặt 

bằng 213 Hồng Bàng, 
P11, Quận 5

Giao Bà 
Nguyễn Thị Thu 

Hương, thành viên 
HĐQT tiếp tục hoàn chỉnh 

dự thảo Điều lệ và Quy chế nội 
bộ về quản trị Công ty theo Nghị 

định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06 
2017 của Thủ Tướng Chính Phủ và 
Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 

22/9/2017 của Bộ Tài chính, 
trình HĐQT xem xét trước 

khi Đại hội cổ đông 
thông qua

Phân 
công tổ 

chức, lãnh đạo 
Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 
2017 vào ngày 

22/4/2017

Ban Kiểm soát 
lựa chọn, đề xuất 

04 Công ty kiểm toán 
cho năm tài chính 
2017 trình Đại hội 

đồng cổ đông

Chủ trương thực 
hiện các hợp đổng, 
giao dịch giữa Công 

ty với doanh nghiệp có 
liên quan theo quy định tại 
khoản 2, Điều 159 và khoản 

1, Điều 162, Luật doanh 
nghiệp 2014 và Điều lệ 

Công ty

Kế hoạch 
tổ chức, nội 

dung báo cáo 
và triệu tập Đại 

hội đồng cổ đông 
thường niên 

năm 2017

Garmex Sài Gòn 
chủ trường hợp tác 

với Công ty TNHH Dệt 
Tường Long và kết quả 

hợp tác được chọn trình 
Đại hội đồng cổ đông 

quyết định

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đến nay, Công ty đã thành lập 04 tiểu ban thuộc Hội đồng 
Quản trị. Thành phần của từng tiểu ban như sau:
Tiểu ban Đầu tư – Tài chính: Ông Lê Quang Hùng
Tiểu ban Chiến lược – Phát triển: Ông Lâm Quang Thái
Tiểu ban Nhân sự – Lương thưởng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: Bà Phan Thị Phượng
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Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Các cuộc họp của Thành viên Ban Kiểm Soát:

• Nhìn chung, trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh 
đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch của Công ty.

• Ban Kiểm soát có tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT mở rông và tham gia góp ý kiến 
kịp thời, giám sát các văn bản, nghị quyết của HĐQT.

• Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán cho năm tài chính 2017
• Lắng nghe các ý kiến đóng góp từ phía cổ đông, nhằm xây dựng chính sách phát triển phù 

hợp cho công ty

BAN KIỂM SOÁT

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG 

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

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 
HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2018

• Hoạt động của Ban Kiểm soát, Hội đồng 
quản trị và Ban Điều hành được phối hợp 
chặt chẽ, cởi mở và đoàn kết trên cơ sở 
tuân thủ các quy định hiện hành của Luật 
doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế 
Quản trị Công ty nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ 
Đại hội đồng cổ đông giao.

• Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát 
tiếp cận các hồ sơ, tài liệu cũng như công 
nợ của Công ty khi có yêu cầu.

• Xem công nợ và các hợp đồng ký kết với 
các khách hàng của Công ty có ký phụ 
lục gia hạn thời hạn thanh toán; xem xét 
phân tích các báo cáo kết quả kinh doanh 
quý, 6 tháng đầu năm 2017.

• Chú trọng công tác điều hành và quản lý 
hiệu quả nguồn lực hiện có, phấn đấu nâng 
cao hơn nữa năng lực hoạt động, quản lý 
tốt hàng tồn kho, tăng cường công tác kiểm 
soát chi phí sử dụng vốn, đảm bảo hiệu quả 
hoạt động.

• Tăng cường hiệu quả bán hàng và quản lý tốt 
chi phí, nhất là chi phí đầu vào để lấy lại sự 
tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận.

• Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám 
đốc cần có biện pháp để nâng cao khả năng 
thanh toán cho công ty, quản lý tốt lượng 
tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho vừa 
đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa 
không gây lãng phí cho công ty. 

• Tăng cường công tác ứng dụng thành tựu 
khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, 
tổ chức các cuộc thi sáng kiến trong công ty 
để tìm kiếm những ý tưởng về việc nâng cao 
hiệu quả, năng lực sản xuất, tìm kiếm các ý 
tưởng sản phẩm mới, góp phần làm phong 
phú thêm số sản phẩm của công ty. 

• Công tác giám sát môi trường phải chặt chẽ 
và thường xuyên, liên tục.

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu 
là thành viên

Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

1 Lê Thị Chín Trưởng BKS 15/04/2009 07/07 100%
2 Nguyễn Thị Hồng Liên Thành viên 15/04/2009 07/07 100%
3 Lâm Quan Kiều Phương Thành viên 15/04/2009 07/07 100%

Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ phần 
sở hữu

Tỷ lệ sở hữu trên/
VĐL

Lê Thị Chín Trưởng BKS                         3.940 0,03%
Nguyễn Thị Hồng Liên Thành viên                         4.050 0,03%
Lâm Quan Kiều Phương Thành viên                           7.880 0,05%
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ phiếu của công ty niêm yết

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 Lâm Quang 
Thái

Cổ đông lớn 
– TV.HĐQT 2.478.314 15,93 476 0,00% Giảm do giao dịch 

bán cổ phiếu

2 Nguyễn Thị 
Thu Hương TV.HĐQT 29.610 0,19% 179.290 1,15% Tăng do giao dịch 

mua cổ phiếu

Thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Ban điều hành Công ty thường xuyên cập nhật các văn 
bản, quy định của pháp luật về công tác quản trị, trong đó có 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên 
Ban Kiểm Soát đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty và được cấp chứng chỉ hoàn thành 
khóa học. Các thành viên còn lại sẽ tiếp tục tham gia khi các cơ sở đào tạo được ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước công nhận có các khóa đào tạo phù hợp.

STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  
 Lương, các khỏan phúc lợi và 
thù lao HĐ QT, BKS năm 2017 

và bổ sung của năm 2016 
1  LÊ QUANG HÙNG CT. HĐQT chuyên trách             1.960.081.216 
2  NGUYỄN ÂN Phó CT. HĐQT - TGĐ              2.622.085.378 
3  NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG TV HĐQT - Phó TGĐ              1.536.197.811 
4  NGUYỄN MINH HẰNG TV HĐQT - GĐ Tài chính              1.537.983.304 
5  LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Phó TGĐ              1.022.787.774 
6  LÂM TỬ THANH Thành viên HĐQT                  250.198.000 
7 LÂM QUANG THÁI Thành viên HĐQT                  250.198.000 
8 PHAN THỊ PHƯỢNG Thành viên HĐQT                  250.198.000 
9 LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG Thành viên BKS                    65.842.000 

10  LÊ THỊ CHÍN Trưởng Ban KS                  131.688.541 
11  NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN Thành viên BKS             447.067.980 

 CỘNG         10.074.328.004 

STT Phân loại  Số lượng 
cuối kỳ 

Mức lương tb 
(Triệu đồng/người)

Số giờ đào tạo tb  
(Giờ/người/năm)

1 Theo giới tính:     24h/ 1 năm
  - Nam 1.097                10.256.570  
  - Nữ 3.147                  9.023.727  
2 Theo hợp đồng lao động:     24h/ 1 năm
  - Toàn thời gian 4.244                  9.314.910  
  - Bán thời gian      
3 Theo trình độ:     24h/ 1 năm
  - Đại học 172                19.913.860  
  - Cao đẳng 200                11.879.414  
  - Phổ thông 3.782                  8.773.188  

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, MỨC LƯƠNG, GIỜ ĐÀO TẠO TRUNG BÌNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
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XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
TP>HCM, NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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