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• Thông tin khái quát

• Quá trình hình thành và phát triển

• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

• Mô hình quản trị, cơ cấu bộ máy quản lý

• Công ty con, công ty liên kết 

• Chiến lược phát triển

• Các rủi ro

• Hội đồng quản trị

• Ban điều hành

• Những thay đổi về nhân sự

• Tình hình nhân sự và các chính sách liên quan đến người lao động

27Tổ chức, nhân sự

• Hội đồng quản trị

• Ủy ban Kiểm toán

• Giao dịch và thù lao

79Quản trị công ty

• Ý kiến kiểm toán

• Báo cáo tài chính được kiểm toán

85Báo cáo tài chính hợp nhất

• Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

• Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh

• Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

• Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

67Báo cáo của hội đồng quản trị

MỤC LỤC

• Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

• Đánh giá tình hình tài chính

• Những cải tiến về cơ cấu hoạt động kinh doanh, tổ chức

• Kế hoạch phát triển trong tương lai

55Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

• Môi trường xanh – sạch, nền tảng của phát triển bền vững

• Con người – Giá trị văn hóa cốt lõi

• Trách nhiệm với cộng đồng địa phương

73Báo cáo phát triển bền vững 

• Thị trường

• Tình hình tài chính

• Tình hình cổ đông, thay đổi vốn chủ sở hữu

37Tình hình hoạt động kinh doanh

CÔNG TY CỔ  PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU

THIÊN NAM
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Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp
0301172041

Vốn điều lệ 397.308.840.000 đồng

Vốn đầu tư của

chủ sở hữu

(Tại ngày 31/12/2020)

565.710.139.187 đồng

Trụ sở chính 111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại (028) 3834.8980

Số fax (028) 3834.8983

Website  www.thiennamgroup.vn

Mã cổ phiếu TNA

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

LOGO CÔNG TY
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CÁC CỘT MỐC SỰ KIỆN

SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

• Hoàn thiện bộ máy điều hành cấp cao, Thiên Nam xác định chọn ngành hàng chủ lực là 

kinh doanh sắt thép để tập trung đầu tư phát triển thành ngành lõi trong chiến lược kinh 

doanh của Công ty.

2006 - 2010

• Phát hành thành công 2 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 33 tỷ đồng.

• Lần đầu tiên doanh thu của Công ty vượt trên 700 tỷ đồng, được Việt Nam Report và 

báo điện tử Vietnamnet bình chọn là một trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt 

Nam trong năm 2008 (Top VNR500).

• Thành lập Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam (TNF) do Công ty CP TM -XNK 

Thiên Nam sở hữu 80% vốn điều lệ.

• Thành lập Cửa hàng kinh doanh Sắt thép Thiên Nam để chủ động bám sát thị trường, 

huấn luyện đội ngũ, định vị thế của Thiên Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh 

doanh nội địa ngành hàng sắt thép

• Cao ốc văn phòng Thiên Nam tại số 111-121 Ngô Gia Tự và khu căn hộ cao cấp Thiên 

Nam hoàn thành được đưa vào khai thác. 

• TTKDST Long An được thành lập, nâng tầm Thiên Nam trong lĩnh vực kinh doanh sắt 

thép tại thị trường phía Nam
2011 - 2016

• Khánh thành Tòa nhà Trung tâm Thương mại và Văn phòng tại số 277B Cách Mạng 

Tháng Tám, phường 12, Quận 10.

• Năm 2015: Chuyển đổi cơ cấu tổ chức ngành sắt thép – hình thành Khối tự doanh sắt 

thép và gia công bán thành phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

• Cuối tháng 12 năm 2015: Thực hiện thoái hết vốn nhà nước của Tổng Công ty Thương 

mại Sài Gòn TNHH MTV (với tỷ lệ 20,68 % trên vốn điều lệ).

• Thành lập TT KDST Bình Chánh nhằm mở rộng thị trường bán lẻ.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

• Năm 2016: Phát hành 2.104.777 cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ lên 101.047.770.000 

đồng. Kết quả kinh doanh vượt bậc: Doanh thu vượt trên 3.000 tỷ đồng, LN vượt trên 

100 tỷ đồng.

• 01/07/2016: Điều chỉnh tỷ lệ vốn góp tại Công ty TNHH CNP Thiên Nam (CCTN): Thiên 

Nam sở hữu 70% vốn điều lệ.

• Phát hành 2.487.390 cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ lên 125.921.670.000 đồng.2017 - 2020

• Thành lập công ty Đầu tư giáo dục Thiên Nam, tăng vốn điều lệ lên 301.272.960.000 

đồng.

• Tăng vốn điều lệ lên : 345.940.600.000 đồng.

• Thành lập công ty CP Nahaviwel, Thành lập TT KDST Bình Tân.

• Tăng vốn điều lệ lên : 397.308.840.000 đồng.

THÀNH LẬP

Công ty TM DV XNK Quận 10 (TENIMEX) chính thức chuyển đổi thành công ty cổ 

phần với tên gọi mới là Công ty CP TM – XNK Thiên Nam vào ngày 01 tháng 11. 

Đây là doanh nghiệp thương mại dịch vụ cấp Quận đầu tiên của Tp. Hồ Chí Minh 

thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

2000

NIÊM YẾT

2005 Công ty CP TM XNK Thiên Nam chính thức niêm yết 1,3 triệu cổ phiếu trên sàn giao 

dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) – với mã chứng khoán là TNA vào ngày 

20 tháng 07. Vốn điều lệ 13 tỷ đồng.

2020 • Thay đổi Logo mới, nhận diện 

thương hiệu Thiên Nam Group
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty:

• Mua bán sắt thép – vật liệu hàn

• Kinh doanh bất động sản

• Giáo dục

• Công nghệ thực phẩm

• Điện máy

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Thành phố Hồ Chí Minh 

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
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CÁC CÔNG TY CON

11 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẨM THIÊN NAM

• Địa chỉ: Lầu 7, số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, 

Tp.HCM

• Lĩnh vực kinh doanh: Buôn bán, kinh doanh các mặt hàng 

công nghệ thực phẩm

• Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (15 tỷ đồng)

• Tỉ lệ sở hữu của Thiên Nam Group tại công ty thành viên là: 

51% vốn điều lệ

33 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC THIÊN NAM

• Địa chỉ: Tòa nhà Thiên Nam, 111 - 112 Ngô Gia Tự, 

Phường 2, Quận 10, Tp.HCM

• Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển dịch vụ liên quan đến giáo 

dục

• Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (80 tỷ đồng)

• Tỉ lệ sở hữu của Thiên Nam Group tại công ty thành viên là: 

68% vốn điều lệ

22 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 168

• Địa chỉ: Tòa nhà Thiên Nam, 111 - 112 Ngô Gia Tự, 

Phường 2, Quận 10, Tp.HCM

• Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, Phân phối sỉ 

ngành hàng điện máy

• Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (200 tỷ đồng)

• Tỉ lệ sở hữu của Thiên Nam Group tại công ty thành viên là: 

93,75% vốn điều lệ

44 CÔNG TY CỔ PHẦN NAHAVIWEL

• Địa chỉ: Lô II-3, đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Bình, 

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

• Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất que hàn điện, dây hàn, vậy 

liệu hàn, Bán buôn các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng 

công nghiệp

• Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (20 tỷ đồng)

• Tỉ lệ sở hữu của Thiên Nam Group tại công ty thành viên là: 

65% vốn điều lệ
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TẦM NHÌN

• Thiên Nam Group đặt mục tiêu trở thành một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề hàng đầu Việt Nam 

với 5 lĩnh vực chủ lực:

 + Kinh doanh sắt thép - vật liệu hàn;

 + Phân phối thực phẩm ngoại nhập;

 + Kinh doanh bất động sản;

 + Kinh doanh điện máy;

 + Đầu tư Giáo dục.

• Ngoài ra, Thiên Nam luôn hướng đến để trở thành Doanh nghiệp nhận được nhiều sự tín nhiệm của 

mọi khách hàng, nhà đầu tư và đối tác, xây dựng hình ảnh một Tập đoàn mạnh mẽ, luôn sải cánh rộng 

giữa không trung để vươn lên cao, vững vàng vượt lên mọi thử thách để ngày càng phát triển và đạt 

được nhiều thành tựu mới.

SỨ MỆNH

• Với khách hàng: Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với giá cả phù hợp, mang lại sự yên tâm cho 

khách hàng.

• Với Đối tác trong và ngoài nước: Là đối tác có trách nhiệm và uy tín hàng đầu tại Việt Nam, mang các 

giá trị sản phẩm và dịch vụ đi vào xây dựng cuộc sống ngày càng vững bền và tươi đẹp hơn.

• Với các Đồng nghiệp: Luôn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển và sáng tạo của nhân viên, đề 

cao tinh thần đoàn kết và chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thiên Nam Group chinh phục đỉnh cao, luôn duy trì, phát huy những giá trị cốt lõi

• Chính trực: “Trung thực, Liêm chính, Ngay thẳng” trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

• Công bằng: có trách nhiệm hành xử Công bằng với: Nhân Viên; Khách Hàng; Nhà Cung Cấp; Các bên 

hữu quan.

• Sáng tạo: tiên phong trong sáng tạo, luôn hướng tới Chân – Thiện – Mỹ là nền tảng của sự phát triển 

bền vững của TNA bằng chính: tư duy; hành động.

•  Thử thách: sẵn sàng thử thách, thử thách là cơ hội của động lực phát triển & thành công
“Kiến tạo thành công, đồng hành phát triển”
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CÁC RỦI RO

RỦI RO VỀ KINH TẾ

Tăng trưởng GDP

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020. Theo Quỹ 

tiền tệ quốc tệ (IMF) tốc độ tăng trưởng GDP năm 2020 của thế giới -4,4%. Tuy nhiên, Việt Nam là một 

trong số ít các quốc gia trên thế giới và là quốc gia duy nhất trong khu vực ASEAN đạt tăng trưởng dương. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2020 tăng trưởng 

2,91% so với năm 2019. Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến thu nhập, chi tiêu và đầu tư của hộ gia 

đình cũng như doanh nghiệp. Từ đó làm suy giảm lực cầu của nhóm ngành bất động sản, xây dựng, đây là 

nhóm ngành sử dụng nhiều sắt thép, dẫn đến hệ quả trong sáu tháng đầu năm 2020, nhu cầu sắt - thép tại 

thị trường Việt Nam suy giảm. Chính phủ Việt Nam đã tìm cách thúc đẩy kinh tế thông qua các chính sách 

tài khóa và tài chính mở rộng. Trong đó, Chính phủ đẩy mạnh gia tăng đầu tư công, giải ngân vốn xây dựng 

cơ sở hạ tầng nhằm đưa nền kinh tế thoát khỏi suy thoái do Đại dịch Covid-19 gây ra, làm cho nhu cầu 

nguyên vật liệu xây dựng trong nước đã tăng trở lại vào nửa cuối năm 2020 và sẽ còn có khả năng tăng 

trong thời gian tới. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực 

đến kinh tế thế giới và Việt Nam. Doanh nghiệp cần phải liên tục cập nhật những biến động mới nhất của 

nền kinh tế để từ đó có những bước đi phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực từ rủi ro kinh tế.

Rủi ro về tỷ giá

Công ty sử dụng đồng Đô la Mỹ cho các hoạt động giao dịch xuất nhập khẩu. Vì vậy những biến động của 

cặp tỷ giá USD/VND là một rủi ro quan trọng mà Công ty cần phải đề phòng. Trong khoảng 02 tháng đầu 

năm 2020 biến động khá ít, chủ yếu quanh mức 23.200 VND/USD. Bước sang tháng 03 tỷ giá tăng mạnh 

và đạt đỉnh tại mức 23.750 VND/USD, nguyên nhân chủ yếu là do tỷ giá USD đã phục hồi sau khi Cục Dự 

trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết họ sẽ bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng đang gặp nhiều dấu hiệu 

căng thẳng. Sau đó tỷ giá USD có chiều hướng sụt giảm về mức 22.996 VND/USD vào ngày 04/06 trước 

khi dao động ổn định trong biên 23.000 – 23.300 cho đến cuối năm. Ngày 16/12/2020, Bộ Tài chính Mỹ đã 

đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, điều này có thể ảnh hưởng đến cán cân thanh 

toán giữa hai nước trong tương lai. Bên cạnh đó, tân tổng thống Mỹ: Joe Biden có thể sẽ tiếp tục chính 

sách bảo hộ sản xuất nội địa. Do đó, một số ngành xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu tác động nhất định vì 

Mỹ sẽ sử dụng cáo buộc thao túng tiền tệ làm cơ sở để bảo hộ cho các ngành của họ.

Trong năm 2021, đồng USD sẽ có nhiều biến động do diễn biến phức tạp của các sự kiện chính trị trên thế 

giới và chính sách tài chính mở rộng chưa từng có của Mỹ trong lịch sử nên Công ty cần phải liên tục theo 

dõi các biến động về tỷ giá để đưa ra những hướng đi có lợi nhất cho Công ty.

Rủi ro về lãi suất

Trong năm 2020, lãi suất huy động vốn ở Việt Nam giảm mạnh, phổ biến từ 3 - 5%/năm đối với khoản tiền 

gửi ngắn hạn. Tuy nhiên, lãi suất cho vay ở Việt Nam giảm chậm và vẫn ở mức cao 7 - 10%/năm. Trong 

bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và điều kiện kinh doanh chưa mấy được cải thiện, các ngân hàng vẫn 

còn e ngại rủi ro tín dụng, điều này đặt ra những thách thức và khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp 

cận vốn vay để hoạt động kinh doanh.

Đối với riêng Thiên Nam Group, trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty có đến hơn 72,81% là vay tài chính. 

Do đó, các biến động về lãi suất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Vì thế, Công ty cần phải liên tục 

theo dõi những biến động của lãi suất cho vay để từ đó kịp thời đưa ra những điều chỉnh về cơ cấu nguồn 

vốn, giảm thiểu tối đa những tác động từ rủi ro về lãi suất.
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CÁC RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

Rủi ro cạnh tranh

Ngành kinh doanh sắt – thép:

Hiện nay, có thể thấy ngành thép Việt Nam đang phải đối mặt với tình hình cạnh tranh gay gắt trong ngành, 

không chỉ từ nội bộ trong nước mà còn cả áp lực từ nguồn nhập khẩu nước ngoài, đặc biệt là nguồn thép 

giá rẻ được nhập khẩu từ Trung Quốc. Cạnh tranh trong ngành tăng cao cũng đồng nghĩa với việc Công 

ty sẽ phải đưa ra những chiến lược kinh doanh mới, đẩy mạnh quáng bá hình ảnh thương hiệu. Để tồn tại 

Ngành kinh doanh bất động sản:

Việt Nam là nước có dân số đông và đang trong quá trình phát triển hội nhập, do vậy nhu cầu về nhà ở và 

cơ sở hạ tầng ngày một lớn. Đây là những yếu tố tạo cơ hội cho sự phát triển của các doanh nghiệp kinh 

doanh bất động sản. 

Bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, còn có sự gia tăng áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt đến từ 

các tổ chức nước ngoài có tiềm lực về tài chính, công nghệ và nhân lực sau khi mạng lưới các Hiệp định 

thương mại tự do (FTA) có hiệu lực tại Việt Nam. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các chủ đầu tư, các doanh 

nghiệp bất động sản có thể dẫn đến tình trạng nguồn cung bất động sản quá lớn, cạnh tranh về giá, giá 

vật liệu thô và nhân công tăng.

và tiếp tục phát triển, Thiên Nam Group đã chủ 

động xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh như: nâng cao chất 

lượng quản trị và chất lượng điều hành, qua đó 

cắt giảm bớt những chi phí không cần thiết.

Công ty luôn cẩn trọng với rủi ro 

cạnh tranh bằng việc thường xuyên 

theo dõi diễn biến của thị trường, 

cập nhật những thay đổi về nhu cầu 

và thị hiếu của khách hàng, đồng 

thời không ngừng đổi mới công 

nghệ, chất lượng phục vụ để xứng 

đáng với niềm tin của khách hàng.
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THÔNG TIN CHUNG

CÁC RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH (tiếp theo)

Rủi ro thanh khoản

Với chính sách bán hàng trả 

chậm để duy trì khách hàng, dòng 

tiền từ việc bán hàng của Công ty 

được thu về theo nhiều kỳ, dẫn 

đến việc dòng tiền về muộn hoặc 

tệ hơn là khách hàng mất khả 

năng chi trả, nợ quá hạn dần trở 

thành nợ xấu. Đây là những rủi 

ro vô cùng quan trọng mà Công 

ty cần phải đề phòng để không bị 

mất tính thanh khoản. Để giảm thiểu tác động tiêu cực của rủi ro thanh khoản, Thiên Nam Group đã chủ 

động thực hiện theo dõi định kỳ các khoản phải thu, đối tượng phải thu, loại tiền tệ phải thu sau đó tiến 

hành phân loại các khoản nợ thành: các khoản có thể trả đúng hạn và các khoản khó đòi hoặc có khả năng 

không thu hồi được, từ đó xác định số tiền trích lập dự phòng để đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn 

ra suôn sẻ.

Rủi ro biến động giá đầu vào và đầu ra

Đặc thù của ngành thương mại thép là giá nguyên vật liệu 

đầu vào chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu giá vốn hàng 

bán. Với những sản phẩm thép của Thiên Nam Group, giá vốn 

hàng bán đã chiếm đến hơn 95,60% doanh thu. Do đó, khi giá 

nguyên vật liệu đầu vào chỉ cần biến động nhỏ cũng sẽ ảnh 

hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty cần phải liên tục theo dõi những 

biến động mới nhất, từ đó đưa ra những 

kế hoạch hoạt động phù hợp với từng 

thời kỳ, ổn định được nguồn cung và cầu.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Trong năm 2021, hành lang pháp lý Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và chặt chẽ 

hơn với nhiều văn bản pháp luật mới được ban hành. Trong đó phải kể đến đó là Luật 

Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021), và 

Luật Chứng khoán ngày 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (có hiệu 

lực vào ngày 01/01/2021) kèm các nghị định và thông tư hướng 

dẫn Luật Chứng khoán. Là một công ty cổ phần đại chúng và có 

cổ phiếu được niêm yết trên sàn HOSE, việc ban hành các văn 

bản pháp luật ít nhiều ảnh hưởng đến Thiên Nam Group trong 

quá trình hoạt động. Vì vậy, Công ty cần liên tục cập nhật các 

văn bản pháp luật trên, đảm bảo các hoạt động của Công ty được 

thông suốt và đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Hơn nữa, trong những năm gần đây, việc xuất khẩu thép của 

nước ta luôn vướng phải các rắc rối với các cuộc điều tra chống 

bán phá giá, đỉnh điểm là tháng 12/2019, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) áp mức 

thuế lên đến 456% đối với những lô hàng thép xuất khẩu từ Việt Nam không 

chứng minh được xuất xứ của nguyên liệu, điều này đã làm các cho các doanh 

RỦI RO KHÁC

Ngoài những rủi ro đã đề cập ở trên, còn nhiều rủi ro mang tính bất khả kháng khác ảnh hưởng đến hoạt 

động kinh doanh của Công ty như hỏa hoạn, bão lụt, các thiên tai khác... Đây là những rủi ro hiếm khi xảy 

ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của Công ty. Công ty luôn 

chủ động đề phòng và xây dựng các giải pháp ứng phó như: tuyên truyền nâng cao hiểu biết về bệnh dịch 

và mở các lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho công nhân viên cũng như người dân,… nhằm nâng 

cao ý thức, giảm thiểu thiệt hại về người và của.

nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam bị hạn chế việc xuất khẩu sản phẩm, dẫn đến tồn đọng và phải bán ra 

trong nước, gây mất cân đối cung cầu (cung nhiều hơn cầu) và gây áp lực không nhỏ lên giá thép trong 

nước. Đây là khó khăn chung của toàn ngành thép nước ta nên trong thời gian tới, Thiên Nam Group phải 

thường xuyên theo dõi, cập nhật những tin tức mới nhất của ngành thép thế giới và những khuyến cáo, 

chính sách của Cục Phòng vệ thương mại (thuộc Bộ Công Thương).



TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị

Ban điều hành

Những thay đổi về nhân sự

Tình hình nhân sự và các chính sách liên quan đến người lao động
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Tổ chức nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch Không điều hành

2 Vương Quang Diệu Thành viên Điều hành

3 Hồ Văn Tuyên Thành viên Độc lập không điều hành

4 Trần Thị Minh Trang Thành viên Không điều hành

5 Trần Duy Kiều Thành viên Không điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Quang Hòa
- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh 1968

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Đại học thể dục thể thao

Chức vụ hiện nay tại 
Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ hiện nay tại 
tổ chức khác

• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TMDV 
Thiên Nam Hòa;

• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phát triển KD 
TMSG 168;

• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư 
Giáo Dục Thiên Nam;

• Chủ tịch Hội đồng quản trị & Tổng Giám đốc Công 
ty Cổ phần Nahaviwel;

• Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Công 
nghệ phẩm Thiên Nam.

Số cổ phần cá nhân 
nắm giữ hiện nay 6.260.143 cổ phần - chiếm 15,7% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ 
tại thời điểm hiện nay 
của người có liên quan

9.900.504 cổ phần - chiếm 24,9% vốn điều lệ

Ông Vương Quang Diệu
- Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh 1965

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế - Kế toán

Chức vụ hiện nay tại 
Công ty Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại 
tổ chức khác Không có

Số cổ phần cá nhân 
nắm giữ hiện nay 1.285.178 cổ phần - chiếm 3,2% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ 
tại thời điểm hiện nay 
của người có liên quan

9 cổ phần - chiếm tỷ lệ - 0,00002% vốn điều lệ

Ông Hồ Văn Tuyên
- Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh 1972

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn

• Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
• Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Gloucestershire 

- UK;
• Tiến sĩ Quản trị Kinh Doanh (DBA) International 

American University - US;
• Thạc sĩ Tài chính và Giám đốc tài chính - Chương 

trình mini MBA-AAFM.

Chức vụ hiện nay tại 
Công ty

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ủy Ban 
kiểm toán nội bộ

Chức vụ hiện nay tại 
tổ chức khác

• Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần 
Đầu tư RIM

• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 
Rạng Đông Holdings

Số cổ phần cá nhân 
nắm giữ hiện nay Không có

Số cổ phần nắm giữ 
tại thời điểm hiện nay 
của người có liên quan

Không có
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Tổ chức nhân sự

Bà Trần Duy Kiều
- Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh 1981

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn

• Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường PGSM, 
Pháp;

• Cử nhân Kế toán, kiểm toán tại trường Đại học 
kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ hiện nay tại 
Công ty Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ hiện nay tại 
tổ chức khác Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KD TMSG 168

Số cổ phần cá nhân 
nắm giữ hiện nay Không có

Số cổ phần nắm giữ 
tại thời điểm hiện nay 
của người có liên quan

Không có

Ông Nguyễn Minh Thư
- Phó Tổng giám đốc

Ngày sinh 1974

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay tại 
Công ty Phó Tổng giám đốc

Chức vụ hiện nay tại 
tổ chức khác

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát 
triển KD TMSG 168

Số cổ phần cá nhân 
nắm giữ hiện nay Không có

Số cổ phần nắm giữ 
tại thời điểm hiện nay 
của người có liên quan

Không có

Ông Phạm Viết Đạt
- Kế toán trưởng

Ngày sinh 1974

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế ngành Tài chính Doanh Nghiệp

Chức vụ hiện nay tại 
Công ty Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính

Chức vụ hiện nay tại 
tổ chức khác Không có

Số cổ phần cá nhân 
nắm giữ hiện nay Không có

Số cổ phần nắm giữ 
tại thời điểm hiện nay 
của người có liên quan

Không có

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) BAN ĐIỀU HÀNH

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Vương Quang Diệu Tổng giám đốc  -

2 Vương Quang Hào Phó Tổng giám đốc Miễn nhiệm 03/07/2020

3 Nguyễn Minh Thư Phó Tổng giám đốc  -

4 Phạm Viết Đạt Kế toán trưởng  -

Thông tin Ông Vương Quang Diệu: Xem tại Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị

Bà Trần Thị Minh Trang
- Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh 1970

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn

• Tốt nghiệp Đại học San Jose State University, 
Califonia (Bachelor of Science) - Chuyên ngành 
Quản trị kinh doanh - hệ thống thông tin;

• Tốt nghiệp trường Mission College Santa Clara 
Califonia USA.

Chức vụ hiện nay tại 
Công ty Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ hiện nay tại 
tổ chức khác Không có

Số cổ phần cá nhân 
nắm giữ hiện nay Không có

Số cổ phần nắm giữ 
tại thời điểm hiện nay 
của người có liên quan

Không có
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Tổ chức nhân sự

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NHÂN SỰ
TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN 
QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ lao động 76 100,00%

1 Trình độ trên đại học 4 5,26%

2 Trình độ đại học, cao đẳng 50 65,79%

3 Trình độ trung cấp 4 5,26%

4 Công nhân kỹ thuật 5 6,58%

5 Lao động phổ thông 13 17,11%

II Theo loại hợp đồng lao động 76 100,00%

1 Hợp đồng không thời hạn 38 50,00%

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 9 11,84%

3 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 29 38,16%

III Theo giới tính 76 100,00%

1 Nam 52 68,42%

2 Nữ 24 31,58%

STT Năm
Tổng số lượng người lao 

động (người)

Thu nhập bình quân (đồng/

người/tháng)

1 2019 92        16.825.858 

2 2020 92        23.454.220 

Tình hình nhân sự và thu nhập bình quân của người lao động

Cơ cấu người lao động tại ngày 31/12/2020

Thu nhập bình quân qua các năm

Trong năm 2020, Thiên Nam Group có 01 sự thay đổi về nhân sự trong Ban Điều hành, như sau: miễn 

nhiệm Ông Vương Quang Hào - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh.
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Tổ chức nhân sự

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN 
ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG (tiếp theo)

Chính sách liên quan đến người lao động

Chính sách lương thưởng, phúc lợi

Xây dựng hệ thống thang bậc lương, chính sách thưởng và phúc lợi. Hệ thống này là cơ sở đánh giá năng 

lực vị trí dựa trên nguyên tắc công bằng, công khai và tiến đến hoàn chỉnh các chính sách đãi ngộ phù hợp.

Chính sách lương thưởng, phúc lợi

• Xây dựng cơ cấu nhân sự hợp lý trong quản trị và vận hành bộ máy công ty.

• Xây dựng mô hình quản trị hiệu quả, phân công trách nhiệm rõ ràng, có sự phối hợp đồng bộ của các 

Phòng, Ban chức năng để nâng cao tính chuyên môn, khả năng phân tích của các chuyên viên để cùng 

nhau thực hiện chức năng nhiệm vụ cốt lõi của công ty là phát triển dự án hiệu quả, đúng tiến độ.

• Tiếp tục làm tốt công tác cơ cấu nguồn lực để đảm bảo sự ổn định và phát triển tổ chức.

• Xây dựng và phát huy môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, mang bản sắc văn hóa riêng.

• Xây dựng hệ thống công cụ quản trị, mô hình đánh giá hiệu quả công việc từng nhân viên và Phòng 

ban trên cơ sở lượng hoá được khối lượng công việc được giao, kết quả mang lại nhằm nâng cao hiệu 

quả làm việc và tiết kiệm chi phí.



Tình hình
hoạt động trong năm

Thị trường

Tình hình hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn chủ sở hữu
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Tình hình hoạt động trong năm

THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI

Năm 2020 là một năm đầy biến động đối với nền kinh tế toàn cầu. Đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm thay 

đổi hầu hết các kịch bản kinh tế của các quốc gia trên thế giới, cũng như đảo lộn các dự báo triển vọng về 

ngành thép.

Đại dịch Covid-19 trong đầu năm nay đã làm giảm nhu cầu ở hầu hết các thị trường. Các quốc gia rơi vào 

tình trạng đóng cửa, sản xuất thép trì trệ. Tiếp sau đó là sự mất cân đối giữa cung và cầu thép. 

• Trong các tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã khiến Brazil, quốc gia xuất khẩu quặng sắt hàng 

đầu thế giới phải đóng cửa các mỏ quặng lớn, dẫn đến nguồn cung quặng sắt toàn cầu đột ngột giảm 

mạnh. Điều này đã khiến giá quặng sắt thị trường thế giới và hàng hóa thay thế là thép phế tăng một 

cách nhanh chóng. 

• Kể từ cuối tháng 6/2020 đến hết năm, nhu cầu thúc đẩy đầu tư xây dựng từ Chính phủ Trung Quốc đã 

khiến quốc gia này tăng nhanh nhu cầu các sản phẩm thép. Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông 

tin Trung Quốc (MIIT), nhập khẩu thép của Trung Quốc lũy kế 10 tháng đầu năm 2020 tăng 73,9% so 

với cùng kỳ năm trước, lên hơn 17 triệu tấn. Trong khi đó, xuất khẩu thép của Trung Quốc lũy kế 10 

tháng đầu năm 2020 giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 44,4 triệu tấn. Điều này cũng 

đã tác động tăng giá đến hầu hết các sản phẩm thép trong khu vực các nước Châu Á.

• Đến thời điểm đầu tháng 12/2020 giá quặng sắt 62% và thép phế tại Đông Á lần lượt ở mức 137 USD/

tấn và 380 USD/tấn, tăng 46% và 28% so với thời điểm đầu năm.

Giá sắt, thép toàn cầu đã kết thúc một năm bất thường ở mức cao và phần lớn đà tăng có khả năng tiếp 

tục kéo dài đến nửa đầu năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021 trước nhu cầu thép tại Trung Quốc, Ấn 

Độ, Châu Âu và Mỹ được kỳ vọng tiếp tục ở mức cao nhờ hoạt động đầu tư phát triển từ Chính phủ và nhu 

cầu bất động sản tăng cao nhờ duy trì lãi suất thấp, giá bán các sản phẩm thép tại các kỳ hạn hợp đồng 

tương lai vẫn chưa cho thấy các tín hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Tình hình hoạt động trong năm
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Tình hình hoạt động trong năm

THỊ TRƯỜNG (tiếp theo)

THỊ TRƯỜNG THÉP TRONG NƯỚC

Tình hình sản xuất và bán hàng

• Tổng sản lượng thép thành phẩm sản xuất năm 2020 đạt 25.944.047 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ 

năm 2019;

• Sản lượng bán hàng đạt 23.449.038 tấn, tăng 1,4% so với năm 2019;

• Trong cơ cấu bán hàng, thép xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 44,6%, theo sau là thép HRC với 

18,3% và tôn mạ với 16,8%. Ống thép và thép cán nguội lần lượt chiếm 11,1% và 9,3%.

Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam

Tình hình xuất nhập khẩu

• Nhập khẩu:

 ※ Năm 2020, nhập khẩu thép về Việt Nam là 13,259 triệu tấn với trị giá trên 8 tỷ USD, giảm lần lượt 

8,92% về lượng và 15,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019;

 ※ Trong năm 2020, lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc là 3,41 triệu tấn, với trị giá nhập khẩu hơn 

2,77 tỷ USD, chiếm 28,35% tổng lượng thép nhập khẩu và 30,39% tổng kim ngạch nhập khẩu cả 

nước.

Diễn biến giá thép

• Giá thép dài trong nước - Theo cung cầu, giá bán trong nửa đầu năm tiếp tục đà suy giảm từ năm 

2019 đến tháng 07/2020. Tuy nhiên đã trở lại xu hướng tăng tốt trong các tháng sau đó, sự cải thiện 

giá bán đến từ các yếu tố trọng yếu:

 ※ Sự tăng giá chi phí các nguyên liệu đầu vào: quặng sắt và thép phế;

 ※ Nhu cầu thép tại Trung Quốc tăng nhanh làm tăng giá mặt bằng chung khu vực Châu Á;

 ※ Nhu cầu thép dài trong nước hồi phục.

Tình hình hoạt động trong năm

• Xuất khẩu:

 ※ Trong năm 2020, Việt Nam xuất khẩu thép đạt 9,85 triệu tấn, với trị giá đạt 5,258 tỷ USD đến hơn 30 

quốc gia và khu vực trên thế giới, trong đó, các thị trường xuất khẩu chính là ASEAN, Trung Quốc, 

Đài Loan, Hoa Kỳ…

 ※ Trung Quốc: đạt 3,53 triệu tấn, tương đương 1,48 tỷ USD, tăng đột biến cả về lượng và trị giá xuất 

khẩu so với năm 2019, chiếm 35,89% tỷ trọng xuất khẩu thép năm 2020 của Việt Nam;

 ※ ASEAN: đạt 4,169 triệu tấn, tương đương 2,3 tỷ USD, tăng không đáng kể về lượng xuất khẩu 

nhưng giảm 8,3% về trị giá cùng kỳ năm 2019.

Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam

• Giá thép dây: Giá thép dây bắt đầu tăng mạnh từ tháng 08/2020, chỉ trong vòng 4 tháng cuối năm, giá 

bán bình quân thép dây đã tăng 30%.
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Tình hình hoạt động trong năm

THỊ TRƯỜNG (tiếp theo)

Tình hình hoạt động trong năm

Kể từ tháng 3/2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành nghề và ngay 

sau đó là đợt phong tỏa đầu tiên hồi tháng 4, bất động sản cho thuê bắt đầu bước vào chu kỳ khủng hoảng 

chưa từng có trong lịch sử. Giá thuê tài sản rớt mạnh nhất 10 năm trở lại đây.

Thị trường văn phòng tại TP.HCM vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi tình hình hoạt động kinh doanh của nhiều 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Theo CBRE, thị trường ghi nhận diện tích thực cho 

thuê giảm liên tiếp 9 tháng đầu năm 2020. Trong đó, 31% tổng số giao dịch thực hiện đến từ việc thu hẹp 

diện tích từ khách thuê. Giá thuê giảm từ 10% - 30% tuỳ ngành hàng.

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
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Tình hình hoạt động trong năm

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % tăng/giảm

Doanh thu thuần 4.632.330 5.231.863 12,94%

Giá vốn hàng bán 4.443.295 5.002.859 12,59%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 189.035 229.004 21,14%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 162.786 52.692 -67,63%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 133.316 42.897 -67,82%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Bảng kết quả kinh doanh

Trong năm 2020, doanh thu thuần của Công ty tăng 12,94% so với năm 2019. Đại dịch Covid-19 đã làm 

nguồn cung sắt thép trên thị trường thế giới và cả ở Việt Nam giảm mạnh; bên cạnh đó chính phủ các quốc 

gia đẩy mạnh đầu tư công để kích thích kinh tế làm nhu cầu sắt thép tăng cao từ đó giá sắt thép tăng mạnh 

vào giai đoạn nửa cuối năm 2020 đã tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho Công ty. Lợi nhuận gộp về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ tăng 21,14% so với năm 2019.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 67,63% so với năm 2019 nguyên nhân chủ yếu do năm 

2019 Công ty có ghi nhận khoản lãi từ việc tất toán khoản đầu tư vào dự án Happy Home Cà Mau, thông 

qua việc tất toán này đã thu về 125 tỷ đồng doanh thu tài chính, hạch toán 119,16 tỷ đồng lợi nhuận trước 

thuế vào kết quả kinh doanh công ty mẹ trong năm 2019.

Năm 2020, Thiên Nam Group hoàn thành 99,9% kế hoạch về doanh thu và 64,9% kế hoạch về lợi nhuận. 

Trong trường hợp so sánh với năm 2019, không tính đến lợi nhuận không thường xuyên từ việc bán cổ 

phần Công ty SG 268, lợi nhuận tập đoàn tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong bối cảnh năm 2020 tình hình dịch bệnh phức tạp, chính phủ giãn cách xã hội, 101.700 doanh nghiệp 

ngừng kinh doanh/giải thể (tăng 13,9% so với năm 2019), GDP cả nước chỉ đạt 2,91% trong khi kế hoạch 

đề ra là 6,8%, Thiên Nam Group vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh có lợi nhuận ở mức khá, đảm bảo thu 

nhập và công ăn việc làm cho toàn thể nhân viên, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của toàn thể nhân viên Thiên 

Nam Group trong một năm đầy khó khăn.

Ngoài tác động của dịch Covid-19 thì nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận trước và sau thuế của Công ty 

sụt giảm mạnh là do năm 2019 Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến do thanh lý các khoản đầu tư 

nên lợi nhuận năm nay giảm đi đáng kể so với năm trước.

Nội dung Năm 2019

Năm 2020 Tỷ trọng thực hiện so với

Thực hiện Kế hoạch
Thực hiện 

2019

Kế hoạch 

2020

Tổng doanh thu và thu nhập khác 4.772.252 5.252.204 5.258.797 110,1% 99,9%

Lợi nhuận trước thuế 168.917 57.018 87.894 33,8% 64,9%

Lợi nhuận trước thuế không bao gồm 
LN từ việc bán cổ phần Công ty SG 268

49.757 57.018 87.894 114,6% 64,9%

Lợi nhuận sau thuế 133.316 42.897 70.315 32,2% 61,0%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2020

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
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Tình hình hoạt động trong năm

Khoản mục

Năm 2019 Năm 2020

Giá trị 
Tỷ trọng 

(%)
Giá trị Tỷ trọng (%)

Doanh thu bán hàng hóa 4.466.804 96,27% 5.152.841 98,47%

Doanh thu bán thành phẩm 117.073 2,52% 18.194 0,35%

Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 38.409 0,83% 50.436 0,96%

Doanh thu hợp tác kinh doanh 11.000 0,24% 3.000 0,06%

Doanh thu dịch vụ khác 6.770 0,15% 8.449 0,16%

Tổng cộng 4.640.055 100,00% 5.232.920 100,00%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Cơ cấu doanh thu

Doanh thu bán hàng hóa vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Trong năm 2020, 

doanh thu bán hàng hóa chiếm 98,47% trong cơ cấu doanh thu, giá sắt-thép đạt đỉnh đã tạo cơ hội để Công 

ty bứt phá kinh doanh trong những tháng cuối năm. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư và doanh 

thu dịch vụ khác ghi nhận tăng 31,58% và 33,33% so với năm 2019. Doanh thu bán thành phẩm, doanh thu 

hợp tác kinh doanh ghi nhận giảm lần lượt 84,45% và 72,73% so với năm 2019. 

Nhằm phục vụ quá trình phát triển sâu rộng các lĩnh vực đang kinh doanh, các công ty con kể từ năm 2019 

bắt đầu nhiệm vụ sắp xếp lại, chuyển đổi cơ cấu và khai thác thị trường mới sản phẩm/dịch vụ mới còn 

trong quá trình xây dựng nên chưa mang lại hiệu quả tức thời. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tiếp theo)
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Tình hình hoạt động trong năm

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH CHUNG CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu Thực hiện 2019 Thực hiện 2020 Thực hiện 2020/2019

Tổng tài sản 1.748.427 2.129.426 121,79%

Doanh thu thuần 4.632.330 5.231.863 112,94%

Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ 189.035 229.004 121,14%

Lợi nhuận khác 6.132 4.326 70,54%

Lợi nhuận trước thuế 168.917 57.018 33,75%

Lợi nhuận sau thuế 133.316 42.897 32,18%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Trong năm 2020, tổng tài sản của công ty tăng 21,39% so với năm 2019. Doanh thu thuần ghi nhận 

tăng 12,94%, lợi nhuận gộp tăng 21,14% so với năm 2019. Lợi nhuận trước và sau thuế ghi nhận 

giảm, đạt lần lượt 33,75% và 31,18% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu là do khoảng 

lợi nhuận không thường xuyên từ việc bán cổ phần Công ty Cổ phần SG 268 vào năm 2019, nên lợi 

nhuận năm nay giảm đi đáng kể so với năm 2019.

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2019 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,32 1,23

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,66 0,62

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 68,0 73,4

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 212,7 276,4

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,30 5,99

Vòng quay tổng tài sản Vòng 2,62 2,70

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần % 2,88% 0,82%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 26,62% 7,63%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 7,53% 2,21%
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Tình hình hoạt động trong năm

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của Thiên Nam Group trong năm 2020 gia tăng so với năm 2019, tuy 

nhiên, việc này có thể chấp nhận được trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc thanh 

toán của các đối tác đầu ra chậm, trong khi đó các nhà cung cấp đầu vào lớn đều yêu cầu thanh toán trước 

khi nhận hàng, do đó, dẫn đến nhu cầu vốn vay tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Năm 2020, các chỉ tiêu về vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản của Thiên Nam Group đều 

được cải thiện nhẹ so với năm 2019.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi

Năm 2020 nhóm chỉ tiêu này thấp hơn so với năm 2019 khá nhiều, nguyên nhân chủ yếu là do khoản lợi 

nhuận ghi nhận từ việc thoái vốn khỏi dự án Happy Home Cà Mau trong năm 2019.

Năm 2020 là một năm diễn biến vô cùng bất lợi đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói 

riêng. Mặc dù kết quả kinh doanh của Thiên Nam Group không quá xuất sắc, tuy nhiên việc hoàn thành 65% kế 

hoạch đề ra, đồng thời vượt gần 15% lợi nhuận so với năm trước (trong trường hợp loại trừ khoản lợi nhuận bất 

thường từ chuyển nhượng cổ phần Công ty SG 268) cho thấy sự phấn đấu rất lớn từ phía Hội đồng quản trị và 

Ban điều hành Công ty.

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Năm 2020, nhóm hệ số khả năng thanh toán của Thiên Nam Group sụt giảm nhẹ so với năm 2019, tuy nhiên, 

vẫn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn.
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Tình hình hoạt động trong năm

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

THÔNG TIN CỔ PHIẾU CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2020)

Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 39.730.884.000  cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 39.730.539.046 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ : 344.954 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng : 344.954 cổ phiếu

Các chứng khoán giao dịch tại nước ngoài (nếu có) : -

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phiếu Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu/VĐL

I Cổ đông trong nước  2.220  37.573.358  375.733.580.000 94,57%

1 Cổ đông nhà nước  -    -    -   0,00%

2 Cổ đông tổ chức  38  1.520.005  15.200.050.000 3,83%

3 Cổ đông cá nhân  2.182  36.053.353  360.533.530.000 90,74%

II Cổ đông nước ngoài  78  2.157.526  21.575.260.000 5,43%

1 Cá nhân  61  1.124.976  11.249.760.000 2,83%

2 Tổ chức  17  1.032.550  10.325.500.000 2,60%

III Cổ phiếu quỹ  -    -    -   -

Tổng cộng  2.298  39.730.884 397.308.840.000 100,00%

STT Cổ đông lớn Số cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL

1 Nguyễn Trần Thảo Nguyên  6.600.347  16,61% 

2 Nguyễn Quang Hòa  6.260.143  15,76% 

3 Nguyễn Trần Thảo Hương  3.300.133  8,30% 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2020)



 

Báo cáo 
của ban Tổng Giám đốc

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Đánh giá tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu hoạt động kinh doanh,  tổ chức

Kê hoạch phát triển trog tương lai
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Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2020, tình hình dịch bệnh phức tạp, chính phủ giãn cách xã hội, trong 08 tháng đầu năm diễn biến giá 

thép theo chiều hướng xấu gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty, tuy nhiên, Ban Điều 

hành đã có những biện pháp, nỗ lực hành động nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người 

lao động. Đồng thời, Công ty mẹ vẫn ghi nhận lợi nhuận ở mức khá, cho thấy sự cố gắng rất lớn của toàn 

thể cán bộ nhân viên Công ty.

Tình hình hoạt động trong năm
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Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN

Tài sản Nguồn vốn

Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020

% tăng giảm
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Tài sản ngắn hạn 1.496.544 85,59% 1.869.806 88% 24,94%

Tài sản dài hạn 251.884 14,41% 259.620 12% 3,07%

Tổng tài sản 1.748.427 100,00% 2.129.426 100% 21,79%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020

% Tăng/giảm
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Nợ ngắn hạn 1.137.331 65,05% 1.515.032 71,15% 33,21%

Nợ dài hạn 51.895 2,97% 48.684 2,29% -6,19%

Vốn chủ sở hữu 559.201 31,98% 565.710 26,57% 1,16%

Tổng nguồn vốn 1.748.427 100,00% 2.129.426 100% 21,79%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Trong năm 2020, tổng tài sản của Công ty ghi nhận tăng 21,79% so với năm 2019, đạt giá trị 2.129 tỷ đồng. 

Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 24,54% so với năm 2019. Cụ thể, khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn 

kho chiếm tỷ trọng cao trong mức tăng tài sản ngắn hạn của năm nay so với cùng kỳ năm trước.

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, nhu cầu vốn lưu động cao để phục vụ cho 

quá trình kinh doanh, chính vì vậy nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn của Công 

ty. Năm 2020, nợ ngắn hạn chiếm 71,15% tổng nguồn vốn của Công ty, tăng 33,21% so với năm 2019, 

nguyên nhân tăng chủ yếu đến từ khoản vay tài chính ngắn hạn. Nợ dài hạn trong năm giảm 6,19% so với 

năm 2019. Vốn chủ sở hữu ghi nhận tăng 11,64% so với cùng kỳ. Cấu trúc vốn của Công ty vẫn đảm bảo 

tính lành mạnh và ổn định.
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Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ
CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TỔ CHỨC

ĐA DẠNG HÓA CƠ CẤU KINH DOANH

• Trong năm 2020, mặt hàng thép dây nhập khẩu từ Trung Quốc bị áp thuế tự vệ, việc kinh doanh đã 

không còn mang lại lợi nhuận tốt như trước đây, Ban điều hành đã thay đổi chiến lược kinh doanh, tập 

trung kinh doanh các mặt hàng trong nước, từ đó, thiết lập được quan hệ với nhiều nhà cung cấp lớn. 

Hướng đi đúng đắn và kịp thời này cũng góp phần giúp cải thiện lợi nhuận từ mặt hàng trên từ 3,4% 

năm 2019 lên mức 5% năm 2020

• Ngoài mặt hàng thép cuộn và thép dây chủ lực, trong năm 2020, Ban điều hành đã đẩy mạnh kinh 

doanh mặt hàng thép dự ứng lực vốn có biên lợi nhuận gộp tốt (gần 10%). Trong năm 2019, tỷ trọng 

mặt hàng này trong cơ cấu doanh thu chỉ là 0,2% thì trong năm 2020, tỷ trọng này đã tăng lên 2,1%

• Năm 2020, Ban điều hành ngoại trừ đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh còn chú trọng đến việc đa dạng 

hoá đối tác đầu ra, duy trì và mở rộng được mạng lưới khách hàng tốt làm tiền đề đẩy mạnh hoạt động 

kinh doanh sắt thép trong năm 2021. Một số khách hàng chiến lược có sản lượng cung ứng từ 500 đến 

2.000 tấn/tháng

• Công ty đang tiếp tục tìm kiếm các quỹ đất nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản trong 

những năm tiếp theo. 

TÁI CƠ CẤU CÔNG TY

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ HỢP TÁC KINH DOANH, LIÊN DOANH VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VÀ ĐỐI 

TÁC LÀ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG ĐỂ TÀI TRỢ LÂU DÀI CHO CÔNG TY

• Trong năm 2020, việc tăng vốn 

điều lệ vẫn chưa thực hiện được 

do chưa tìm kiếm được nhà đầu 

tư phù hợp

• Tuy nhiên, quan hệ hợp tác với 

các Tổ chức tín dụng được duy 

trì và phát triển. Hạn mức tín 

dụng của Công ty đã tăng thêm 

200 tỷ đồng so với thời điểm cuối 

năm 2019.

• Trong năm 2020, Ban lãnh đạo đã tiếp tục 

giảm bớt 01 Phó Tổng Giám đốc kinh doanh 

sắt thép, giải thể một Trung tâm kinh doanh 

không hiệu quả, Tổng Giám đốc trực tiếp điều 

hành hoạt động kinh doanh sắt thép nhằm tiết 

giảm chi phí cho Công ty, bước đầu đã mang 

lại kết quả khá tốt.

• Một thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành 

Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam với 

cương vị Giám đốc công ty, nhằm cắt giảm chi phí 

đồng thời đảm bảo việc điều hành được tốt hơn. 

Công ty chuyển hướng sang kinh doanh các mặt 

hàng nước ép, sữa hạt, thực phẩm…có biên lợi 

nhuận gộp cao (30 – 50%).
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Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN NĂM 2021

• Ngân hàng Thế Giới cảnh báo triển vọng trong ngắn hạn vẫn không chắc chắn. Theo kịch bản bất lợi, 

dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và việc triển khai vắc xin bị trì hoãn có thể hạn chế mức tăng 

trưởng toàn cầu xuống 1,6%

• Các dự báo tăng trưởng trước đây đều giả định rằng COVID-19 sẽ được kiểm soát vào khoảng giữa 

năm 2021 trên thế giới và ở Việt Nam cơ bản không có làn sóng COVID-19 mới.

• Tuy nhiên, những giả định này cho đến nay có thể không phù hợp do COVID-19 vẫn đang tiếp tục 

hoành hành ở nhiều khu vực trên thế giới và Việt Nam cũng đang phải đối đầu với làn sóng mới này.

• Nhiều quốc gia trên thế giới đã bơm ra tổng cộng hàng chục nghìn tỷ USD để kích thích phục hồi nền 

kinh tế, có nguy cơ gây ra lạm phát trên phạm vi rộng.

Những thách thức từ thị trường năm 2021

• Tỷ giá: Đồng VND trong năm 2021 được dự báo sẽ tăng giá khoảng 0,5 – 1%, trong bối cảnh nguồn 

cung ngoại tệ tích cực và đồng USD giảm giá.

• Lãi suất và tín dụng: 

 ※ Chính sách tiền tệ sẽ duy trì trạng thái nới lỏng trong năm 2021 nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp 

và hộ gia đình gặp khó khăn. Nhiều khả năng NHNN sẽ hạ lãi suất điều hành thêm một lần nữa trong nửa 

đầu năm 2021, khi áp lực giá tiêu dùng vẫn chưa đáng lo ngại.

 ※ Tín dụng kỳ vọng sẽ hồi phục nhanh trong nửa cuối năm 2021, trong kịch bản vaccine được phân phối 

rộng trên nhiều quốc gia tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất hồi phục. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ 

trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước - NHNN) cho biết: Dự kiến tăng trưởng tín 

dụng năm 2021 khoảng 12%, tăng 1% so với năm 2020 nhưng có thể điều chỉnh linh hoạt phù hợp với 

diễn biến thực tế của thị trường và nền kinh tế.

Những tín hiệu tích cực cho kế hoạch kinh doanh năm 2021

• Ngành thép:

 ※ Nhận định về thị trường thép năm 2021, SSI Research ước tính nhu cầu thép sẽ tăng khoảng 3 - 5% 

từ mức cơ sở thấp trong năm 2020, nhờ kỳ vọng kinh tế vĩ mô chung phục hồi, cùng với hoạt động 

đầu tư cơ sở hạ tầng đặc biệt là các dự án trọng điểm mang tính cấp bách như cao tốc Bắc - Nam 

phía Đông, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, sân bay quốc tế Long Thành...

 ※ Bên cạnh đó, Việt Nam còn có cơ hội lớn trong thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

nhờ khả năng kiểm soát tốt dịch bệnh, chi phí nhân công rẻ.... Do vậy, khi các doanh nghiệp nước 

ngoài vào Việt Nam thì nhu cầu đầu tư nhà xưởng, khu công nghiệp sẽ tăng lên, kéo theo nhu cầu 

về thép xây dựng tăng theo.

• Ngành dịch vụ văn phòng cho thuê: Theo ghi nhận của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản văn 

phòng tại TP. Hồ Chí Minh cải thiện rất tích cực trong năm 2020 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong 

năm 2021, khi kinh tế phục hồi trở lại và niềm tin cũng như vị thế chủ đầu tư tiếp tục được củng cố
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Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp kéo theo hệ lụy kinh tế 

Thế Giới và trong nước còn nhiều bất ổn làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của các Doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, Thiên Nam Group sẽ cố gắng nổ lực vượt qua những  khó khăn, thách thức để thực 

hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 

quản trị giao phó.



Báo cáo 
của Hội đồng quản trị

Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh

Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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Báo cáo của Hội đồng quản trị

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM 2020

• Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định. 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.

• Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 

quản trị theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.

• Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo 

kịp thời.

• Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2020 của Công ty; thù lao HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ trực 

thuộc HĐQT Công ty năm 2020.

• Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020 là Công ty TNHH KIỂM TOÁN 

VÀ TƯ VẤN A&C.

• Chỉ đạo, giám sát thực hiện việc trả cổ tức là 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu theo Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông, thời gian thực hiện trong quý 3/2020.

• Ban hành Quy chế Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty. Đây là quy chế quy định cơ cấu 

tổ chức, chức năng của Ban Kiểm toán nội bộ, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Truởng Ban, nhiệm 

vụ của các thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ phần Thuơng Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên 

Nam, đồng thời, quy chế này quy định các điều khoản liên quan đến hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm 

toán nội bộ trong việc kiểm soát Công ty và các Công ty thành viên, Công ty liên kết.

• Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam và các Công ty 

thành viên, với mục đích quy định và hướng dẫn các quy tắc nền tảng, những chuẩn mực đạo đức và 

ứng xử mà Thiên Nam Group mong muốn tất cả nhân viên tuân thủ thực hiện với mục đích: Gìn giữ và 

phát huy giá trị cốt lõi của Thiên Nam Group (Hiệu quả - Chính trực - Chuyên nghiệp); xây dựng thương 

hiệu Thiên Nam Group; tạo lập môi trường làm việc tốt nhất.

• Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và 

Sở Giao dịch chứng khoán.

• Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công 

ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

• Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2020: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra ngay từ đầu năm liên 

tục kéo dài đến thời điểm hiện nay vẫn chưa dứt đã làm ảnh hưởng phần nào đến hoạt động kinh danh 

của toàn Công ty. Vì vậy, kết quả kinh doanh năm 2020 Công ty đã đạt được 99,90% về doanh thu, về 

lợi nhuận sau thuế thực hiện được 64,90% trên kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.

• Từng bước xây dựng mô hình tổ chức vận hành, chính sách và quy trình làm việc, bổ sung nhân lực, 

thay đổi Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu..., từng bước hoàn thiện mô hình tập đoàn Thiên Nam 

với công ty mẹ và các công ty con kinh doanh chuyên biệt từng ngành hàng khác nhau.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
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Báo cáo của Hội đồng quản trị

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

• Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám Đốc cũng như phối hợp hoạt động giữa Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế 

quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng 

quản trị, Ban Điều hành luôn nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban Điều hành 

không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo 

hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng 

quản trị. Các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật 

hiện hành

• Trong năm, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về 

tình hình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các 

yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các 

cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều 

được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý. 

• Định kỳ hàng quý, Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội 

đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo 

và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành 

và yêu cầu Ban Điều hành triển khai thực hiện tiếp các công việc mới. Các hoạt động kinh doanh của 

Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Chỉ đạo trực tiếp Ban Điều hành thực hiện nghiêm túc các công tác hoạt động kinh doanh, hoàn thành 

các kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao phó;

• Tăng cường công tác phối hợp với Ban Điều hành để đạt kết quả kinh doanh tốt nhất;

• Mục tiêu quan trọng trước khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là xây dựng 

Dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị 

theo các văn bản pháp luật mới ban hành, để trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021;

• Theo dõi tình hình dịch bệnh, liên tục đánh giá các ảnh hưởng đến giá sắt - thép trên thế giới cũng 

như trong nước để kịp thời đưa ra các phương án kinh doanh hiệu quả;

• Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành.



Báo cáo 
phát triển bền vững

Môi trường xanh – sạch, nền tảng của phát triển bền vững

Con người – Giá trị văn hóa cốt lõi

Trách nhiệm với cộng đồng địa phương
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MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH, NỀN TẢNG 
CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thép là một ngành công nghiệp nặng,trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty không tránh 

khỏi các tác động đến môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì vậy, Công ty rất chú trọng 

đến công tác bảo vệ môi trường vì môi trường chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động 

đến sự phát triển bền vững. 

Thiên Nam Group luôn đặc biệt quan tâm và nâng cao trách nhiệm đối với môi trường và con người trong 

quá trình hoạt động của mình, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của cơ quan quản lý đối với môi trường, 

lựa chọn và áp dụng công nghệ tiên tiến, để đảm bảo lượng tiêu tốn vật tư là thấp nhất, nguyên nhiên liệu 

kết hợp với các biện pháp xử lý cuối nguồn để đảm bảo tối thiểu các tác động đến môi trường. Công ty cũng 

thường xuyên củng cố và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân viên, để 

có những cập nhật, phản ứng và cách xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nếu có, góp phần giảm thiểu các 

tác động tiêu cực đến môi trường.

Thiên Nam Group áp dụng biện pháp xử lý và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và ký hợp đồng xử lý 

nước thải với các đơn vị chịu trách nhiệm, đảm bảo lượng nước thải ra được xử lý đúng cách và không gây ảnh 

hưởng đến môi trường. Đối với khí thải, các hoạt động của Công ty không phát sinh ra khói và khí thải độc hại, 

tuy nhiên Công ty vẫn tăng cường thoáng gió tự nhiên và tăng cường diện tích cây xanh trong môi trường làm 

việc cho cán bộ nhân viên;

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn đảm bảo đầy đủ ánh tự nhiên sáng trong quá trình làm việc của cán bộ 

nhân viên, tiết giảm tối đa tiêu hao điện năng nhưng vẫn đảm bảo năng suất làm việc tốt của cán bộ nhân viên.
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CON NGƯỜI – GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI

Văn hoá Công ty được phát triển dựa trên đội ngũ Cán bộ - Công nhân viên nhiệt huyết, tận tâm với nghề, có 

đạo đức nghề nghiệp. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được triển khai định kỳ nhằm vừa đáp ứng 

được nhu cầu phát triển, vừa đảm bảo việc duy trì văn hoá tốt đẹp của Thiên Nam. Các chính sách đào tạo 

hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát triển trình độ và kỹ năng của bản thân, để 

người lao động có được ưu thế trong môi trường nghề nghiệp cạnh tranh như hiện nay.

Hoạt động đào tạo người lao động: 

• Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm tính trên 01 nhân 

viên 48h/người/năm; 

• Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên 

tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm 

và phát triển sự nghiệp; 

• Xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo cụ thể cho 

từng đối tượng; 

• Dành kinh phí cho các hoạt động đào tạo;

•  Khuyến khích mọi người tham gia các hoạt 

động đào tạo; 

• Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài; 

• Theo dõi, đánh giá, ghi nhận kết quả đào tạo 

của người lao động.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi để nâng cao 

đời sống tinh thần của Cán bộ - Công nhân viên, tạo sự gắn kết giữa các đồng nghiệp, phòng ban. Đây là cơ 

hội để các thành viên trong công ty chia sẻ những quan tâm trong cuộc sống chứ không dừng lại ở mối liên hệ 

công việc.

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của công 

ty phải gắn bó đến sự phát triển ổn định 

của kinh tế, xã hội. Trong năm, Công ty 

luôn nỗ lực hết mình để tạo nên những 

giá trị tốt đẹp thông qua các hương trình 

chăm lo cho người lao động và hỗ trợ 

phát triển cộng đồng.

Trong năm, Công ty chú trọng các công 

tác chung tay vì cộng đồng, thường 

xuyên tổ chức những buổi công tác xã 

hội, đền ơn đáp nghĩa nhằm đóng góp 

một phần vào sự phát triển của xã hội, chăm lo đời sống cho những mảnh đời bất hạnh, những người đã có 

công với đất nước; thể hiện thái độ tốt và trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. Đặc biệt, từ năm 2018 

đến nay, Công ty luôn đồng hành xuyên suốt chương trình “Hành trình cùng những cây cầu”, để cùng chung 

tay xây dựng những cây cầu mới, với mong muốn gởi gắm tình yêu thương, chia sẻ tới người dân và các em 

học sinh vùng quê nghèo còn đang gặp khó khăn.



Quản trị công ty

Hội đồng quản trị

Ủy ban Kiểm toán

Giao dịch và thù lao
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp (trực tiếp/

trực tuyến/mail...)
Tỷ lệ

1 Ông Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch HĐQT 18/18 100%

2 Ông Vương Quang Diệu TV HĐQT-Tổng Giám đốc 18/18 100%

3 Ông Hồ Văn Tuyên TV HĐQT 18/18 100%

4 Bà Trần Thị Minh Trang TV HĐQT 18/18 100%

5 Bà Trần Duy Kiều TV HĐQT 18/18 100%

Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1
Nghị quyết số 

13/2020/NQ-HDQT
24/03/2020

Góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài 

Gòn 168 (Công ty thành viên)

2
Nghị quyết số 

15/2020/NQ-HDQT
14/04/2020

Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 

2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

3
Nghị quyết số 

19/2020/NQ-HDQT
22/04/2020 Ban hành Quy chế Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty

4
Nghị quyết số 

20/2020/NQ-HDQT
04/05/2020 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

5
Nghị quyết số 

23/2020/NQ-HDQT
25/06/2020 Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

6
Nghị quyết số 

25/2020/NQ-HĐQT
29/06/2020

Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 

2020.

7
Quyết định số 

27/2020/NQ-HDQT
03/07/2020 Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

8
Nghị quyết số 

28/2020/NQ-HDQT
06/07/2020 Chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2020

9
Nghị quyết số 

35/2020/NQ-HDQT
10/08/2020 Kế hoạch quỹ lương Công ty năm 2020

10
Nghị quyết số 

36/2020/NQ-HDQT
25/08/2020

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử Công ty CP TM- XNK Thiên Nam và 

các Công ty thành viên

11
Nghị quyết số 

42/2020/NQ-HDQT
20/10/2020 Thay đổi Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty

12
Nghị quyết số 

43/2020/NQ-HDQT
28/10/2020 Thay đổi Logo trong Điều lệ Công ty



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

83 84

ỦY BAN KIỂM TOÁN

Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Ban Tổng Giám đốc

• Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và quý I, II, III năm 2020 của hệ thống 

toàn Công ty.

• Tham mưu Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về nội dung và thời gian báo 

cáo tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống toàn Công ty.

• Thường xuyên kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên để báo cáo 

và đề xuất ý kiến với HĐQT, việc kiểm soát được thực hiện theo từng tháng, quý, 6 tháng, 9 

tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT Công ty.

• Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho HĐQT trong việc thực hiện tái cấu trúc bộ máy điều hành của 

02 Công ty thành viên là Công ty CP Nahaviwel và Cồng ty CP PT KD TM Sài Gòn 168.

GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác

STT Họ và tên Lương

1 Hội đồng quản trị

Nguyễn Quang Hòa - Chủ tịch 50.000.000 

Vương Quang Diệu 35.000.000 

Hồ Văn Tuyên 35.000.000 

Trần Thị Minh Trang 30.000.000 

Trần Duy Kiều 30.000.000 

2 Ban Kiểm toán Nội bộ

Hồ Văn Tuyên - Trưởng Ban 20.000.000 

Nguyễn Trần Vinh 20.000.000 

Nguyễn Thị Huyền 20.000.000 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

STT Tên cổ đông lớn
Chức vụ/
Liên quan

Số lượng CP 
trước giao 

dịch

Giao 
dịch

Số lượng 

CP đã giao 

dịch

Số lượng 

CP sau 

giao dịch

Thời gian 

thực hiện

1 Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch HĐQT 4.359.663 mua 1.083.940 5.443.603 01/03/2020

2 Lê Thị Hoài Hương Cổ đông lớn 1.729.700 mua 500.000 2.229.700 01/06/2020

3 Lê Thị Hoài Hương Cổ đông lớn 2.199.000 bán 500.000 1.699.000 01/08/2020

4 Trần Thị Minh Trang TV HĐQT 500.000 bán 500.000 0 01/03/2020

5 Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch HĐQT 4.359.663 mua 1.083.940 5.443.603 01/03/2020

6 Vương Quang Hào
Người liên 

quan CĐNB
116.233 bán 116.224 9 01/11/2020



Báo cáo tài chính 
hợp nhất

Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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