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 Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành 
thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam. 

 Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của 
pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.  

 Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới 
tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất. 

 Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành. 

 Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình 4.1 - 4.3 xem mục V 

IV. THẢO LUẬN VÀ TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI: 

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau: 

Stt Mã cổ đông Câu hỏi Đoàn chủ toạ trả lời 

1 CĐ 1304 

Nguyễn Bá Nha 

 
- Cty phát triển hay không là do CB.CNV và cổ 
đông 2 yếu tố này rất quan trọng, vì vậy 
GDT làm sao để cân bằng việc này. Việc tăng 
lương cho Người lao động (NLĐ) là khuyến 
khích nhưng tăng như thế nào phải hợp lý và 
phù hợp với Bộ Luật Lao Động. 

 

-  Công ty có tăng lương cho CB.CNV hay 
không là phụ thuộc vào Lợi nhuận làm ra. 

 
 
 
 
 
 
 

- Vấn đề lợi nhuận cho cổ đông ... trước 
hết, cảm ơn chị Liễu đã không trích quỹ 
để chia hết cho cổ đông. Năm nay Vật tư 
tăng cao BĐH Công ty đã gặp khó khăn 
nên không hoàn thành 100% kế hoạch đề 
ra, bên cạnh đó cổ đông cũng hiểu do kế 
hoạch ban đầu đề ra quá cao. Vì vậy, 
doanh thu 2018 tăng 8% so với 2017 thì 
cổ đông chúng tôi cũng đánh giá rất cao 
BĐH. Do đó,  BĐH cần rút kinh nghiệm để 
xây dựng kế hoạch 2019 phù hợp hơn. 
Về khoảng trích quỹ phúc lợi năm 2019 
theo tôi nên trích 5% cho quỹ phúc lợi. 

 

‐ Chia cổ tức: 2018 đề nghị ít nhất 55% vì 
2017 là 70%, nên nếu 2018 chỉ chia 
50% là cú sốc cho cổ đông...nhưng 
2019 có thể chia 50%. Tôi lo lắng nếu 
2018 chia 50% sẽ ảnh hưởng đến 
quyền lợi của cổ đông vì giá trị cổ phiếu 
sẽ bị sụt giảm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Liễu trả lời: 
- Khi tăng lương chúng tôi sẽ xem xét nhiều yếu 
tố sao cho phù hợp để khuyến khích anh em 
gắn bó, hết lòng cống hiến, tạo động lực làm 
việc, tăng năng suất cho công ty. 

 
 

 
‐ Dù công ty hoạt động không lợi nhuận thì tôi 
vẫn phải tăng lương cho anh em. Không có lợi 
nhuận là lỗi của Ban Điều Hành (BĐH). Đứng 
trước NLĐ tôi luôn cam kết mỗi năm sẽ tăng 
lương cho anh em ít nhất từ 5%-10%, có 
trường hợp bất thường sẽ nhiều hơn bởi lạm 
phát cao thì lương phải tăng để đảm bảo đời 
sống cho anh em.  
 

‐ Tôi luôn cân bằng làm sao để hài hòa quyền lợi 
của NLĐ và cổ đông. Hiện khoản phúc lợi các 
năm trước còn nhiều, năm 2019 GDT dự định 
tăng lương cải thiện thu nhập cho NLĐ nên đề 
xuất chỉ trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2%. 

 
 
 
 
 

 
 

 
‐ Việc chia cổ tức 50% không phải là thấp, các năm 
2016 & 2017 chia cao hơn vì có lợi nhuận bất 
thường từ bán đất Mỹ Phước, trong khi 2018 
không có Lợi nhuận bất thường. Nếu tách lợi 
nhuận bất thường này ra thì mức chia cổ tức cũng 
tương đương 50%. Năm 2018 chúng tôi đề xuất 
chia 50% là trở về mức bình thường và thặng dư 
còn lại để thu hút Nhà đầu tư. Chúng tôi cũng 
không nghĩ việc chia 50% ảnh hưởng đến giá trị 
cổ phiếu. Năm 2019 chúng tôi dự kiến bán tiếp lô 
đất còn lại ở Mỹ Phước, nếu có LN bất thường 
chúng tôi sẽ chia tiếp nên quý CĐ yên tâm.  
 

-Ô.Nam HĐQT trả lời: Giá trị cổ phiếu trên thị 
trường tăng giảm vì nhiều lý do như: mất niềm 
tin vào thị trường, định hướng phát triển của 
công ty... việc chia cổ tức thấp hơn không chắc 
chắn sẽ làm giảm giá trị cổ phiếu. 
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Stt Mã cổ đông Câu hỏi Đoàn chủ toạ trả lời 

2 CĐ: 1077 
Nguyễn Hữu Toàn 

 
-  Lương tiền mặt gửi ngân hàng nhiều trong 

khi Tài sản cố định không tăng. Năm 2018 
Công ty không đầu tư cho công nghệ hoặc 
mở rộng quy mô sản xuất...sợ rằng sẽ ảnh 
hưởng đến sự phát triển của Cty trong 
tương lai, còn việc chia cổ tức 50% 60%  
không ảnh hưởng quá nhiều đến quyền lợi 
cổ đông. Nếu không có kế hoạch đầu tư 
phát triển mở rộng trong tương lai thì mới 
ảnh hưởng? 

B. Liễu trả lời: 
- Năm 2018 vừa qua, GDT có đầu tư cho công 
nghệ và dây chuyền sản xuất nhưng có chọn 
lọc để mang lai hiệu quả cao nhất, GDT không 
đầu tư dàn trãi. Chúng tôi chọn hướng phát 
triển bền vững và ổn định tránh ảnh hưởng đến 
quyền lợi của cổ đông. 
 

3 CĐ 1429 : 

Trần Tuyết Vân 

 
 

– Cty nên đầu tư phát triển mở rộng hơn 
nữa, hiện tại GDT đang sở hữu lô đất 
đẹp tại Phan Huy Ích, nên chăng GDT 
tính đến việc di dời về Tân Uyên để tận 
dụng quỹ đất tại hiện tại để đầu tư sẽ 
hiệu quả hơn, hiện tại GDT đang sử 
dụng làm nhà máy hơi lãng phí. 

 
 

B. Liễu trả lời: 
- Đúng là GDT đang sở hữu bất động sản có giá trị tại 

Phan Huy Ích nhưng để khai thác được khu đất đó 
là cả một vấn đề. Việc ổn định sản xuất sang vị trí 
mới không đơn giản. Chúng ta sẽ phải bỏ ra nhiều 
tiền của, thời gian và công sức. Và nếu như chờ vài 
năm để khai thác thì thị trường nhà đất lúc đó đã 
khác. Không ít doanh nghiệp lớn đã gặp phải rủi ro 
này. Chúng tôi rút ra bài học từ đó và phải lựa chọn 
hướng đi phù hợp. 

4 

 

CĐ 902 

Thái Hồng Sơn 

 

 
 

‐ Hơn 10 năm qua mà doanh thu NĐ không 
có đột biến? Cty nên có chính sách thu 
hút nhân tài, cho nhân viên kinh doanh 
CH để quản lý và tự chịu trách nhiệm về 
kết quả bán hàng của mình. Tôi cũng 
đánh giá cao việc di dời WWS về 216 - Lý 
Tự Trọng và cũng đánh giá cao việc PR 
qua kênh digital thời gian qua, tôi nhận 
xét GDT đã làm rất tốt so với các công ty 
khác. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

‐ Cty có chiến lược gì khi Châu Âu là thị 
trường lớn nhưng Doanh thu nhiều năm 
qua sụt giảm không tăng? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Xưởng bụi nhiều thì công ty có đầu tư vào 

môi trường, có đầu tư dây chuyền sản 
xuất để giảm bớt nhân công. 

 

-  Cổ tức: 2018 có thể chia 50% hoặc thấp 
hơn vẫn được. 

B. Liễu trả lời:   
- Thực ra, làm hàng xuất khẩu thì giá cả và kế 

hoạch rỏ ràng, trong khi thị trường nội địa thì 
không như vậy. Các cơ sở nhỏ có thể chào giá 
rẻ, chất lượng kém, lợi nhuận 5% - 6% thì họ 
đã nhận đơn hàng, trong khi đó, GDT không 
làm với mức lợi nhuận này, GDT cũng không 
thể chạy theo hoặc cạnh tranh theo kiểu này. 
Người Việt mình có thói quen thích rẻ mà 
không nghĩ rằng một sản phẩm không thể vừa 
rẻ, vừa đẹp mà vừa chất lượng. Thậm chí có 
giai đoạn chúng tôi chấp nhận giảm lợi nhuận 
xíu để thử cạnh tranh nhưng có vẻ không phù 
hợp lắm với xu hướng này bởi SP làm nội địa 
và xuất khẩu của GDT đều cùng một chất 
lượng nên giá thành không thể rẻ hơn... đây là 
khó khăn ở thị trường Nội địa nên mong quý cổ 
đông thông cảm. 

 

-Chúng tôi gặp khó khăn vì một số khách hàng lớn 
yêu cầu phải có chứng nhận FSC (chứng chỉ 
rừng). Thực ra chúng tôi đã ý thức được việc này 
ngay từ ngày đầu thành lập công ty nên chỉ sử 
dụng nguyên liệu là gỗ cây cao su đã thanh lý . 
Đây là cây trồng chứ không phải cây rừng tự 
nhiên nhưng chúng tôi vẫn bị đòi hỏi phải có 
FSC. Người tiêu dùng Châu Âu chỉ cần chứng 
chỉ FSC dán lên sản phẩm chứ không để ý đó là 
gỗ gì. Điều này gây khó khăn cho nhà nhập khẩu 
của chúng tôi, khiến lượng đơn hàng giảm sút. 
Các hiệp hội gỗ đang ngồi lại với nhau để tháo 
gỡ vướng mắc này. Hiện nay chúng tôi đang 
theo đuổi và hy vọng khi vướng mắc được tháo 
gỡ  chúng tôi sẽ nhận được nhiều đơn hàng lớn. 

 

- Công ty đã đầu tư hệ thống hút bụi, đảm bảo 
môi trường làm việc cho NLĐ. 
 
 

-Cảm ơn cổ đông Sơn đã đồng tình.  
 
 










