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Dự báo GDP Việt Nam đến năm 2013
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I .  CÁC NHÂN TỐ  RỦ I  RO 

1. Rủi ro kinh tế 

Hoạt động kinh doanh của một Công ty sẽ chịu một số ảnh hưởng nhất định từ những biến 
động của nền kinh tế trong nước nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung. Một số ảnh 
hưởng của nền kinh tế tác động đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp được phân tích 
cụ thể dưới đây: 

a. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế: 

Việt Nam được đánh giá là một trong những nước  đang phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh 
tế khá cao và ổn định trong nhiều năm. Theo số liệu thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP (tổng 
sản phẩm quốc nội) của Việt Nam trong 5 (năm) năm trở lại đây giao động trong khoảng từ 
7,3% - 8,5%/năm. 

Riêng năm 2008, là năm đầy khó khăn và thách thức với hàng loạt những bất ổn về tình hình 
tài chính, kinh tế, phát sinh từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đã có nhiều tác động tiêu 
cực đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế các nước. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn  đạt mức 
tăng trưởng GDP là 6,5%/năm,  cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực . 

Năm 2009, tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tháng 6/2009, tốc 
độ tăng trưởng GDP của cả nước đạt 6,5%, tính chung 6 tháng đầu năm GDP đạt 3,9%, ước 
đoán cả năm 2009, GDP đạt  5 đến 5,2% vượt chỉ tiêu điều chỉnh mà Quốc hội đã thông qua. 

Theo các chuyên gia phân tích kinh tế,  trong các năm tới, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong 
khu vực Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng GDP tiếp tục duy trì ở mức 7%- 8%/năm.  
Thông qua các chính sách kinh tế tài chính vĩ mô đúng đắn của Chính phủ, nền kinh tế Việt 
Nam đã tìm ra những định hướng phát triển bền vững, tạo tiền đề cho việc đảm bảo kế 
hoạch tăng trưởng ở mức cao trong tương lai. Sự tăng trưởng, phát triển khá ổn định và bền 
vững của nền kinh tế sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các Doanh nghiệp Việt 
Nam trong đó có Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành. 

 

Nguồn: Báo cáo Dự báo kinh tế Việt Nam Q2/2009 của Business Monitor International Ltd  
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b. Lạm phát: 

Lạm phát cũng là nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty, lạm phát 
làm các chi phí đầu vào gia tăng, mà việc tăng giá đầu ra của sản phẩm không dễ dàng 
trong tình hình kinh tế vừa bước qua cuộc suy thoái. 

Trong nhiều năm liền, từ năm 1996 đến năm 2006, Việt Nam vẫn giữ mức lạm phát ổn định 
ở một con số. Tuy nhiên, từ năm 2007 dưới ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh 
tế thế giới, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam đã tăng mạnh lên mức 12,6% năm 2007 và 19,89% 
năm 2008. Từ năm 2009 trở đi, tỷ lệ lạm phát dự đoán ở mức dưới 10% do sự hồi phục của 
nền kinh tế cũng như rất nhiều chính sách điều tiết vĩ mô tích cực và hiệu quả của chính 
phủ. 

Như vậy, trong năm tới, rủi ro từ lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty không còn cao như trong các năm 2007 và 2008. 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê 
  

c. Chính sách tiền tệ: 

Chính sách tiền tệ là một trong những công cụ mà Nhà nước sử dụng để điều tiết nền kinh tế 
vĩ mô. Do vậy, sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của Nhà nước cũng ít nhiều ảnh hưởng 
đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Riêng đối với Đức Thành, do có cơ cấu nợ vay rất thấp nên hoạt động kinh doanh của Đức 
Thành gần như không bị ảnh hưởng bởi chính sách này. Trong khi đó, các biện pháp thắt 
chặt hoặc nới lỏng tiền tệ thông qua việc điều chỉnh lãi suất cơ bản, đặt biệt trong năm 2008, 
đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh hầu hết các doanh nghiệp tại 
Việt Nam.   
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2. Rủi ro về pháp luật 

Là Công ty cổ phần, nên hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành chịu ảnh 

hưởng của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và thị trường chứng khoán... Luật và các 

văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt 

chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

Ngoài các luật trong nước nêu trên, hoạt động xuất khẩu, vốn chiếm 90% tổng doanh thu của 

Công ty, sẽ chịu ảnh hưởng bởi một số sắc thuế nhập khẩu, tập quán thương mại quốc tế, 

luật chống phá giá, và một số quy định khác tại các nước nhập khẩu... Tuy nhiên, kể từ khi 

Việt Nam gia nhập AFTA và WTO, thuế nhập khẩu mặt hàng gỗ của Việt Nam ở hầu hết các 

quốc gia trên thế giới ở mức rất cạnh tranh. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ về mặt thông tin thương 

mại và pháp lý từ các văn phòng đại diện thương mại cũng như đội ngũ lãnh đạo chuyên 

nghiệp của công ty với hơn 18 năm kinh nghiệm trong đàm phán, thương mại và thanh toán 

quốc tế hoàn toàn có thể đảm bảo giảm thiểu rủi ro này.  

Bên cạnh đó, một số luật mới về lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại gỗ (FLEGT) của 

Ủy Ban Châu Âu nhằm mục đích ngăn chặn việc khai thác gỗ và tiêu thụ sản phẩm gỗ bất 

hợp pháp đã gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp cùng ngành khi xuất khẩu vào thị 

trường châu Âu trong việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu cũng như phải đối 

diện với áp lực tăng chi phí sản xuất. Riêng Đức thành hoàn tòan không bị ảnh hưởng bởi 

các quy định này do công ty vốn chủ yếu sử dụng nguồn gỗ cao su hợp pháp trong nước,  

được khai thác từ những lâm trường cao su. Ngoài ra, chiến lược đa dạng hóa thị trường và 

khách hàng của Công ty đã giúp công ty hạn chế rủi ro kinh doanh khi có sự thay đổi trên 

từng thị trường kể cả thị trường lớn.  

3. Rủi ro trong kinh doanh 

 Rủi ro chung của ngành và thị trường tiêu thụ 

Ngành sản xuất và chế biến gỗ phát triển rất ổn định với tỷ lệ tăng trưởng khoảng 20% trong 

những năm qua. Riêng năm 2008, do tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu, hoạt 

động xuất khẩu cũng như lượng cầu trong nước của hầu hết các sản phẩm đều sụt giảm, 

trong khi cạnh tranh về chất lượng, giá cả càng cao. Ngành chế biến gỗ nói chung và hoạt 

động của Đức Thành nói riêng cũng không nằm ngoài ảnh hưởng này. Tuy nhiên, khác với 

các doanh nghiệp gỗ khác, sản phẩm của Đức Thành là các mặt hàng gia dụng thiết yếu, với 

đơn giá thấp nên lượng cầu trên thị trường trong và ngoài nước không giảm đi nhiều so với 

mặt hàng khác, ví dụ như gỗ ngoại và nội thất.  
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Một số biện pháp sau đây đã được công ty triển khai rất kịp thời ngay trong năm 2008 và 

2009, đã giúp công ty vượt qua các khó khăn về thị trường và vẫn tiếp tục đạt được tăng 

trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận: 

• Nâng cao năng lực cập nhật và phân tích thông tin về tình trạng pháp lý, cẩn trọng trong 
việc sử dụng các công cụ thanh toán, điều kiện thanh toán, theo dõi khả năng thanh toán 
của khách hàng để phòng tránh và giảm thiểu rủi ro trong giao kết hợp đồng xuất khẩu,  
đặc biệt ở các quốc gia đang chịu tác động ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính; 

• Đa dạng hóa thị trường và khách hàng xuất khẩu; 

• Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, năng cao năng suất sản xuất;  

• Phát triển và đẩy mạnh thị trường nội địa; 

• Mở rộng và đa dạng hóa chủng loại, mẫu mã sản phẩm. 
 

Đồng thời, một số các chính sách hỗ trợ từ nhà nước như giảm lãi suất cơ bản, hỗ trợ lãi 

suất...góp phần kích cầu và thúc đẩy sản xuất cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, việc Ngân 

hàng Nhà nước nới rộng biên độ tỷ giá giữa VND và USD lên +/- 5% đã đảm bảo duy trì tỷ 

giá theo hướng có lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu như Đức Thành. 

Theo các chuyên gia kinh tế, từ năm 2010, Việt Nam sẽ là một trong số ít nước đầu tiên 

bước ra khỏi khủng khoảng kinh tế. Theo đó các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Đức 

Thành, sẽ quay trở lại nhịp độ phát triển cao và ổn định trong những năm tới.   

 Rủi ro biến động giá nguyên liệu 

Do nguyên liệu gỗ chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành sản phẩm của công ty nên sự biến 
động giá cả nguyên liệu tất nhiên sẽ tác động đến lợi nhuận của Công ty. Mà trong đó, hạn 
chế nguồn nguyên liệu là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến giá gỗ. 

Đặc thù của quá trình trồng rừng khai thác gỗ là có chu kỳ đầu tư khá dài, mất từ 4 đến 10 
năm, thậm chí có gỗ lên đến 20 – 30 năm. Vì vậy trong những năm qua, khi nền kinh tế Việt 
Nam còn nhiều khó khăn về vốn đầu tư trung, dài hạn, ngành trồng rừng đã chưa đủ sức thu 
hút các doanh nghiệp trong nước đầu tư. Hiện tại, chỉ 30- 40% gỗ nguyên liệu cung cấp cho 
ngành công nghiệp chế biến gỗ nước ta được khai thác trong nước, còn lại phải nhập khẩu.  

Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam cũng đã phát động và thực thi nhiều chính sách khuyến khích 
trồng trên 5 triệu hecta rừng từ 1997 – 2007. Theo tổng kết, mặc dù chỉ đạt khoảng 2.2 triệu 
hecta với một số khiếm khuyết cần phải rút kinh nghiệm như cơ cấu chủng loại cây trồng, 
phân bổ vùng, và xác định thành phần đầu tư và quản lý..., nhưng sản lượng có thể khai thác 
trong vài năm tới đây cũng lên tới 30 triệu m3 gỗ tròn mỗi năm, đáp ứng gần đủ nhu cầu chế 
biến gỗ và giấy trong nước. Và hiện nay, Chính phủ đã phát động trồng tiếp 2,5 triệu hecta 
rừng từ 2006-2010, trong khi diện tích đất trống và đồi trọc của quốc gia có thể dành cho 
ngành trồng rừng còn đến khoảng 6,1 triệu hecta. Như vậy, trong tương lai gần, nguồn 
nguyên liệu gỗ trong nước sẽ được cải thiện đáng kể. 
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Một số các yêu cầu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu là nguồn nguyên liệu 

sạch, không tác động tới môi trường sinh thái...từ các nước nhập khẩu mặt hàng gỗ gần đây, 

tất nhiên, ít nhiều sẽ gây khó khăn cho phần lớn doanh nghiệp ngành gỗ, cụ thể là việc tăng 

thêm chi phí sản xuất. Nhưng so với các đơn vị ngành gỗ khác, Đức thành thật sự có ưu thế 

hơn về nguồn nguyên liệu. Hơn 90% nguyên liệu của công ty chủ yếu là loại gỗ cao su và gỗ 

tràm bông vàng trong nước. Nguồn gỗ cao su được khai thác hợp pháp và ổn định từ các 

nông trường cao su mà Việt nam là một trong những nước xuất khẩu mủ cao su lớn trong 

khu vực với tỷ lệ tăng trưởng cao và ổn định. Đức Thành cũng nhận được sự hỗ trợ từ phía 

Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam, là cổ đông chiến lược và thành viên HĐQT của Đức Thành, 

trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu. 

Mặt khác, trong dài hạn Công ty cũng đã xây dựng chiến lược để phát triển vùng nguyên liệu 

một cách ổn định. Ngoài việc hợp tác chặt chẽ với các lâm trường, Công ty đã và đang tiếp 

tục thiết lập quan hệ chặt chẽ với các cơ sở cung cấp gỗ cũng như tăng cường cộng tác 

hướng dẫn và kiểm tra các yêu cầu về chất lượng và quy cách gỗ tại các cơ sở này, nhằm 

tiết kiệm chi phí và đảm bảo chất lượng nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất, chế biến 

ra các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, cạnh tranh nhất. 

Rủi ro về nguồn nguyên liệu cũng như biến động giá nguyên liệu gỗ đối với hoạt động của 
Công ty là thấp. Ngược lại, khả năng điều chỉnh giá bán theo giá nguyên liệu của công ty lại 
cao do đặc thù sản phẩm của công ty là mặt hàng gia dụng thiết yếu, đơn giá sản phẩm thấp. 

4. Rủi ro về tỷ giá 

Từ hơn một thập niên qua, Việt Nam vẫn là nước đang phát triển có cán cân thương mại âm 
nên tỷ giá hối đoái vẫn nằm trong xu hướng gia tăng. Sự gia tăng tỷ giá hối đoái là thách thức 
rất lớn đối với hầu hết các doanh nghiệp ngành gỗ khi nguyên liệu chủ yếu là nhập khẩu. 
Nhưng ngược lại, đây được xem như ưu thế cạnh tranh của Đức Thành vì chủ yếu công ty 
sử dụng nguyên liệu trong nước phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, vốn chiếm 90% tổng 
doanh thu của Công ty. 

Hơn nữa, với hơn 18 năm tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế, Công ty 
đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro về biến động tỷ giá hối 
đoái và vì vậy tỷ lệ lợi nhuận của công ty luôn duy trì ở mức trên 10% doanh thu, cao hơn 
nhiều so các công ty cùng ngành. 

5. Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch họa,.v.v... là những rủi ro bất khả kháng ngoài 
tầm kiểm soát của Công ty. Các rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người 
và tình hình hoạt động chung của Công ty. Để hạn chế thiệt hại từ các rủi ro này, Công ty đã 
thực hiện mua bảo hiểm cho các tài sản như nhà xưởng, hàng hoá thành phẩm tồn kho, 
hàng hoá vận chuyển đường biển và con người của Công ty. 
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I I .  NHỮNG NGƯỜ I  CH ỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐ I  VỚ I  NỘ I  DUNG BẢN 

CÁO BẠCH 

1. Tổ chức niêm yết 

Bà Lê Hải Liễu   Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc  

Ông Lê Hồng Thắng  Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc 

Bà Đinh Lê Nhật Hằng   Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát  

Bà Nguyễn Thị Hương Huyền Chức vụ: Giám Đốc Tài Chính 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực 

tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tư vấn  

Đại diện theo pháp luật : Ông Tô Hải 

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Bản Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ 

Đức Thành. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản 

cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin 

và số liệu do Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành cung cấp. 

I I I .  CÁC KHÁI  N IỆM VÀ CHỮ  V IẾT TẮT 

Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 

Đức Thành: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 

DTWOODVN: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

BKS: Ban Kiểm soát 

BTGĐ: Ban Tổng Giám đốc 

Người có liên quan: Gồm những đối tượng được quy định tại luật doanh nghiệp số 

60/2005/QH11 

CNĐKKD: Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

CBCNV: Cán bộ công nhân viên 

HĐQT: Hội đồng Quản trị 

HĐLĐ: Hợp đồng lao động 

QLDN: Quản lý doanh nghiệp 

UBND: Ủy Ban Nhân Dân 

BHXH: Bảo hiểm xã hội 

BHYT: Bảo hiểm y tế 
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IV .  T ÌNH HÌNH VÀ ĐẶC Đ IỂM CỦA TỔ  CHỨC NIÊM YẾT 

1.  Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

a. Lịch sử hình thành 

Giai đoạn đầu thành lập từ năm 1991 đến năm 2000 

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tiền thân là Cơ sở Chế biến Gỗ Tam Hiệp do ông 
Lê Ba sáng lập, đã ra đời ngày 19/05/1991 với số vốn ban đầu là 105 triệu đồng và 60 công 
nhân.  

Đến tháng 06/1993, Cơ sở Chế biến Gỗ Tam Hiệp đã phát triển thành Công ty TNHH Chế 
biến Gỗ Đức Thành với số vốn đăng ký 2,025 tỷ đồng và có hơn 130 công nhân do ông Lê 
Ba làm Giám đốc.  

Đến ngày 08/08/2000, Công ty TNHH Chế biến Gỗ Đức Thành đã chuyển đổi loại hình công 
ty và trở thành Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành theo Giấy CNĐKKD số 
4103000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp với vốn điều lệ là 5,05 tỷ đồng và 20 cổ 
đông do Bà Lê Hải Liễu làm Giám đốc.  

Giai đoạn đầu tư, mở rộng sản xuất và hội nhập kinh tế: từ năm 2000 – 2006 

Tháng 10/2000 Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 4088/UB-CN của 
UBND TPHCM, về việc đầu tư thành lập và mở rộng quy mô sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất 
khẩu tại P.15, Q.Gò Vấp.  

Đến tháng 12/2001 Công ty đã đạt được Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2000 do tổ 
chức BVQI.  

Tiếp tục đà tăng trưởng đó, trong năm 2002, Công ty tiến hành hai đợt tăng vốn điều lệ lên 
15,050 tỷ đồng vào ngày 01/07/2002 và 25,050 tỷ đồng vào ngày 09/12/2002. 

Ngày 01/03/2003, khánh thành nhà máy thứ hai để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, phát 
triển kinh doanh, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.  

Ngày 11/04/2003 Công ty nhận được Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1527/UB-CNN của 
Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM cấp, về việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại P.12, Q. 
Gò Vấp.  

Ngày 30/7/2004, các cổ đông Công ty quyết định tăng thêm vốn điều lệ lên thành 40,050 tỷ 
đồng để đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị hiện đại và dự trữ nguyên vật liệu… 

Ngày 03/03/2005 Công ty quyết định tăng vốn điều lệ lên thành 49,536 tỷ đồng để mở rộng 
quy mô nhà xưởng.  

Tháng 8/2005, Công ty đưa nhà máy thứ ba tại Tân Uyên, Bình Dương đi vào hoạt động với 
tổng diện tích trên 3 ha và kinh phí xây dựng xấp xỉ 2 (hai) triệu đô la Mỹ. 
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Với tốc độ tăng trưởng ổn định qua các năm, tính minh bạch tài chính cao cũng như uy tín 
trên thị trường trong nước và quốc tế đã thu hút các quỹ đầu tư nước ngoài tiến hành khảo 
sát tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Đức Thành. Và đến tháng 02/2005, Quỹ Doanh nghiệp 
Mekong đã đầu tư 1,35 triệu USD vào Đức Thành. 

Ngày 19/05/2006 Quỹ Mekong tiếp tục đầu tư vào Đức Thành 400.000 Đô la Mỹ. 

Giai đoạn phát triển: từ năm 2006 – nay 

Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển ngày càng nhanh và mạnh của Công ty, ngày 09/06/2006 
Công ty quyết định tăng vốn điều lệ lên thành 64.116.900.000 đồng, để đầu tư thêm máy 
móc, dây chuyền sản xuất hiện đại cho nhà máy ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Và 
xuất phát từ nhu cầu nội địa to lớn về mặt hàng đồ chơi trẻ em, ngày 14/9/2006 Công ty đã 
quyết định đưa thêm mặt hàng đồ chơi trẻ em với nhãn hiệu winwintoys vào nhóm sản phẩm 
thứ năm. 

Với yếu tố con người, tài chính minh bạch, tốc độ tăng trưởng cao và liên tục, tổ chức sản 
xuất hiệu quả, ngày 08/05/2007 Quỹ đầu tư Bankinvest đã chính thức đầu tư vào Đức Thành 
2 triệu Đô la Mỹ. 

Ngày 17/04/2007 Công ty quyết định tăng vốn điều lệ lên thành 71.466.900.000 đồng để bổ 
sung nguồn vốn lưu động đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng 
được mở rộng và phát triển của Công ty. Tiếp đó, ngày 3/12/2008 Công ty đã hoàn thành 
việc tăng vốn điều lệ lên thành 74.100.900.000 đồng. Và đến ngày 09/01/2009 Công ty đã 
tăng vốn điều lệ lên thành 103.723.650.000 đồng, điều này không nằm ngoài mục tiêu nhằm 
gia tăng năng lực tài chính của Công ty để thực hiện sứ mệnh đưa Công ty phát triển thêm 
một tầm cao mới và trở thành công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam. 

Ký kết thoả thuận đầu tư với Quỹ đầu tư Mekong 
Capital ngày 07/01/2005 

 

Ký kết thoả thuận đầu tư với Tập đoàn đầu 
tư BankInvest ngày 08/05/2007 
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b. Một số thành tích Công ty đã đạt được trong quá trình phát triển. 

1. Ngày 08/01/94 Giấy khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất công nghiệp – 
tiểu thủ công nghiệp năm 1993 do UBND Quận Gò Vấp tặng. 

2. Ngày 11/07/94   Công ty được Cục Sở hữu Công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu hàng hoá.  

3. Tháng 2/1995 Đồng chí Bí thư Thành ủy Tp.HCM Võ Trần Chí đã đặc biệt đến thăm 
và khen ngợi Công ty Đức Thành. 

4. Ngày 25/09/00 Bằng khen vì đã có thành tích đóng góp xây dựng quê hương tỉnh 
Quảng Nam do UBND tỉnh Quảng Nam tặng (QĐ số 3135/QĐ-UB.) 

5. Ngày 04/01/01 Giấy khen vì đã có thành tích hoạt động Công đoàn xuất sắc năm 2000  
do Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp tặng (vào sổ khen Số 3/CĐ). 

6. Ngày 06/03/01 Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc ủng hộ chương trình 
xóa đói giảm nghèo năm 2000 do UBND quận Gò Vấp tặng. 

7. Tháng 12/2001 Công ty đã đạt được Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2000 do 
tổ chức quốc tế BVQI cấp. 

8. Ngày 16/01/02 Giấy khen vì đã có thành tích hoạt động Công đoàn cơ sở công ty vững 
mạnh năm 2001 do Liên đoàn Lao động quận Gò vấp tặng. 

9. Ngày 19/06/02 Giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện chính sách BHYT 
giai đoạn 1992-2001 do Tổng giám đốc BHYT Việt Nam tặng (QĐ số 
580/QĐ-BHYT). 

10. Ngày 12/01/03 Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 
2002 do Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp tặng. 

11. Ngày 14/01/03 Giấy khen vì đã có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002 
do UBND TP.HCM tặng. 

12. Ngày 14/01/03 Giấy khen vì đã có thành tích hoạt động Công đoàn cơ sở công ty vững 
mạnh năm 2002 do Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp tặng 

13. Ngày 10/02/04 Giấy khen vì đã Chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước năm 
2003 do Cục trưởng Cục thuế TP.HCM tặng (QĐ số 350/QĐ –CT). 

14. Ngày 16/02/04  Giấy khen vì đã có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2003  
do UBND TP.HCM tặng (QĐ số 890/QĐ-UB). 

15. Ngày 15/11/04 Giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Thương hiệu mạnh năm 2004” do Cục 
Xúc tiến Thương Mại cấp. 

16. Ngày 28/12/04 Giấy khen vì đã có thành tích đạt hiệu quả cao trong Sản xuất kinh 
doanh, tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp 
Quận Gò Vấp và các hoạt động xã hội năm 2004 do UBND Quận Gò 
Vấp tặng (vào sổ khen thưởng số 3501). 

17. Ngày 18/02/05 Bằng khen vì đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh và công tác xã 
hội năm 2004 do UBND TP.HCM tặng (QĐ số 703/QĐUB). 

18. Ngày 21/03/05 Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và 
đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp VN 
năm 2004  do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng (QĐ số 
0526/PTM-TĐKT). 
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19. Ngày 11/05/05 Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào Thi đua lao động 
sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác trong những năm 
qua do Bộ Công Nghiệp tặng (sổ KT số 1717/QĐ-VP). 

20. Ngày 14/05/05 Danh hiệu “Thương hiệu mạnh 2004” do bạn đọc Thời báo Kinh tế VN 
bình chọn và Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng. 

21. Ngày 02/09/05 Chứng nhận “Cúp vàng sản phẩm uy tín chất lượng” do bạn đọc bình 
chọn, do Hội Sở hữu Công nghiệp VN phối hợp Sai gon News và Mạng 
Thương hiệu Việt cấp do Hội Sở Hữu Công nghiệp VN – Chương trình 
Xúc tiến xây dựng Thương hiệu VN– Phát triển công nghệ thông tin 
bền vững trong Doanh nghiệp cấp 

22. Ngày 13/10/05 Đạt danh hiệu “Doanh nghiệp uy tín – chất lượng năm 2005” do Bộ 
Thương mại cấp (số VNE.05.0032) 

23. Ngày 13/10/05 “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2004” do Bộ Thương Mại xét chọn 
và công bố trên trang Web của Bộ Thương Mại. 

24. Ngày 26/08/06 “2006 Business Excellence Awards” do Ủy ban Quốc gia về Hợp tác 
Kinh tế Quốc tế, Báo Thương Mại, Thương mại điện tử phối hợp cùng 
với 54 Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại các nước và khu vực xét chọn 
(công bố trên trang Web của baothuongmai.com.vn) 

25. Ngày 05/09/06 Đạt danh hiệu “Đã có thành tích xuất khẩu trong năm 2005 – tỷ lệ tăng 
trưởng xuất khẩu và xuất khẩu hàng hoá có chất lượng cao” do Bộ 
Thương mại cấp (QĐ số 1420/QĐ-BTM) 

26. Năm 2006 Bằng khen “đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2005” 
do UBND TP.HCM tặng (số 64/BK-UB) 

27. Ngày 17/01/07 Công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2006” do Liên đoàn lao 
động Quận Gò Vấp tặng (số 04/CN-LĐLĐ). 

28. Ngày 02/02/07 Đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006” do Bộ 
Thương Mại xét chọn. 

29. Ngày 02/02/07 Bộ Thương Mại tặng bằng khen “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”  ba 
năm liên tục 2004, 2005, 2006. 

30. Ngày 08/05/07 Bằng khen “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006” 
do UBND TP.HCM tặng (số 3/BK-UB) 

31. Ngày 24/05/07 Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào mùa 
xuân năm 2007” do LĐLĐ Quận Gò Vấp tặng (QĐ số 15/QĐ-KT) 

32. Ngày 07/06/07 Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” 
nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 1947 – 2007 do UBND 
TP.HCM tặng (QĐ số 2492/QĐ-UB)  

33. Ngày 09/10/07 Đạt danh hiệu Top ten “Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2007” do UBND 
TP.HCM tặng 

34. Ngày 14/01/08 Bằng khen “ Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 
2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc” do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trao tặng (QĐ số 71/QĐ-TTg) 

35. Ngày 16/04/08 Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động 
sản xuất, kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ công tác khác năm 2007” 
do Bộ trưởng Bộ Công thương trao tặng (QĐ số 2271/QĐ-BCT) 
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1.2. Giới thiệu về Công ty 

− Tên Công ty  : Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành 

− Tên giao dịch quốc tế : Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company 

− Tên viết tắt  : DTWOODVN 

− Logo :  

 

− Vốn điều lệ :  103.723.650.000 VNĐ ( Một trăm lẻ ba tỷ bảy trăm hai mươi ba 

triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng) 

      Tương ứng với :  10.372.365  cổ phiếu phổ thông 

− Trụ sở chính : 21/6D Phan Huy Ích, P14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM  

− Điện thoại : (84-8) 3589 4287       

− Fax  : (84-8) 3589 4288         

− Website  :   http://www.dtwoodvn.com;           http://www.goducthanh.com 

− Email  :  ducthanh@dtwoodvn.com 

− Theo Giấy CNĐKKD số 4103000126 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 

08 tháng 08 năm 2000 và Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 14 ngày 09 tháng 01 năm 2009, 

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành có các chức năng hoạt động kinh doanh sau: 

• Sản xuất mộc dân dụng, cán chổi, cán cờ, ván ghép, đồ gỗ gia dụng; 
• Chế biến lâm sản; 
• Trồng trọt cây cao su và các loại cây lấy gỗ; 
• Sản xuất mua bán đồ chơi trẻ em bằng gỗ (trừ chế biến gỗ, không kinh doanh đồ chơi có 

hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an 
toàn xã hội); 

• Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: vật liệu xây dựng, 
đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, mỹ nghệ, lương thực thực phẩm, vật phẩm văn hoá giáo dục, 
máy photocopy, xe gắn máy, phụ tùng xe gắn máy, ô tô, máy móc thiết bị, nguyên vật 
liệu, cao su plastic, kim loại, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh), keo các loại, đồ 
chơi trẻ em bằng gỗ (không kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ 
của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) (thực hiện đúng theo 
Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007). 
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2. Cơ cấu bộ máy tổ chức  

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật 

doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông nhất trí 

thông qua.  

 

 Trụ sở chính của Công ty: Là nơi đặt văn phòng làm việc của HĐQT, Ban Giám đốc và 

tất cả các phòng nghiệp vụ của Công ty.  

Địa chỉ: 21/6D Phan Huy Ích, P14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM  

Điện thoại: (84-8) 3589 4287      Fax: (84-8) 3589 4288  

                                          

Trụ sở văn phòng và nhà máy tại TP.HCM                                       
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 Các đơn vị trực thuộc 

 
• Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ 
Đức Thành – Cửa hàng Toàn Thắng 

 
Địa chỉ :   172  Nguyễn Văn Trỗi,  P.8, Q. 

Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, 
Việt Nam  

 
Điện thoại :    (84-8) 3844 0721  

Fax :  (84-8) 3844 0722 

 

 

 

 
• Nhà máy Tinh chế Tân Uyên, Bình Dương  

Địa chỉ:  xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam. 
 
Điện thoại: (84-650) 3631 491   

Fax: (84-650) 3631 490  
   

  
 

• Nhà Máy Tinh chế tại KCN Mỹ Phước 2, Bình 
Dương 

   Địa chỉ: Lô E-2-CN, E-3A-CN, E-8-CN và E-
9A-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 
• Xưởng cưa gỗ Phú An, Bình Dương 

   Địa chỉ: Ấp Bến Liễu, xã Phú An, huyện Bến  
   Cát, tỉnh Bình Dương 
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3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty  

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành có bộ máy quản lý tổ chức theo mô hình Công ty 

cổ phần như sau: 

 Sơ đồ tổ chức công ty: 

 

 Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý 

Đại Hội Đồng Cổ Đông  

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền lực cao nhất của Công 
ty. Đại hội đồng cổ đông có các nhiệm vụ chính sau: 

- Quyết định mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần; 

- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và BKS và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm 
Tổng giám đốc điều hành; 

- Thông qua bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 

- Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần; 

- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh;   

- Các nhiệm vụ khác theo điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp… 
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Hội Đồng Quản Trị 

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có nhiệm vụ: 

- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm, phê chuẩn và 
chỉ đạo chiến lược hàng năm của Công ty, các kế hoạch hành động chính yếu, chính sách 
quản lý rủi ro và và xác lập các mục tiêu hiệu quả hoạt động theo các kế hoạch đã được 
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; 

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; 

- Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành, quyền lợi, quyền ưu tiên, quyền hạn và đặc 
quyền của mỗi loại cổ phiếu, và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại; 

- Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng 
quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; 

- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; quyết định thời gian và 
phương thức chi trả cổ tức; quyết định về phương pháp xử lý các khoản lỗ phát sinh trong 
quá trình kinh doanh của Công ty; và quyết định các loại quỹ dự trữ, tổ chức việc chi trả cổ 
tức; 

- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp… 

Hiện tại HĐQT Công ty có 07 thành viên, mỗi nhiệm kỳ tối đa của từng thành viên là 05 năm 
và có thể được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo. 

Ban Kiểm Soát    

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ:  

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình HĐQT; 

- Kiểm tra việc HĐQT tuân thủ pháp luật, các nghị quyết và quyết định của Đại Hội đồng cổ 
đông, việc các nhân viên quản lý cấp cao tuân thủ pháp luật, các nghị quyết và quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc của HĐQT, và hiệu quả quản lý và hiệu quả hoạt động 
kinh doanh của HĐQT và các nhân viên quản lý cấp cao;  

- Đảm bảo quy trình bầu cử HĐQT được minh bạch và đúng thủ tục;  

- Giám sát các khoản chi đầu tư, mua sắm hoặc rút vốn đầu tư quan trọng; xem xét các 
khoản chi phí và chi tiêu cho hoặc phát sinh liên quan đến HĐQT, các thành viên HĐQT và 
các nhân viên quản lý cấp cao; 

- Giám sát tính hiệu quả của cơ chế kiểm soát nội bộ mà Công ty áp dụng và kiến nghị 
những thay đổi cần thiết;  

- Giám sát quy trình công bố và trao đổi thông tin;  

- Đề xuất những điều chỉnh, thay đổi, và cải tiến cần thiết trong hoạt động của HĐQT, các 
nhân viên quản lý cấp cao, và trong hoạt động của Công ty. 

- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp… 
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Ban Tổng giám đốc 

a. Tổng Giám đốc 

Có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật Nhà 
nước, các quy định của ngành, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, cụ thể:  

- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty; 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;  

- Điều hành, quản lý và tổ chức việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ 
đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội 
đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả thực hiện lên Đại hội đồng cổ đông và HĐQT 
theo đúng quy định; 

- Giám sát các hoạt động và công việc kinh doanh của Công ty nói chung. 

b. Phó Tổng Giám đốc 

- Phó Tổng Giám đốc là người điều hành cao cấp của công ty. Cùng với Ban TGĐ, Phó TGĐ 
chịu trách nhiệm thực hiện những quyết định và mục tiêu chiến lược được giao bởi HĐQT 
công ty. Mặt khác, Phó TGĐ còn chịu trách nhiệm duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh 
hàng ngày, chủ động tìm ra các biện pháp cải tiến mọi hoạt động trong toàn công ty. 

Các Giám đốc và Trưởng bộ phận các phòng ban 

a. Giám đốc kinh doanh 

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các hoạt động kinh doanh toàn công ty;  

- Lập, tổ chức, theo dõi, kiểm soát kế hoạch Marketing và Kinh doanh cho các dự án của 
Công ty; tổ chức và quản lý toàn bộ việc vận hành và hoạt động của phòng Kinh doanh; 

- Đề xuất chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng, kênh bán hàng phù hợp nhằm khai 
thác tối đa hiệu quả kinh doanh. 

Phòng Xuất khẩu 

- Theo dõi, quản lý hồ sơ và giao dịch với khách hàng xuất khẩu; giao dịch với khách hàng, 
xử lý những vấn đề liên quan đến đơn hàng; 

- Hoàn thành các thủ tục sau khi xuất hàng; 

- Đề xuất và tổ chức tham dự các kì hội chợ trong nước và quốc tế; 

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, thị trường để đề xuất những biện pháp thích hợp nhằm 
nâng cao việc tiếp thị và bán hàng. 

Phòng Nội địa 

- Theo dõi, quản lý hồ sơ và giao dịch với khách hàng nội địa; 

- Nhận đơn đặt hàng và giao hàng cho khách; 
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- Đề xuất và phối hợp với Phòng xuất khẩu tổ chức tham dự các kỳ hội chợ trong nước; 

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, thị trường để đề xuất những biện pháp thích hợp nhằm 
nâng cao việc tiếp thị và bán hàng; 

- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng kênh phân phối hàng hóa. 

Phòng Kế hoạch tổng hợp 

- Thu mua vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ cho quá trình sản xuất. 

- Theo dõi số lượng vật tư, nguyên phụ liệu nhập xuất và tồn kho thông qua hệ thống kho. 

- Lập định mức sử dụng vật tư, phụ liệu cho phù hợp từng đơn hàng sản xuất.  

- Lập kế hoạch xuất hàng cho khách. 

- Liên hệ với các hãng tàu để biết được giá cả, cước phí vận chuyển, booking container. 

b. Giám đốc tài chính 

 Trợ giúp Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản lý mọi hoạt động của các bộ phận 
Kế toán, Tài chính, Bán hàng, Cung ứng. Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao và 
phối hợp hoạt động với các đơn vị trong và ngoài Công ty. 

Phòng Kế toán  

- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tài chính, kế toán của Công ty. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán trong công ty, tuân thủ đúng quy định 
của pháp luật về kế toán từ việc tổ chức thu thập chứng từ, phản ánh nghiệp vụ kế toán, 
lập các báo cáo kế toán và lưu giữ hồ sơ chứng từ liên quan. 

Ban kiểm tra 

- Kiểm tra việc thực hiện nội qui, qui định của Công ty . 

- Đề xuất các trường hợp thưởng, phạt hợp lý. 

c. Giám đốc Hành chánh - Nhân sự  

- Điều hành và quản lý các hoạt động Hành chánh Nhân sự của toàn Công ty. 

- Điều hành và triển khai cho các cấp trực thuộc thực hiện các hoạt động tuyển dụng, đánh 
giá kết quả công việc, đào tạo, tính và chi trả lương, thưởng, phúc lợi cho toàn Công ty. 
Đảm bảo hệ thống nhân sự luôn đáp ứng được yêu cầu công việc hiện tại và tương lai. 

Phòng hành chánh – nhân sự 

- Quản lý các vấn đề nhân sự của Công ty: Tuyển dụng, quy định, tiền lương, BHXH, nghỉ 
phép, các chế độ khác của người lao động. 

- Tham gia xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và cá nhân trong 
Công ty. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh nhân viên và tiêu chuẩn cấp bậc. 
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- Tổ chức thực hiện công tác sản xuất, tổ chức lao động, xây dựng, điều chỉnh hệ thống 
thang bảng lương, và cơ chế trả lương, trả thưởng nhằm sử dụng có hiệu quả lực lượng 
lao động của Công ty. 

- Tổ chức thực hiện xây dựng và triển khai thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty. 

Trật tự bảo trì: 

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhà xưởng, máy móc, thiết bị toàn Công ty. 

- Thực hiện công tác duy trì nội quy, quy định của Công ty. 

d. Giám đốc sản xuất 

- Điều hành mọi hoạt động trong nhà máy để sản xuất ra sản phẩm theo đúng kế hoạch, tiêu 
chuẩn chất lượng và thời gian qui định của Công ty. 

- Lập kế hoạch sản xuất ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở đặt hàng và dự báo từ Phòng 
kinh doanh, chuẩn bị mọi nguồn lực liên quan để triển khai sản xuất. 

- Kiểm soát quá trình sản xuất, giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật đảm bảo chất 
lượng sản phẩm luôn ổn định và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. 

- Đảm bảo thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO9001- 2000 bằng việc phối 
hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng của 2 nhà máy thực hiện nhiệm vụ theo đúng 
thủ tục, qui trình ISO. 

Bộ phận kỹ thuật 

- Theo dõi các vấn đề về kỹ thuật sản phẩm. 

- Thiết lập quy trình sản xuất thích hợp cho từng loại sản phẩm. 

- Đề xuất các biện pháp cải tiến, thay đổi thiết bị, quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu 
quả sản xuất. 

Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm 

- Phụ trách tổ thiết kế. 

- Định hướng phát triển Sản phẩm cho Công ty. 

- Nắm vững thị phần, thị trường, sản phẩm phụ trách và sản phẩm cạnh tranh. 

- Kết hợp với các Phòng Xuất khẩu và Phòng Nội địa, Bộ phận Sản xuất và Bộ phận bán 
hàng thực hiện cho nghiên cứu, sản xuất, nghiên cứu thị trường, đóng gói sản phẩm để 
tung ra thị trường.  

Phó Giám đốc phụ trách tiến độ sản xuất 

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất. 

- Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình sản xuất định kỳ hoặc theo yêu cầu cho Giám đốc sản 
xuất và Ban Tổng giám đốc. 
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Ban quản đốc phân xưởng sản xuất 

- Quản lý trực tiếp về mọi hoạt động của phân xưởng, đảm bảo luôn hoàn thành kế hoạch 
sản xuất, đạt mức chất lượng theo yêu cầu với chi phí sản xuất thấp nhất.  

- Kiểm soát chặt chẽ tình hình chất lượng sản phẩm; tổ chức tốt các biện pháp như định 
mức vật tư, nguyên vật liệu, quản lý thiết bị và công cụ sản xuất.  

- Đôn đốc, kiểm tra phân xưởng thực hiện nội quy lao động, các quy định về an toàn lao 
động, phòng cháy chữa cháy và các quy chế vận hành máy móc thiết bị.  

• Tổ Kỹ thuật 

- Hướng dẫn về mặt kỹ thuật cho Tổ trưởng, Tổ phó và công nhân ở từng công đoạn 

- Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các bộ phận của phân xưởng thực hiện sản xuất các mặt 
hàng theo đúng mẫu mã, thiết kế, 

• Tổ Thống kê 

- Thống kê thông số sơ bộ về sản phẩm, chất lượng, công việc 

- Theo dõi tiến độ thực hiện các đơn hàng. 

• Tất cả các tổ sản xuất    

- Có nhiệm vụ tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh theo yêu cầu 

Phòng ban khác 

a. Ban ISO 

- Kiểm soát việc thực hiện theo tiêu chuẩn ISO toàn Công ty 

- Kiểm soát việc khắc phục và phòng ngừa các khiếu nại của khách hàng 

- Thực hiện đánh giá theo định kỳ 

b. Ban thư ký – Trợ lý 

- Tổ chức các cuộc họp của HĐQT, BKS và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch 
HĐQT hoặc BKS; 

- Tổ chức các cuộc họp nội bộ theo định kỳ của Công ty 
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4. Danh sách và cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 31/08/2009 

a. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần (có quyền biểu quyết) của 

Công ty tại thời điểm 31/08/2009 

  Tên cổ đông 

Số CMND/ 

Địa chỉ 

Số lượng 
cổ phần 
hiện tại 

Tỷ lệ 
(%) 

GCNĐKKD

1 Bà Lê Hải Liễu 

 
 
020343551 

1/101 Hà Huy Tập, P.Tân 
Phong, PMH, Quận 7, 
TP.HCM 3.885.424 37,46%

2 
BankInvest Private 
Equity New Markets K/S 

 
 CVR-NR 
29426910 

Phòng 4B Toà nhà Opera 
View,161 Đồng Khởi, Quận 
1, Tp.HCM, Việt Nam 980.000 9,45%

  TỔNG CỘNG     4.865.424 46,91%
Nguồn: DTWOODVN 

b. Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty 

Giấy CNĐKKD số 4103000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 08 tháng 
08 năm 2000 và Giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 14 ngày 09 tháng 01 năm 2009. Danh sách cổ 
đông sáng lập Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành như sau: 

 

S 

Tên cổ 
đông Số CMND Địa chỉ 

 Số cổ 
phần tại 

ngày 
08/08/00 

Tỷ lệ 
(%) 

Số cổ 
phần tại 

ngày 
31/08/09 

Tỷ lệ 
(%) 

T 

T 

1 Lê Hải Liễu 020343551 

1/101 Hà Huy Tập, 
P.Tân Phong, PMH, 
Quận 7, TP.HCM 60.000 11,88% 3.885.424 37,46%

2 
Lê Hồng 
Thắng 022768118 

214 Hà Huy Tập 
(B3-28) KP Nam 
Thiên 3, Q.7, 
TP.HCM 36.000 7,13% 200.000 1,93%

3 
Lê Hồng 
Thành 022760219 

216 Lý Tự Trọng, 
Phường Bến Thành, 
Quận 1 36.000 7,13% 196.660 1,90%

4 
Lê Phước 
Lành 022412674 

138 Bàu Cát 2, P12, 
Q.Tân Bình, TP. 
HCM 30.000 5,94% 141.820 1,37%

5 Hà Thị Huệ 020343493 

216 Lý Tự Trọng, 
Phường Bến Thành, 
Quận 1 65.000 12,87% 110.600 1,07%

6 
Hồ Phạm 
Huy Ánh 022464766 

129 Đồng Đen, 
Phường 12, Quận 
Tân Bình 20.000 3,96% 90.000 0,87%

7 
Lê Thị Hải 
Lài 023860486 

102/26 Cống 
Quỳnh, Phường 
Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1 35.000 6,93% 60.000 0,58%
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S 

Tên cổ 
đông Số CMND Địa chỉ 

 Số cổ 
phần tại 

ngày 
08/08/00 

Tỷ lệ 
(%) 

Số cổ 
phần tại 

ngày 
31/08/09 

Tỷ lệ 
(%) 

T 

T 

8 Lê Tấn Lợi 020343505 

129 Đồng Đen, 
Phường 12, Quận 
Tân Bình 25.000 4,95% 50.000 0,48%

9 
Huỳnh Thị 
Thanh 022355059 

108/17/39 Phạm 
Văn Chiêu, P.9, 
Quận Gò Vấp  10.000 1,98% 28.700 0,28%

10 
Lê Trọng 
Nhân 023413348 

108/17/39 Phạm 
Văn Chiêu, P.9, 
Quận Gò Vấp 20.000 3,96% 28.500 0,27%

11 
Hồ Trọng 
Phương 023325065 

138 Bàu Cát, P.12, 
QuậnTân Bình 15.000 2,97% 28.000 0,27%

12 
Phạm Anh 
Huấn 020368359 

102/26 Cống 
Quỳnh, Phường 
Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1 15.000 2,97% 21.000 0,20%

13 
Trần Văn 
Mẫu 301298684 

168/6 đường số 9, 
P.11, Quận Gò Vấp 4.000 0,79% 16.520 0,16%

14 
Nguyễn Văn 
Đức 020170371 

12/20 Đường 26/3, 
Phường 13, Quận 
Gò Vấp 8.000 1,58% 14.700 0,14%

15 
Nguyễn Đức 
Tình 024183984 

317/10B Lê Đức 
Thọ, Phường 16, 
Quận Gò Vấp 6.000 1,19% 7.000 0,07%

16 
Nguyễn 
Công Minh 290175578 

Ấp 3, Xã Phước 
Vinh, Huyện Châu 
Thành, Tỉnh Tây 
Ninh 2.000 0,40% 

 
-  0,00%

17 
Nguyễn Văn 
Chánh 023722339 

88/23 Nguyễn 
Khoái, Phường 2, 
Quận 4 3.000 0,59% 

 
-  0,00%

18 
Hà Ngọc 
Cần 020261087 

24/6 Tiền Lân, Tân 
Thới Nhất, Huyện 
Hóc Môn 10.000 1,98% 

 
-  0,00%

19 
Nguyễn Hà 
Ngọc Diệp 201274185 

62B Lý Tự Trọng, 
Thành phố Đà Nẵng 15.000 2,97% 

 
-  0,00%

20 Lê Ba 020078257 

216 Lý Tự Trọng, 
Phường Bến Thành, 
Quận 1 90.000 17,82% 

 
-  0,00%

Tổng cộng 505.000 100,00% 4.878.924 47,05%
             Nguồn: DTWOODVN 
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Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 84 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005: “ Trong thời hạn ba 

năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy CNĐKKD, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển 

nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển 

nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự 

chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông”.  

Đến thời điểm hiện nay, các quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần phổ thông của các cổ 

đông sáng lập đã hết hiệu lực. 

c. Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 16/10/2009 như sau:  

Danh mục 

Cổ đông trong 
nước 

Cổ đông nước 
ngoài Tổng 

 
Số lượng 
cổ phiếu 

 
Tỷ lệ 
(%) 

 
Số lượng 
cổ phiếu 

 
Tỷ lệ 
(%) 

 
Số lượng 
cổ phiếu 

 
Tỷ lệ 
(%) 

Tổng số  9.182.365 88,53% 1.190.000 11,47% 10.372.365 100,00%

1. Cổ đông nội bộ 4.564.284 44,00% 980.000 9,45% 5.544.284 53,45%
1.1 - Hội đồng quản trị/
Ban Tổng Giám đốc 4.559.084 43,95% 980.000 9,45% 5.539.084 53,40%

1.2 - Ban kiểm soát - -   - -

1.3 - Kế toán trưởng 5.200 0,05%   5.200 0,05%

2. Cổ đông trong 
công ty 937.845 9,04%   937.845 9,04%

2.1 - Cổ phiếu quỹ - -   - -
2.2 - Cán bộ công nhân 
viên 937.845 9,04%   937.845 9,04%
3. Cổ đông ngoài 
công ty 3.680.236 35,48% 210.000 2,02% 4.870.236 37,51%

3.1 - Cá nhân 2.260.236 21,79% 210.000 2,02% 2.470.236 23,82%

3.2 - Tổ chức 1.420.000 13,69% 1.420.000 13,69%
         Nguồn: DTWOODVN 

5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức niêm yết 

5.1. Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối của Công ty Cổ 

phần Chế biến Gỗ Đức Thành:  không có 

5.2. Danh sách Công ty mà Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành đang nắm giữ quyền 

kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: không có 
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6. Hoạt động kinh doanh 

6.1. Các chủng loại sản phẩm chính 

Hơn 18 năm kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ, đến nay Công ty Đức Thành đã sản xuất 
hơn 1.800 mặt hàng gồm 5 nhóm sản phẩm chính làm từ gỗ cao su và gỗ tràm bông 
vàng. Chính sự đa dạng và phong phú trong mặt hàng này đã làm cho Đức Thành ngày 
càng có thêm nhiều khách hàng vì đã đáp ứng phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách 
hàng. Sản phẩm đồ gỗ gia dụng mang nhãn hiệu Đức Thành đã có một chỗ đứng vững chắc 
trên thị trường nội địa cũng như trên thị trường quốc tế. Trong số đó, một phần mẫu mã 
hàng hoá do Đức Thành đầu tư thiết kế, phần còn lại do khách hàng mang lại theo đơn đặt 
hàng.  

 
Các mặt hàng nhà bếp:  

 

Sản phẩm thuộc nhóm hàng nhà bếp 
rất phong phú về chủng loại và đa dạng 
về mẫu mã. Các mặt hàng nhà bếp vừa 
tiện dụng, vừa nhẹ, vừa như một vật 
trang trí trong không gian nhà bếp với 
nhiều kiểu dáng đẹp nên mặt hàng này 
được xem là chủ lực trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty. Tỷ 
trọng doanh thu trong năm 2008 vừa 
qua do mặt hàng này đóng góp lên đến 
71% và có xu hướng tăng lên qua từng 
năm.  

Một số chủng loại chủ yếu thuộc nhóm mặt hàng này bao gồm: 

• Các loại rế 

 

 

• Các loại thớt 
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• Thớt cắt và thùng bánh mì 

 

• Lót ly, cây treo ly 

 

 

• Kệ gia vị, tô salad 

 

 

• Các loại khay 

• Các loại khác 
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Các mặt hàng gia dụng và đồ văn phòng 

Nhóm hàng gia dụng và đồ văn phòng: Lợi thế 
của các sản phẩm làm từ gỗ cao su là nhẹ và màu 
sắc nhẹ nhàng, tự nhiên đang được các khách 
hàng trong và ngoài nước rất ưa chuộng. Trong 
khi người Châu Á thích màu sắc sáng nhẹ và 
trang nhã của gỗ cao su thì người Châu Mỹ, Châu 
Âu lại rất thích sử dụng gỗ do chất liệu gỗ mang 
đến sự ấm áp sự sang trọng trong dáng vẻ của 
nội thất. Do đó các nhà thiết kế của Đức Thành đã 
thoả sức sáng tạo và làm ra được nhiều sản phẩm 
phục vụ cho đời sống. 

 

 

 

 

 

 

• Các sản phẩm thuộc nhóm hàng đồ dùng văn phòng bao gồm văn phòng phẩm, đế 
đèn cầy và khung hình 

 

 

• Các sản phẩm thuộc nhóm hàng đồ gia dụng bao gồm kệ báo, kệ CD, kệ rượu, tủ móc 
khoá, móc áo, và các loại khác 
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Các sản phẩm trang trí nội thất  

Nhóm hàng trang trí nội thất: Vì đặc điểm 
của gỗ cao su là chỉ thích hợp với những mặt 
hàng trong nhà, không dùng để làm hàng 
ngoài trời, nên ngoài sản phẩm nhỏ gọn 
trong nhà bếp, Đức Thành còn sản xuất hàng 
gia dụng có kích thước gọn nhẹ, vừa phải, vì 
vậy mặt hàng gỗ trang trí nội thất của Đức 
Thành đã nhận rất nhiều sự lựa chọn của 
khách hàng. 

 
Các loại bàn ghế trong nhà 

 

 
Các sản phẩm khác 

 
 
Ngoài ra, nhóm sản phẩm đa chức năng 

theo cùng một thiết kế là ý tưởng mới 

mà công ty Đức Thành đang thực hiện. Nó 

khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn 

nhiều sản phẩm có cùng thiết kế để trang 

trí và sử dụng bởi thiết kế đẹp, ưa nhìn và 

thể hiện được tính cách, óc sáng tạo của 

người sử dụng nó. 
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Đồ chơi trẻ em các loại 

Đức Thành đã phát triển mặt hàng Đồ chơi 
cho trẻ em với nhãn hiệu Winwintoys, đây là 
một mặt hàng còn nhiều mới mẽ, nhưng từ 
những ngày đầu triển khai đã nhận được rất 
nhiều sự ủng hộ của khách hàng, vì mẫu mã 
đa dạng, màu sắc sinh động, kiểu dáng ngộ 
nghĩnh bắt mắt. Tất cả được làm từ nguyên 
liệu gỗ cao su thiên nhiên để góp phần bảo 
vệ môi trường. Gỗ được xử lý theo quy trình 
công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn an toàn tuyệt 
đối cho cho trẻ em. Đặc biệt những sản 
phẩm đồ chơi của trẻ em đều hướng đến 
mục tiêu giáo dục, giúp các bé có thể vừa 
học vừa chơi, phát triển hoàn thiện các kỹ 
năng cơ bản của bé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm hàng đồ chơi trẻ em được thiết kế và sản xuất với rất nhiều mẫu mã giúp trẻ tăng trí 
tưởng tượng, vốn ngôn ngữ, trí tuệ, hình thành cho trẻ các phẩm chất, cá tính cần thiết. 
Thông qua các sản phẩm đồ chơi có tính giáo dục cao của Đức Thành, trẻ em sẽ thể hiện 
một cách trung thực về năng lực, tình cảm và khả năng khám phá thế giới xung quanh 
bằng chính cảm nhận của mình. 

Các sản phẩm dành cho bé năng động 

        

Các sản phẩm vừa học vừa chơi 
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Các sản phẩm khác 
 

      
 

Nhóm hàng sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng: Ngoài các nhóm hàng cơ bản 
kể trên, do nhu cầu sử dụng gỗ rất đa dạng trong đời sống, nhất là việc sử dụng gỗ cao su 
góp phần bảo vệ môi trường, rất nhiều khách hàng đã mang mẫu hoặc thiết kế đến và yêu 
cầu Đức Thành sản xuất ra những sản phẩm theo yêu cầu của họ. Những sản phẩm này có 
vai trò rất quan trọng đối với công ty, chẳng những làm đa dạng hoá các sản phẩm công ty 
có thể sản xuất và cung cấp ra thị trường mà còn có vai trò giúp công ty tiếp cận tốt nhất 
những nhu cầu tiềm năng của thị trường, qua đó phát triển khâu thiết kế mẫu mã sản phẩm 
nhằm đáp ứng cho nhu cầu đa dạng của khách hàng ở những vùng miền trong nước và các 
quốc gia khác nhau trên thế giới. 

 

6.2. Doanh thu toàn công ty qua các năm 

Phân bổ doanh thu theo nhóm sản phẩm 

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

STT Chỉ tiêu 
Năm 2007 Năm 2008 9 tháng năm 2009

Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 

    1   Đồ nhà bếp  
 

84.617 63,24%
 

113.705 70,32% 
  

82.202  64,05%

    2   Đồ gia dụng  
 

13.398 10,01%
 

20.262 12,53% 
  

17.731  13,82%

    3   Bàn ghế  
 

21.569 16,12%
 

17.794 11,00% 
  

21.117  16,45%

    4   Đồ chơi trẻ em  
 

3.209 2,40%
 

8.696 5,38% 
  

6.729  5,24%
  

 5   Sản phẩm khác  
 

11.016 8,23%
 

1.238 0,77% 
  

553  0,43%

 Tổng cộng  
 

133.808 100,00%
 

161.695 100,00% 
  

128.331  100,00%
 Tăng giảm so với năm 

trước  31,31%  20,84%      

Nguồn: DTWOODVN 
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10,01%

12,53%

13,82%

16,12%

11,00%

16,45%

2,40%

5,38%

5,24%

8,23%

0,77%

0,43%

Tỷ lệ doanh thu của các nhóm sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm khác Đồ chơi trẻ em Bàn ghế Đồ gia dụng Đồ nhà bếp

 

Phân bổ doanh thu xuất khẩu và nội địa 

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

STT Chỉ tiêu 
Năm 2007 Năm 2008 9 tháng năm 2009 

Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 

    1   Xuất khẩu       125.207 93,57%    147.693 91,34% 
  

116.142  90,50%

    2   Nội địa          8.601 6,43%      14.002 8,66% 
  

12.190  9,50%

 Tổng cộng       133.808 100,00%    161.695 100,00% 
  

128.331  100,00%

  Nguồn: DTWOODVN 
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93,57% 91,34% 90,50%

6,43% 8,66% 9,50%

Tỷ lệ doanh thu xuất khẩu và nội địa

Nội địa Xuất khẩu
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Tỷ lệ doanh thu phân bổ theo thị trường

Châu Á Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc

 

 

Phân bổ doanh thu theo thị trường 

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

STT Chỉ tiêu 
Năm 2007 Năm 2008 9 tháng năm 2009 

Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 

    1   Châu Á        42.565 31,81%      62.904 38,90% 
  

52.620  41,00%

    2   Châu Âu        70.112 52,40%      80.759 49,95% 
  

66.596  51,89%

    3   Châu Mỹ        20.223 15,11%      13.539 8,37% 
  

4.800  3,74%

    5   Châu Úc             907 0,68%        4.492 2,78% 
  

4.315  3,36%

 Tổng cộng       133.808 100,00%    161.695 100,00% 
  

128.331  100,00%

Nguồn: DTWOODVN 

 

 

Doanh thu của Công ty tăng đều đặn qua các năm, và năm sau luôn có tốc độ tăng cao hơn 

so với năm trước. Năm 2008 do phải chịu sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế 

giới nên tốc độ tăng trưởng của doanh thu có phần chậm lại, mặc dù vậy, sự tăng trưởng gần 

21% so với năm 2007 cũng được xem là hết sức khả quan đối với tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty. 

Bên cạnh đó, doanh thu qua các năm có sự tăng trưởng là do sự đóng góp của các nhóm 

mặt hàng chủ lực (đồ nhà bếp, đồ gia dụng, bàn ghế) và doanh thu từ những thị trường 

truyền thống (Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ) của Công ty được duy trì ổn định ở mức cao và 

có sự tăng trưởng tốt. Đây là một lợi thế rất lớn của Công ty trong việc duy trì sự tăng trưởng 

và phát triển bền vững trong tương lai. 
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Mặt hàng đồ chơi trẻ em mới được chính thức đưa vào sản xuất kinh doanh năm 2006 và đã 

cho thấy tốc độ tăng trưởng rất tốt trong năm 2008 là gần 171% so với năm 2007. Vì vậy, sản 

phẩm mới đồ chơi trẻ em hứa hẹn sẽ mang lại doanh số rất khả quan cho Công ty trong 

những năm tới. 

Tuy gặp khó khăn lớn do tình hình kinh khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra từ nửa cuối năm 

2008 và kéo dài sang những tháng đầu năm 2009 nhưng tính đến hết tháng 9 năm 2009 doanh 

thu của công ty vẫn duy trì được sự ổn định tốt. Cơ cấu các mặt hàng tiêu thụ, thị trường tiêu thụ 

và tỷ trọng doanh thu xuất khẩu vẫn được đảm bảo so với các năm trước. Doanh thu lũy kế đến 

hết tháng 9 năm 2009 đạt 128,331 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 72,95% so 

với kế hoạch doanh thu đặt ra trong năm 2009 là 178,369 tỷ đồng.  
 
6.3.  Nguyên liệu 

Nguồn nguyên liệu: 
Nguyên liệu mua vào qua các năm  

Khoản mục Năm 2007 Năm 2008 9 tháng 2009 
Gỗ Cao su (m3) 13.992 15.035         8.079 
Gỗ Phong (m3) 30            -             -  
Gỗ Tràm (m3) 126            -             -  
Gỗ Điều (m3) 176 45            -  
Tổng cộng 14.324 15.080         8.079 

             Nguồn: DTWOODVN 

• Nguồn nguyên liệu gỗ chủ yếu của công ty là gỗ cao su, các nguyên liệu gỗ khác như gỗ 
phong, tràm hay điều là tuỳ thuộc vào yêu cầu sản phẩm hay đơn đặt hàng. Nguồn cung 
cấp gỗ cao su chủ yếu cho Công ty là từ nguồn gỗ thanh lý của các nông trường cao su. 
Nguồn gỗ được cung cấp cũng là các nguồn gỗ hợp pháp, có nguồn gốc từ rừng trồng. 
Tất cả các nhà cung cấp đều có giấy thu mua từ các nông trường của nhà nước cũng như 
của người dân được phép khai thác. 

• Gỗ được thu mua từ các xưởng cưa trong nước và các xưởng này mua cây cao su chủ 

yếu từ các nông trường thuộc tập đoàn Công ty cao su Việt Nam (VRG) và một phần nhập 

khẩu từ Campuchia hay Lào. Nguồn nguyên liệu gỗ cao su sử dụng để sản xuất là gỗ đã 

hết thời hạn khai thác mủ, có chất lượng cao, ít lỗi (sâu mắt, mốc…) và đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn (không PCP và các hóa chất độc hại khác). 

• Ngoài gỗ cao su, Công ty cũng có sử dụng gỗ tràm bông vàng, gỗ phong trong một số đơn 

hàng theo yêu cầu của khách hàng. Gỗ tràm bông vàng cũng được mua từ các xưởng cưa 

trong nước, riêng gỗ phong được nhập khẩu từ Canada hoặc Mỹ là những nước có nguồn 

gỗ phong đảm bảo chất lượng tốt và dồi dào, ngoài ra cũng đáp ứng được hầu hết các tiêu 

chuẩn về nguồn gốc, tiêu chuẩn về an toàn và môi trường. 
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• Các phụ liệu cũng được mua chủ yếu từ các Công ty trong nước, rất ít vật liệu được nhập 

khẩu (ngoại trừ trường hợp khách yêu cầu ví dụ phụ kiện lắp ráp vào sản phẩm do nước 

ngoài sản xuất...). Các nhà cung cấp vật liệu cho Đức Thành đều sản xuất trong nước, một 

vài nhà cung ứng có một phần nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ công ty mẹ. 

 

Sự ổn định của các nguồn cung cấp: 

• Nguồn cung cấp gỗ cao su cho thị trường Việt Nam nói chung và cho Công ty nói riêng 

tương đối ổn định. Gỗ cao su có thể nói là một thế mạnh của các nước trong khu vực 

Đông Nam Á đặc biệt Campuchia, Malaysia và Thái Lan là ba nhà cung ứng nguồn gỗ 

nguyên liệu cao su lớn nhất cho Việt Nam.  

• Tại Việt Nam hiện nay, Nhà nước cũng đang khuyến khích và đẩy mạnh việc trồng mới 

rừng cao su ở những nơi có rất nhiều tiềm năng phát triển như Cao nguyên, các tỉnh phía 

Bắc…và điều này đã tạo ra cơ sở đảm bảo cho nguồn gỗ nguyên liệu được duy trì, ổn 

định trong tương lai. 

• Qua hơn 18 năm hình thành và phát triển, Công ty đã xây dựng cho mình một chính sách 

thu mua nguyên vật liệu hiệu quả và ổn định. Hàng năm, Công ty đã ký kết các hợp đồng 

nguyên tắc về việc cung cấp sản lượng gỗ đáp ứng cho kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 

trong năm đối với các đối tác chiến lược là nhà cung cấp lâu năm và uy tín trên thị trường.  

• Đồng thời, Công ty đã xây dựng hệ thống kho bãi dự trữ gỗ nguyên liệu hoạt động tốt và 

hiệu quả nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất. 

 

Ảnh hưởng của giá cả nguyên liệu tới doanh thu, lợi nhuận 
 
• Chi phí nguyên liệu gỗ chiếm tỷ trọng khoảng từ 33% đến 35% trong giá thành sản phẩm 

cho nên giá cả của nguyên liệu gỗ có ảnh hưởng nhiều đến doanh thu và lợi nhuận của 

công ty. Tuy nhiên, đối với Đức Thành trong năm 2008 và đến thời điểm hiện nay không 

có sự tăng giá gỗ nguyên liệu đầu vào do trong nguồn gỗ nguyên liệu có đến 90% là mua 

trong nước nên sự biến động về giá gỗ nguyên liệu trên thị trường nhập khẩu không có 

ảnh hưởng đến giá nguyên liệu đầu vào của Công ty. 

• Bên cạnh đó, Đức Thành có các nhà cung cấp gỗ nguyên liệu luôn sản xuất theo đúng yêu 

cầu của Công ty về quy cách, chủng loại, thành phần hóa chất… đồng thời Công ty cũng thực 

hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tại cơ sở nên nguồn nguyên liệu đầu vào có chất lượng tốt 

và giá nhập tương đối cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành khác. Đây là một lợi 

thế rất nổi bật của Đức Thành trong việc kiểm soát giá nguyên liệu gỗ đầu vào và các chi phí 

có thể phát sinh trong quá trình sản xuất liên quan đến việc sơ chế gỗ nguyên liệu.  
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• Mặc dù trong năm 2008, tình hình kinh tế khó khăn do lạm phát tăng cao và giá nguyên liệu 

gỗ có sự biến động tăng nhưng Công ty đã chủ động ký kết hợp đồng với nhà cung cấp từ 

trước nên phần nào giảm thiểu được rủi ro tăng giá nguyên liệu gỗ. Với việc kiểm soát tốt 

giá gỗ nguyên liệu đầu vào nên Công ty đã thực hiện giảm được tỷ trọng chi phí gỗ nguyên 

liệu trong cơ cấu giá vốn hàng bán qua đó có thể làm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.  

• Công ty luôn linh hoạt trong việc áp dụng chính sách giá bán rất hợp lý cho khách hàng, 

khi thương lượng được giá nguyên vật liệu tốt Công ty sẽ chủ động, sẵn sàng chia sẻ với 

khách hàng để tạo uy tín, nhất là đối với các khách hàng lớn và lâu năm. Ngược lại, trong 

tình hình khó khăn về giá gỗ tăng cao thì Công ty cũng đảm bảo được giá bán có lợi nhằm 

đảm bảo được lợi nhuận đã đặt ra. Sở dĩ công ty thực hiện được tốt điều này là do uy tín 

đã tạo lập trên thương trường và các sản phẩm được Công ty cung cấp luôn đáp ứng 

được những tiêu chuẩn khắc khe về chất lượng mà khách hàng đã đặt ra. 

• Xu hướng của thị trường nguyên liệu gỗ cao su trong năm 2009 đang có chiều hướng có 

lợi cho hoạt động của Công ty do giá gỗ nhập khẩu từ một số nước cung cấp gỗ cao su 

chủ yếu cho Việt Nam đang giảm giá. Việc giá gỗ nhập khẩu giảm sẽ làm giá gỗ nguyên 

liệu trong nước cũng giảm theo. 

• Danh sách một số nhà cung cấp chính hiện nay về nguyên liệu (hợp pháp, rừng trồng, có 

chứng nhận FSC...) cho Công ty: 

 
Nhà cung cấp Nguyên liệu 

 
Công ty TNHH Minh Trí 

 
Gỗ cao su 

 
Cơ sở Tiến Lộc 

 
Gỗ cao su 

 
Công ty TNHH Lê Vân 

 
Gỗ cao su 

 
Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng 

 
Gỗ cao su 

 

Những nhà cung cấp trên có ưu thế là đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu của Đức 

Thành về quy cách, chủng loại, các thành phần hóa chất trong gỗ nguyên liệu… Ngoài ra, 

các đối tác này cũng được Công ty hỗ trợ, tư vấn, kiểm tra, kiểm soát quá trình sản xuất 

gỗ nguyên liệu đạt chất lượng tốt và tiết kiệm. Vì những lý do trên, Đức Thành luôn có 

được nguồn cung cấp gỗ rất ổn định và giá cả cạnh tranh.  
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6.4. Chi phí hoạt động  

• Tỷ lệ các khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh so với doanh thu thuần: 

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 
S
T
T Yếu tố chi phí 

Năm 2007 Năm 2008 
9 tháng năm 

2009 
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 

1 Giá vốn hàng bán 103.438 77,30% 122.886 76,00% 86.748 67,60%
2 Chi phí bán hàng 4.572 3,42% 6.064 3,75% 4.356 3,39%
3 Chi phí QLDN 7.029 5,25% 10.133 6,27% 8.048 6,27%
4 Chi phí lãi vay ngân hàng 86 0,06% 783 0,48% 433 0,34%

Tổng cộng 115.125 86,04% 139.866 86,50% 99.585 77,60%
Nguồn: DTWOODVN 
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76,00%
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3,39%
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6,27%

6,27%
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0,48%

0,34%

Tỷ lệ các khoản mục chi phí so với doanh thu thuần

Chi phí lãi vay ngân hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán:  

Giá vốn hàng bán có xu hướng giảm chủ yếu là do công ty tiết kiệm hiệu quả chi phí nguyên 

liệu chính như gỗ. Cụ thể, tỷ lệ giá vốn bán hàng trong năm 2008 là 76%, giảm 1,30% so với 

năm 2007 và đến quý III năm 2009 giảm 8,4% so với năm 2008. Tỷ lệ giá vốn hàng bán so 

với doanh thu thuần trong các năm qua xoay quanh ở mức 76% - 77% chứng tỏ chi phí sản 

xuất của công ty rất cạnh tranh, qua đó duy trì một tỷ lệ lãi gộp khá cao là từ 23% - 24% so 

với doanh thu thuần. 
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Tỷ lệ giá vốn hàng bán so với doanh thu thuần qua các năm

 

Tỷ lệ các khoản mục chi phí trong cơ cấu giá vốn hàng bán so với doanh thu thuần 

qua các năm  

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Khoản mục chi phí 

 
Năm 2007 

  

 
Năm 2008 

  
Qúy 3/2009 

Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 

DOANH THU THUẦN 
 

133.808 100%   161.695 100% 
  

128.331 100%

BIẾN PHÍ 
 

95.922 72%   114.345 71% 
  

80.636 63%

Gỗ  
47.855 36%      48.769 30% 

  
36.037 28%

Ván ép  
1.711 1%        1.561 1% 

  
1.460 1%

Verni  
8.188 6%      11.612 7% 

  
6.468 5%

Vật liệu phụ khác  
15.844 12%      20.097 12% 

  
14.621 11%

Nhân công trực tiếp  
15.876 12%      23.012 14% 

  
16.225 13%

Nhiên liệu & phụ tùng trực tiếp  
2.513 2%        4.591 3% 

  
2.633 2%

Chi phí khác  
3.934 3%        4.703 3% 

  
3.193 2%

ĐỊNH PHÍ 
 

7.516 6%       8.540 5% 
  

6.112 5%

Lương bộ phận quản lý sản xuất  
3.860 3%        4.719 3% 

  
3.097 2%

Khấu hao tài sản cố định   
3.656 3%        3.822 2% 

  
3.015 2%

 
TỔNG CỘNG 

 
103.438 77%

 
122.886 

 
76% 

  
86.748 68%

Nguồn: DTWOODVN 
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Chi phí sản xuất: Công ty đang thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2000 do tổ chức quốc tế BVQI cấp, vì vậy quy trình kiểm soát chi phí sản xuất được thực 

hiện chặt chẽ dựa trên cơ sở đơn đặt hàng và trên dây chuyền sản xuất sản phẩm.  

Các chi phí theo định mức như chi phí cho nguyên vật liệu chính (gỗ, phụ liệu chính, đinh, ốc, 

thùng, nhãn…) được tập hợp theo từng đơn hàng cụ thể. Các chi phí không theo định mức 

như chi phí lương, khấu hao, phụ liệu không định mức, chi phí khác… được tập hợp theo 

thực tế phát sinh. Bộ phận kế hoạch vật tư sẽ thực hiện kiểm tra mẫu để đưa ra định mức, bộ 

phận thống kê kiểm tra và xác nhận trước khi Giám đốc vật tư đưa ra quyết định cuối cùng.  

Các vật tư không theo định mức đơn hàng thì kiểm tra theo định mức sử dụng, ví dụ như 

keo, dung môi, nhám…được kiểm tra trên quy trình sản xuất theo định mức hao hụt cho 

phép. Ban kiểm tra nội bộ phối hợp với ban ISO kiểm tra quy trình sản xuất định kỳ hàng 

tháng, ví dụ như nhám sử dụng theo m2 gỗ, dung môi sử dụng theo từng quy trình…Chi phí 

nhân công được phòng nhân sự thống kê hàng tháng, tính năng suất và so sánh hàng tháng 

và điều chỉnh kịp thời theo thực tế. 

Quy trình sản xuất của Công ty được thiết lập cụ thể, chặt chẽ và đồng bộ phù hợp với các 

tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng sản phẩm ở từng khâu. Việc theo dõi và tập hợp chi phí sản 

xuất được đảm bảo liên tục và thường xuyên nhằm ngăn ngừa và phát hiện những đột biến 

phát sinh để có những biện pháp khắc phục và điều chỉnh sao cho đạt mục đích cuối cùng là 

tiết kiệm chi phí sản xuất đến mức thấp nhất có thể.  
 
Chi phí bán hàng:  

Chi phí bán hàng của Công ty chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với doanh thu. Đây cũng là một lợi 

thế rất lớn của Đức Thành.  
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Chi phí quản lý doanh nghiệp:  

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2008 và 9 tháng năm 2009 tăng hơn so với các năm trước 

là do chi phí tiền lương tăng theo tình hình lạm phát và chính sách thu hút, phát triển nguồn 

nhân lực nhằm tăng cường bộ máy quản lý. Tuy vậy, tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp so 

với doanh thu thuần năm 2008 chỉ tăng 1,02% so với năm 2007 trong khi doanh thu tăng hơn 

20,84%. Tính đến hết tháng 9 năm 2009, tỷ lệ chi phí quản lý so với doanh thu vẫn giữ ở 

mức ổn định so với năm 2008. Chi phí quản lý của Đức Thành rất thấp so với các công ty 

khác cùng ngành vì có cơ cấu bộ máy quản lý gọn nhẹ và hợp lý. 

4,50%

5,00%

5,50%

6,00%

6,50%
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5,25%

6,27% 6,27%

Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp so với doanh thu thuần

 

Chi phí lãi vay ngân hàng:  

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ luôn có cơ cấu nợ rất thấp, gần như không có hoạt động vay 

nợ lớn trong các năm vừa qua và trong các năm tới công ty vẫn duy trì chính sách này.  

6.5. Trình độ công nghệ 

Trình độ công nghệ:  

Do đặc thù các mặt hàng và chi tiết sản phẩm quá nhiều và thay đổi thường xuyên nên sử 

dụng công nghệ bán tự động là hiệu quả nhất. Mặc dù vậy, hiện nay Đức Thành đang sở hữu 

và vận hành những máy móc thiết bị tiên tiến, các máy chuyên dùng khác đang được sử 

dụng chủ yếu nhập từ Đài Loan, Ý, Thuỵ Sĩ  ..v.v… Trong ngành chế biến gỗ, các loại máy 

móc này phải là những thiết bị tự động kỹ thuật cao, đòi hỏi độ chính xác gần như đến 99% 

để tạo ra những đường nét tinh xảo và mềm mại cho sản phẩm. 
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Sản phẩm của Công ty là những mặt hàng thuộc ngành mộc dân dụng nên cần có độ tinh 

xảo rất cao. Vì vậy việc tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng phải nhờ vào bàn 

tay lành nghề của đội ngũ công nhân. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực 

chế biến và xuất khẩu mặt hàng đồ gỗ dân dụng, Công ty đã xây dựng được một đội ngũ cán 

bộ công nhân viên có trình độ tay nghề cao. Số lượng công nhân có thâm niên làm việc trên 

10 năm trong ngành chế biến sản phẩm gỗ dân dụng tại Công ty hiện nay chiếm khoảng từ 

60-70% trên tổng số cán bộ công nhân viên. 

  

Quang cảnh phân xưởng sản xuất trong nhà máy 

 

Quy trình sản xuất chung: 

Để sản xuất ra được một sản phẩm hoàn chỉnh, Đức Thành rất coi trọng việc xử lý và chế 

biến gỗ. Hóa chất phải có nguồn gốc rõ ràng của nhà cung cấp, phải có giấy chứng nhận đạt 

tiêu chuẩn, không gây độc hại cho người sử dụng. Để giữ vững uy tín hơn 18 năm nay, Đức 

Thành luôn lựa chọn những nguyên liệu tối ưu để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng và 

tạo ra những sản phẩm chất lượng. 

Do quy trình chế biến gỗ cao su phức tạp và đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt như vậy, nên 

số lượng các nhà máy có uy tín không nhiều, theo quy luật đào thải tự nhiên và khắc nghiệt, các 

nhà máy sản xuất không đủ phẩm chất sẽ phải đóng cửa. Điều đó chứng minh để tồn tại, đứng 

vững và phát triển trên thương trường, cho đến nay Đức Thành đã phải trải qua rất nhiều thử 

thách cam go và phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để khẳng định tên tuổi của mình. 
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Sơ chế lần lượt qua các khâu: 

- Tẩm, sấy: tẩm các hóa chất chống 

mốc, tạo độ cứng cho gỗ và sấy khô. 

Tinh chế lần lượt qua các khâu: 

- Tiện: Tiện gỗ thành hình theo chi tiết 

mẫu 

- Bào rong: bào gỗ theo quy cách 

- Lựa phôi: lựa phôi gỗ đúng tiêu chuẩn 

(đúng quy cách, thẳng, không có lỗi) 

- Ghép: ghép các thanh gỗ thành bản 

lớn hoặc (theo quy cách sản phẩm) 

- Hạ quy cách: Cắt về quy cách đúng 

của sản phẩm 

- Định hình: tạo hình dáng sản phẩm 

theo mẫu. 

- Mộc: khoan các lỗ trên sản phẩm 

- Bo cạnh: Làm láng các cạnh sản phẩm 

- Hoàn tất: Làm láng toàn bộ bề mặt sản 

phẩm 

- Tẩy (nếu có): tẩy trắng nếu gỗ quá đen 

hoặc khách yêu cầu. 

- Vecni: phủ vec-ni tạo độ bóng và bảo 

vệ bề mặt sản phẩm 

- Mộc ráp: ráp thành hình sản phẩm 

hoàn thành 

- KCS, bao bì: kiểm tra chất lượng sản 

phẩm & đóng gói 

Nhập kho các sản phẩm vào kho xuất khẩu 

hoặc kho nội địa. 
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6.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới  

- Các sản phẩm của Công ty phần lớn được sản xuất theo đơn đặt hàng của các khách 

hàng từ các nước phát triển như Mỹ và các nước thuộc Châu Âu nên mẫu mã sản 

phẩm cũng thường được họ cung cấp. Tuy nhiên, do nhận thức được tầm quan trọng 

của việc đầu tư thiết kế các sản phẩm mới không chỉ giúp Công ty đáp ứng ngày 

càng đa dạng các nhu cầu sẵn có mà còn khai thác rất tốt các nhu cầu tiềm năng 

khác của khách hàng. Đồng thời việc đầu tư thiết kế sản phẩm mới sẽ làm tạo ra giá 

trị gia tăng cao hơn so với việc sản xuất sản phẩm theo thiết kế của đơn đặt hàng. Vì 

vậy trong những năm gần đây, Công ty đã đầu tư nhiều vào việc nghiên cứu và phát 

triển sản phẩm mới, trong đó bao gồm cả việc thuê nhân viên chuyên phụ trách các 

vấn đề liên quan đến thiết kế sản phẩm mới và thực hiện nhiều chuyến đi Châu Âu để 

khảo sát và học tập về thiết kế mẫu mã mới. Và thành công đã đến với công ty không 

chỉ ở việc tạo ra rất nhiều các chủng loại và mẫu mã sản phẩm thuộc các nhóm hàng 

truyền thống như sản phẩm đồ gỗ dân dụng nhà bếp, đồ dùng gia dụng và văn phòng 

mà Công ty đã mạnh dạn nghiên cứu và phát triển ra một dòng sản phẩm mới hoàn 

toàn so với các nhóm mặt hàng truyền thống của công ty đó là đồ chơi an toàn cho 

trẻ em bằng gỗ với thương hiệu Winwintoys. 
 

- Tất cả các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em với nhãn hiệu Winwintoys được công ty 

nghiên cứu thiết kế một cách khoa học và sản xuất từ nguyên liệu gỗ cao su thiên 

nhiên để góp phần bảo vệ môi trường với rất nhiều mẫu mã giúp trẻ tăng trí tưởng 

tượng, vốn ngôn ngữ, trí tuệ, hình thành cho trẻ các phẩm chất, cá tính cần thiết. 

Thông qua các sản phẩm đồ chơi có tính giáo dục cao của Đức Thành, trẻ em sẽ thể 

hiện một cách trung thực về năng lực, tình cảm và khả năng khám phá thế giới xung 

quanh bằng chính cảm nhận của mình. Đặc biệt những sản phẩm đồ chơi của trẻ em 

đều hướng đến mục tiêu giáo dục, giúp các bé có thể vừa học vừa chơi, phát triển 

hoàn thiện các kỹ năng cơ bản của bé. 
 

- Sau hơn hai năm thực hiện sản xuất và kinh doanh các mặt hàng đồ chơi trẻ em, cho 

đến nay, sản phẩm đồ chơi trẻ em đang có những dấu hiệu tích cực, doanh thu 

không ngừng tăng lên và thị trường đã phản ứng rất tốt với các sản phẩm công ty tạo 

ra. Công ty đang đẩy mạnh việc nghiên cứu để phát triển thêm nhiều mẫu mã phù 

hợp với trẻ em Việt Nam. 
 

- Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới là một trong những hoạt động trọng tâm 

của Công ty trong chiến lược cạnh tranh, tạo điểm khác biệt với các bạn đồng ngành khác.  
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Hình ảnh một số các sản phẩm mới do Công ty thiết kế: 

Các sản phẩm thuộc nhóm hàng nhà bếp 
       

 

Các sản phẩm thuộc nhóm hàng đồ chơi trẻ em 
 

   
 

6.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 

– Trong bối cảnh hiện nay, để hội nhập vào thị trường thế giới đòi hỏi các doanh nghiệp 

phải thỏa mãn các yêu cầu quốc tế và sản phẩm phải có khả năng cạnh tranh cao. Một trong 

những công cụ giúp các doanh nghiệp đạt được các yêu cầu trên chính là quản lý chất 

lượng theo hệ thống. Nhận thức được tầm quan trọng này, đồng thời muốn khẳng định lại 

một lần nữa Chất lượng là mục tiêu phục vụ hàng đầu, Công ty luôn cung cấp những sản 

phẩm có chất lượng và luôn thỏa mãn khách hàng. Vì vậy, Công ty Đức Thành quyết tâm 

xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000. 

Để đạt được điều đó, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành luôn đề cao triết lý “Phòng 

ngừa thay vì phát hiện” và toàn thể cán bộ công nhân Đức Thành đã quyết tâm hợp sức 

cùng nhau thực hiện những cam kết về chất lượng đã đề ra. 

– Toàn bộ quy trình sản xuất khép kín từ những công đoạn chi tiết trong các khâu sơ chế 

tinh chế và nhập kho đều được kiểm soát chất lượng một cách nghiêm ngặt từ người công 

nhân trực tiếp sản xuất cho đến đội ngũ quản lý chất lượng và đội ngũ đảm bảo chất lượng 

của Công ty theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000. 
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– Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 được thiết lập và vận hành ở tất cả các nhà 

máy sản xuất chế biến gỗ của Công ty Đức Thành và được phổ biến thực hiện từ các cấp 

lãnh đạo cho tới lực lượng lao động trực tiếp sản xuất ra sản phẩm đã góp phần tạo ra 

những sản phẩm chất lượng cao, thoả mãn được các nhu cầu khắc khe nhất của khách 

hàng trong và ngoài nước. 

– Bên cạnh đó, Đức Thành cũng đã đầu tư mạnh mẽ cho công tác huấn luyện Chuyên 

viên Đánh giá chất lượng nội bộ của Hệ thống Quản lý Chất  lượng ISO 9001:2000. Do vậy, 

hiện tại Đức Thành đã có đội ngũ Chuyên viên Đánh giá chất lượng Nội bộ được đào tạo tốt 

và bài bản. Điều này đã giúp cho Công ty luôn được quản lý, vận hành, kiểm soát chặt chẽ, 

và thường xuyên cải tiến một cách hiệu quả. Đây cũng là nét nổi trội và là lợi thế cạnh tranh 

của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành trong việc đảm bảo chất lượng hệ 

thống, chất lượng sản phẩm cho thị trường toàn cầu. 

 
6.8. Hoạt động Marketing  

 Hoạt động quảng cáo và tiếp thị kinh doanh 

– Trong những năm qua, nhằm mở rộng thị phần và tìm kiếm những khách hàng tiềm 

năng, Công ty không ngừng đầu tư vào công tác tiếp thị quảng cáo, quảng bá hình ảnh và 

sản phẩm của Đức Thành ở thị trường trong và ngoài nước. 

– Đối với thị trường quốc tế, việc Công ty tích cực tham gia đều đặn các đợt hội chợ triển 

lãm quốc tế ở Frankfurt (Đức), ở Hong Kong, ở USA, ở Tokyo, ở Úc…đã giúp cho việc 

quảng bá thương hiệu và hình ảnh của Đức Thành vươn xa đến các thị trường khác nhau 

trên thế giới, giúp cho Đức Thành tìm hiểu được nhu cầu và thị hiếu thực tế từng quốc gia 

và ký kết hợp đồng trực tiếp với những nhà nhập khẩu và phân phối lớn. 

– Đối với thị trường trong nước, việc quảng cáo và tiếp thị trong những năm gần đây được 

công ty rất quan tâm chú trọng vì đây là thị trường rất tiềm năng. Việc phát triển thị trường 

nội địa đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững của Công ty trong tương lai và 

phần nào hạn chế rủi ro từ sự biến động xấu của kinh tế thế giới có thể làm ảnh hưởng đến 

thị trường xuất khẩu của Công ty.  

– Đối với những sản phẩm là đồ chơi: 

• Cuối năm 2008, Công ty đã thử tổ chức giới thiệu và bán lẻ sản phẩm tại các trường 

mẫu giáo trong thành phố. Chương trình này nhận được rất nhiều sự quan tâm của phụ 

huynh và các em nhỏ. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc quảng bá thương hiệu đồ chơi 

trẻ em bằng gỗ mang nhãn hiệu Winwintoys tại thị trường TP.HCM. 
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• Trong năm 2009 và những năm tới, Công ty sẽ đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng một hệ 

thống các cửa hàng Winwinshop để trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của Đức Thành 

đến với nhiều người tiêu dùng Việt Nam hơn, đồng thời tạo ra một hình ảnh mới về một nhà 

sản xuất đồ chơi đa dạng đến các khách hàng nước ngoài. 

- Đối với những sản phẩm là đồ dùng nhà bếp: Công ty đã ký kết hợp tác với nhà phân 

phối chuyên nghiệp Brand Partner để tổ chức phân phối rộng khắp sản phẩm gỗ Đức 

Thành trong cả nước cũng như tổ chức các hoạt động Marketing và PR rộng khắp một 

cách có bài bản. 

 

 Hoạt động nghiên cứu thị trường  

– Từ những năm 1994 khi Nhà nước yêu cầu chỉ xuất khẩu các sản phẩm hoàn chỉnh, lãnh 

đạo công ty đã nhận định rằng phải đầu tư dây chuyền mới, công nghệ hiện đại, đồng bộ, 

mới có thể đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp từ Thái Lan, Mã Lai, Indonesia…nhằm 

tận dụng tối đa những lợi thế tuyệt đối mà Công ty hiện có đó là nguồn gỗ nguyên liệu (gỗ 

cây cao su) và nguồn lao động dồi dào trong nước. Chính vì vậy mà từ đó đến nay, hàng 

năm Công ty đều cử đại diện tham dự đều đặn các kỳ hội chợ quốc tế có uy tín chuyên 

ngành về đồ gỗ gia dụng, hội chợ Expo ở Vietnam và đã gặt hái được nhiều kết quả khả 

quan trong việc tìm kiếm thị trường cũng như là các đối tác tiềm năng.  

– Thông qua các đợt hội chợ triển lãm quốc tế, Công ty đã thu thập dữ liệu và tín hiệu của 

thị trường để thực hiện các hoạt động như nghiên cứu về thị trường, nghiên cứu văn hóa 

kinh doanh – tập quán tiêu dùng – hành vi mua hàng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên 

cứu xu hướng sản phẩm. Ngoài ra, thông qua việc nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về luật 

chống phá giá, các tiêu chuẩn và chính sách thương mại của Châu Âu và Mỹ, Công ty đã có 

những chiến lược thích hợp làm tối thiểu hóa rủi ro cho doanh nghiệp, ngay cả khi Việt Nam 

bị áp dụng thuế chống phá giá dù việc này rất khó có thể xảy ra trong tương lai gần. 

– Đối với thị trường nội địa, Công ty đang thực hiện kế hoạch “sử dụng nguồn vốn hỗ trợ 

từ quỹ Danida do cổ đông chiến lược là Bankinvest giới thiệu” để thuê Công ty IAM nghiên 

cứu và đưa ra các chính sách phát triển thị trường nội địa cho các mặt hàng đồ gia dụng và 

đồ chơi trẻ em bằng gỗ. 

– Ngoài ra, Tổng Giám đốc Lê Hải Liễu hàng năm đều tham gia các đoàn xúc tiến thương 

mại do các vị lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và Thành phố dẫn đầu, tiếp xúc và làm việc 

với lãnh đạo cấp cao và các tập đoàn kinh tế của những quốc gia lớn tiềm năng, đã mở ra 

nhiều cơ hội hợp tác làm ăn lớn và lâu dài cho Đức Thành. 
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 Chính sách giá 

– Công ty luôn thực hiện chính sách giá linh hoạt, uyển chuyển, phù hợp cho từng phân khúc 

thị trường, từng đối tượng khách hàng, từng thời điểm…đặc biệt ưu đãi cho các thị trường mục 

tiêu, các khách hàng mục tiêu…nên hầu như lúc nào cũng làm hài lòng khách hàng. 

– Mặt khác, việc Công ty luôn giữ đúng cam kết về thời gian giao hàng cho khách…cũng là 

một thuận lợi khi thuyết phục khách về giá cả. 

– Các sản phẩm của Đức Thành luôn đáp ứng được về chất lượng cũng như mẫu mã, tính 

tiện lợi và an toàn khi sử dụng của người tiêu dùng nên có ưu thế là đảm bảo được sức 

cạnh tranh về giá sản phẩm. Dự kiến sáu tháng cuối năm 2009, và sang năm 2010 khi 

khủng hoảng kinh tế thế giới được đẩy lùi Công ty sẽ đưa ra giá bán tốt hơn so với năm 

2008 nhằm mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho Công ty. 

– Đối với thị trường nội địa, mục đích mở rộng thị phần và hệ thống phân phối các sản 

phẩm do công ty sản xuất, đặc biệt là đối với nhóm sản phẩm đồ dùng nhà bếp, đồ dùng 

trong nhà và đồ chơi cho trẻ em trong năm 2009 sẽ giúp cho Công ty xây dựng một chính 

sách giá bán tốt hơn nhằm đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra. 
 

 Hệ thống phân phối 

– Đối với thị trường quốc tế, Công ty chọn kênh phân phối là các hệ thống siêu thị, thông 
qua các nhà môi giới và các nhà nhập khẩu nước ngoài. Phần lớn các hợp đồng cung cấp 
sản phẩm của Công ty được ký kết với khách hàng là do mối quan hệ đối tác truyền thống 
lâu dài nên tương đối ổn định. Bên cạnh đó, tìm đối tác và phân phối sản phẩm thông qua 
các hội chợ triển lãm về ngành gỗ gia dụng cũng là một kênh phân phối rất tốt đối với Công 
ty trong những năm vừa qua. Sắp tới, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, Công ty có thể sẽ 
thực hiện việc chỉ định nhà phân phối các sản phẩm tại nước ngoài. 

– Đối với thị trường trong nước, Công ty đã cung cấp vào tất cả các đầu mối siêu thị (Coop 
Mart, Maximart, City Mart, Big C, Metro, Lotte, Vinatex…), các cửa hàng trang trí nội thất  
như (Nhà đẹp, Nhà xinh…), các nhà sách lớn ( Fahasa, Nguyễn Văn Cừ…), các trung tâm 
thương mại ( Diamond, Parkson….) 

– Đặc biệt đối với nhóm sản phẩm mới là đồ chơi trẻ em bằng gỗ, kế hoạch của Công ty là 
tiếp tục tìm kiếm thêm các đại lý phân phối trên phạm vi toàn quốc trong năm 2009 và những 
năm sắp tới, với mục tiêu đạt doanh số tiêu thụ nội địa đối với nhóm hàng đồ chơi cho trẻ em 
sẽ tăng từ 75 -100% so với thực hiện trong năm 2008 ( tốc độ tăng trưởng rất tốt trong năm 
2008 là gần 171% so với năm 2007 ). 

– Công ty đã xây dựng được một hệ thống phân phối và giới thiệu các sản phẩm của mình 
trên phạm vi toàn quốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, Công ty đã tạo lập mối 
quan hệ đối tác với 109 các công ty và 88 cửa hàng đồ chơi; tại thành phố Đà Nẵng và khu vực 
lân cận là 18 đối tác; tại Hà Nội và các khu vực lân cận là 56 đối tác. Ngoài ra tại Vũng Tàu, 
Bình Dương, Sóc Trăng .v.v… đều có các cửa hàng bày bán sản phẩm của Công ty. 
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 Chính sách bán hàng 

– Công ty luôn luôn xây dựng một chính sách bán hàng linh hoạt vì đặc thù kinh doanh 

xuất khẩu của Công ty là sản xuất và bán sản phẩm theo đơn đặt hàng. Chính sách bán 

hàng được kết hợp chặt chẽ với chính sách giá bán của Công ty đã đề ra nhằm mục đích 

mang lại lợi nhuận cho Công ty. 

– Tính linh hoạt trong chính sách bán hàng được thể hiện rõ ở chỗ Công ty có những 

chính sách bán hàng rất phù hợp đối với các khách hàng truyền thống có đơn hàng tốt vì lợi 

ích của hai bên và nhằm mục tiêu duy trì lượng khách hàng truyền thống. Đây một yếu tố rất 

quan trọng đối với việc hoạch định phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương 

lai. Đồng thời, việc thu hút khách hàng mới cũng đòi hỏi một chính sách bán hàng cạnh 

tranh mà trong đó mục tiêu mở rộng thị phần và thị trường được xem là quan trọng nhất. 
 

 Nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký bảo hộ 

Nhằm mục đính khẳng định sự tồn tại và vị thế của Công ty trên thương trường cũng như 

khẳng định sự cam kết về chất lượng các sản phẩm mà Công ty đã sản xuất và kinh doanh, 

Công ty đã hoàn tất việc đăng ký nhãn hiệu Gỗ Đức Thành và Winwintoys. 

• Các nhãn hiệu đã đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ:  

 

  

 

• Slogan của Công ty “Thiên đường của người nội trợ”. 
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 Cạnh tranh 

– Đối với các doanh nghiệp cùng ngành chế biến gỗ trong nước: 

• Đa số các công ty lớn tại Việt Nam không tham gia vào lĩnh vực sản xuất đồ dùng nhà 

bếp và đồ chơi trẻ em bằng gỗ. Các doanh nghiệp này đều tập trung vào sản phẩm đồ 

gỗ trang trí nội thất với chất liệu gỗ quý, cứng và phần lớn nguồn nguyên liệu chính là gỗ 

được nhập khẩu từ nước ngoài nên luôn luôn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là 

khi nền kinh tế thế giới gặp khủng hoảng như trong năm 2008. 

• Trong khi đó các công ty nhỏ, lẻ khác thì khó có khả năng cạnh tranh với Đức Thành 

trong lĩnh vực này vì sản phẩm đòi hỏi độ tinh xảo cao và phải đạt các chỉ tiêu về chất 

lượng, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm … Bên cạnh đó, việc kiểm soát và quản lý 

cũng là một rào cản đối với các doanh nghiệp nhỏ, cũng như đối với các doanh nghiệp 

khác muốn tham gia vào lĩnh vực này. 

– Đối với các doanh nghiệp nước ngoài: 

• Sản phẩm xuất khẩu của Công ty phần lớn chịu sự cạnh tranh của các doanh nghiệp 

nước ngoài mà chủ yếu là Thái Lan và Trung Quốc. 

• Tuy nhiên trong giai đoạn gần đây, Thái Lan đang có những bất ổn về chính trị nên khả 

năng cạnh tranh của các công ty Thái Lan đã bị suy giảm đáng kể. Trong khi đó, hầu hết 

sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc thì đang bị thị trường tẩy chay do các nguyên nhân 

liên quan đến yếu tố chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.  
 
6.9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký  

Các hợp đồng cung cấp sản phẩm tiêu biểu 

STT 
 Tên khách 

hàng Quốc gia  Nội dung  
 Giá trị hợp 
đồng (USD) 

Thời gian thực hiện 
Từ Đến 

1 Apollo Anh Dụng cụ bếp 308.007 27/02/2009 30/09/2009

2 Kesper Đức Dụng cụ bếp & ghế xếp 1.053.047 26/02/2009 27/11/2009

3 Schmidt Đức Dụng cụ bếp 982.860 11/04/2009 14/11/2009

4 zeller Đức Dụng cụ bếp 1.003.397 17/03/2009 25/09/2009

5 Keiyo Nhật Bàn ăn sáng 377.316 06/01/2009 23/09/2009

6 Nitori Nhật Kệ bếp các loại 320.911 06/01/2009 04/11/2009

7 Samco Nhật Đồ chơi trẻ em 201.146 11/06/2009 10/12/2009

8 Pearl Nhật Kệ bếp các loại 195.489 08/01/2009 21/12/2009

9 Winsome Mỹ Bàn laptop 217.728 11/01/2009 05/11/2009

10 Tupperware Bỉ - Úc Dụng cụ bếp 206.106 16/01/2009 20/10/2009

11 Hanil Hàn Quốc Dụng cụ bếp 124.018 28/04/2009 14/09/2009

12 Novo Pháp Dụng cụ bếp 146.405 15/01/2009 12/08/2009
  Nguồn: DTWOODVN 
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Các hợp đồng mua nguyên vật liệu  

STT  Tên khách hàng  Nội dung  

 Giá trị hợp 
đồng (triệu 

VND)  

Thời gian thực hiện 

Từ Đến 

1 Cẩm Tú Gỗ cao su 2.000 17/03/2009 17/06/2009

2 Lê Vân Gỗ cao su 2.000 27/07/2009 27/09/2009

3 Dynea Hóa chất 635 11/08/2009 11/11/2009

4 Tongyou Hóa chất 760 17/06/2009 17/09/2009

5 Sơn Hà Mica trong 138 18/07/2009 18/10/2009

  Nguồn: DTWOODVN 
 

7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu hoạt động chủ yếu trong năm 2007, năm 2008 và 9 tháng 
năm 2009 

          Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Chỉ tiêu 
Năm 
2007 

Năm 
2008 

9 tháng 
năm 2009 

 
Tổng giá trị tài sản 

 
149.595 

  
162.269  

 
169.592 

 
Vốn chủ sở hữu 

 
132.489 

  
112.446  

 
126.478 

 
Doanh thu thuần 

 
133.808 

  
161.695  

 
128.331 

 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

 
18.919 

  
22.741  

 
28.744 

 
Lợi nhuận khác 

 
4.094 

  
954  

 
503 

 
Lợi nhuận trước thuế 

 
23.013 

  
23.695  

 
29.247 

 
Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần 17,20%

 
14,65% 22,79%

 
Lợi nhuận sau thuế 

 
21.544 

  
18.776  

 
22.813 

 
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 16,10%

 
11,61% 17,78%

 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 17,46%

 
12,04% 13,75%

 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 20,33%

 
15,33% 19,10%

        

Nguồn: DTWOODVN 
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Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2008 giảm so với năm 2007 là do: 

– Trong năm 2007, Công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% theo Giấy 

chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1527/UB-CNN ngày 11 tháng 4 năm 2003 và công văn số 

11684/BTC-TCT ngày 16 tháng 9 năm 2005. Đồng thời, Công ty được miễn 100% thuế thu 

nhập doanh nghiệp cho khoản thu nhập chịu thuế tăng thêm trong năm từ các khoản đầu tư 

mới thực hiện trong năm 2007. 

– Tuy nhiên, trong năm 2008, Công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% 

và Công ty chỉ được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản thu nhập chịu thuế 

tăng thêm trong năm từ các khoản đầu tư cho nhà máy mới tại Huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương. Chính vì vậy năm 2008 tỷ trọng của lợi nhuận sau thuế có giảm so với năm 2007. 

Từ năm 2009, Công ty sẽ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% và giảm 50% 

số thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản thu nhập chịu thuế tăng thêm trong năm từ các 

khoản đầu tư cho nhà máy mới nhằm mở rộng quy mô công suất sản xuất của Công ty đến 

hết năm 2011. 

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong các năm 2007, năm 
2008 và 9 tháng năm 2009 

Những nhân tố khách quan: 

Năm 2008 là một năm nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế Việt Nam có nhiều sự biến 

động to lớn. Cuộc khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ diễn ra 

trên quy mô toàn cầu bắt đầu vào cuối quý 2 năm 2008 và kéo dài sang tận những tháng đầu 

năm 2009 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các công ty 

nói chung và đặc biệt ảnh hưởng đến các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hoá 

xuất khẩu nói riêng, trong đó có Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành. 

Trong những tháng đầu năm 2008, với tình hình lạm phát ở mức rất cao, giá xăng dầu liên tục 

tăng nhanh đã làm giá cả của các yếu tố đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gia 

tăng với tốc độ cao. Đồng thời lãi suất ngân hàng không ngừng tăng lên và tỷ giá hối đoái giữa 

các đồng tiền chủ chốt như USD và EUR so với đồng Việt Nam có sự biến động khó lường đã 

tác động mạnh mẽ đến kế hoạch đầu tư sản xuất và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế, trong năm 2008 Công ty vẫn đạt được những 

thành tựu đáng kể trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể là tổng tài sản tăng 8,47%, 

doanh thu thuần và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lần lượt tăng 20,84% và 20,20% so với 

thực hiện của năm 2007.  
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Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế tăng không đáng kể so với năm 2007 là do trong năm 2007 

Công ty có khoản lợi nhuận khác hơn 4 tỷ đồng, chiếm gần 18% lợi nhuận trước thuế. Trong 

khi lợi nhuận khác trong năm 2008 chỉ chiếm 4% so với lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, lợi 

nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 12,85% là do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành năm 2008 là 5,034 tỷ đồng, trong khi đó chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành năm 2007 là 1,665 tỷ đồng. Như vậy chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm 

2008 tăng 3,369 tỷ đồng, tương đương tăng 202,34% là nguyên nhân làm giảm đáng kể chỉ 

tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2008 so với năm 2007.  

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm 2008 tăng cao hơn so với năm 2007 là do 

số thuế được miễn giảm trong năm 2008 là 1,729 tỷ đồng, trong khi đó số thuế được miễm 

giảm trong năm 2007 là 4,327 tỷ đồng. Công ty được hưởng ưu đãi theo thông tư 

134/2007/TT-BTC dành cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất hàng xuất khẩu 

(danh mục ưu đãi A). Chi tiết về ưu đãi thuế sẽ được trình bày tại mục 8.1 phần V.  

Bước sang năm 2009, do tình hình những tháng đầu năm vẫn chịu sự tác động của cuộc 

khủng hoảng kinh tế, tình hình hoạt động của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là 

trong quý I, đơn đặt hàng bị đình hoãn và số lượng đơn đặt hàng giảm đáng kể so với các 

năm trước. Tuy nhiên đến hết quý III, cùng với sự hồi phục của các chỉ số kinh tế vĩ mô trong 

nước cũng như của các nền kinh tế lớn trên thế giới thì tình hình hoạt động kinh doanh của 

Công ty đã được cải thiện rõ rệt vì hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là xuất khẩu 

mặt hàng gỗ gia dụng sang các nước thuộc châu Mỹ, châu Á, châu Úc và châu Âu.  

 
Những nhân tố chủ quan: 

Trong năm 2008, toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực vượt qua khó khăn chung và đạt 

được những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hầu hết các chỉ tiêu 

về hoạt động đều có sự tăng trưởng tốt so với năm 2007. 

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm kết thúc năm 2008 tăng so với năm 2007 là 12,674 tỷ 

đồng, tương đương tăng 8,47%, là do những nguyên nhân chủ yếu sau: 

• Trong năm 2008, với sự biến động tăng cao của giá nguyên liệu nên công ty đã tiến hành 

ký kết các hợp đồng mua nguyên liệu và trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp nhằm chủ 

động được nguồn cung cấp nguyên liệu cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong tình hình giá cả tăng cao do lạm phát. Do đó, hàng tồn kho của Công ty tại thời điểm 

kết thúc năm 2008 cũng tăng cao so với cuối năm 2007 vì Công ty chủ động dự trữ nguồn 

nguyên liệu và thành phẩm nhằm đáp ứng cho các hợp đồng đã ký kết. Sự gia tăng chủ 

yếu của các khoản trả trước cho người bán và hàng tồn kho đã tác động làm tăng tài sản 

ngắn hạn lên 4,303 tỷ đồng, tương đương tăng 5,93% so với năm 2007. 
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• Với đà tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh các năm trước, năm 2008 Công ty đã 

tiến hành đầu tư mở rộng quy mô sản xuất bằng việc mua sắm thêm máy móc thiết bị phục vụ 

sản xuất và đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Bình Dương. Công ty đã tăng cường năng lực 

sản xuất ở cả 2 nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, sắp 

xếp lại dây chuyền, trang bị một văn phòng bằng container tại nhà máy Tân Uyên, đầu tư dây 

chuyền phun sơn tự động tại nhà máy Tân Uyên để giảm mức độ độc hại và nâng cao chất 

lượng sản phẩm, đủ để đáp ứng tốc độ tăng trưởng của công ty trong những năm tới. Sự gia 

tăng chủ yếu của tài sản cố định đã tác động làm tăng tài sản dài hạn lên 8,371 tỷ đồng, tương 

đương tăng 10, 87% so với năm 2007. 

Đến cuối quý 3 năm 2009, tổng tài sản của Công ty có sự biến động tăng không đáng kể, Công ty 

vẫn duy trì ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động đầu tư đã được Công ty 

chủ động không đẩy mạnh trong giai đoạn này do tình hình suy thoái kinh tế chưa thật sự kết thúc. 

Doanh thu thuần của Công ty năm 2008 tăng so với năm 2007 là 27,887 tỷ đồng tương đương 
tăng 20,84% là do những nguyên nhân chủ yếu sau: 

• Công ty đẩy mạnh việc sản xuất và kinh doanh các nhóm mặt hàng chủ lực như đồ nhà bếp, 
đồ gia dụng vì đây được xem là các mặt hàng thiết yếu, ít chịu sự tác động của tình hình kinh 
tế khó khăn của các nền kinh tế nhập khẩu cũng như các nhà nhập khẩu sản phẩm của Công 
ty. Cụ thể, doanh thu từ nhóm mặt hàng nhà bếp tăng 29,088 tỷ đồng, tương đương tăng 
34,38%, và doanh thu từ nhóm mặt hàng đồ gia dụng tăng 6,864 tỷ đồng, tương đương tăng 
51,23% so với năm 2007. 

• Ngoài ra, việc đẩy mạnh kinh doanh nhóm mặt hàng đầy tiềm năng là đồ chơi trẻ em cũng 
phần nào góp phần làm tăng doanh thu. Năm 2008 doanh thu đồ chơi trẻ em kể cả nội địa và 
xuất khẩu đều có kết quả tốt hơn nhiều so với năm 2007, thể hiện qua con số đạt được 8,696 
tỷ đồng, chiếm 5,38% trên tổng doanh thu (năm 2007 là 3,209 tỷ đồng chiếm 2,40%), tăng 
5,487 tỷ đồng, tương đương tăng 171% so với năm 2007. 

• Khi tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, Công ty đã xác định hướng kinh doanh chiến 
lược mới là thị trường nội địa vì đây là một thị trường đầy tiềm năng chưa được khai thác hiệu 
quả. Tuy doanh thu từ thị trường nội địa trong năm tăng chưa cao so với kỳ vọng nhưng cũng 
góp phần làm tăng doanh thu của Công ty trong năm 2008. 

• Chịu sự tác động của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, giá cả hàng hoá bán ra của Công ty đều 
có xu hướng giảm giá, đồng thời có dấu hiệu của sự sụt giảm các đơn hàng. Đứng trước tình 
hình khó khăn trên, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, đặc 
biệt là bộ phận kinh doanh đã nỗ lực duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống như Châu 
Âu, Châu Mỹ và đẩy mạnh phát triển thị trường tại Châu Á và  Châu Úc. Kết quả đạt được là 
doanh thu từ thị trường châu Á tăng 20,339 tỷ đồng, tương đương tăng 47,78% và doanh thu 
từ thị trường châu Úc tăng 3,585 tỷ đồng, tương đương tăng 395,26% so với năm 2007. 
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Trong tình hình kinh tế vô cùng khó khăn trong năm vừa qua, yếu tố then chốt tác động làm 

tăng doanh thu chính là công tác điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh rất hiệu 

quả của ban lãnh đạo Công ty. Đồng thời, việc giá bán có xu hướng giảm nhưng doanh thu 

vẫn tăng 20,84% chứng tỏ sản lượng tiêu thụ trong năm có sự gia tăng lớn so với năm 2007  

và điều này cho thấy các sản phẩm của Công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường 

trong và ngoài nước nhờ có chất lượng tốt và đa dạng về mẫu mã, đáp ứng ngày một tốt hơn 

thị hiếu của khách hàng. 
 
Bước sang năm 2009, do dự đoán được những khó khăn vẫn còn từ cuộc khủng hoảng kinh tế 

năm 2008, Công ty đã chủ động đẩy mạnh việc tìm kiếm đơn hàng để bù đắp cho các đơn hàng 

bị đình hoãn và sụt giảm tại thời điểm cuối năm 2008. Vượt qua những khó khăn đó, Công ty đã 

đạt được doanh thu lũy kế đến hết tháng 9 năm 2009 là 128,331 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ 

năm 2008 và đạt 72,95% so với kế hoạch doanh thu đặt ra trong năm 2009 là 178,369 tỷ đồng. 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2008 tăng so với năm 2007 là 3,822 

tỷ đồng tương đương tăng 20,20% là do những nguyên nhân chủ yếu sau: 

 

• Từ bảng các khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh so với doanh thu thuần trình bày tại 

mục 6.4, có thể nhận thấy rằng tỷ lệ các khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh so với 

doanh thu thuần không thay đổi, vì vậy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng là do 

doanh thu thuần trong năm tăng lên 20,84% so với năm 2007. 

 

• Tỷ lệ các khoản các chi phí sản xuất kinh doanh so với doanh thu thuần không thay đổi là do: 

Trong cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh thì giá vốn hàng bán năm 2008 có tỷ lệ so với doanh 

thu thuần giảm hơn so với năm 2007 là 1,30%. Điều này chứng tỏ trước tình hình kinh tế khó 

khăn trong năm 2008, Công ty đã nỗ lực kiểm soát và tiết kiệm chi phí sản xuất  nhằm đảm 

bảo và duy trì lợi nhuận.  

Các khoản mục chi phí quản lý và chi phí lãi vay tăng nhẹ chủ yếu là do chi phí lương tăng lên 

trước tình hình lạm phát trong năm và lãi suất vay ngân hàng tăng nhanh từ quý III năm 2008. 

Tính đến hết tháng 9 năm 2009, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được rất 

khả quan. Lợi nhuận trước thuế đạt 29,247 tỷ đồng, tăng 23,43% so với cả năm 2008. và vượt 

7,26% so với kế hoạch năm 2009. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 22,813 tỷ đồng, tăng 

21,50% so với năm 2008 và vượt 5,26% so với kế hoạch năm 2009.  
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8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

 
8.1. Triển vọng phát triển của ngành 

 Thực trạng hoạt động của ngành năm 2009 

Đến giai đoạn hiện nay, ngành xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam dường như đã vượt qua 

được giai đoạn khó khăn nhất. Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ mấy tháng gần đây đã 

khả quan hơn so với quí I/2009. 

Sau khi sụt giảm khá mạnh ngay từ tháng đầu năm, đến tháng 6/2009 kim ngạch xuất khẩu 

sang thị trường Mỹ đã bằng so với kim ngạch cùng kỳ năm 2008. Đây là một tín hiệu cho thấy 

nhu cầu nhập khẩu từ thị trường này bắt đầu tăng. Với tình hình kinh tế từ nay đến cuối năm 

không thể xấu thêm thì nhập khẩu đồ nội thất của Mỹ cũng sẽ có tiến triển tốt hơn. 

Trong khi đó, với thị trường Nhật Bản, từ đầu năm 2009 đến nay, tình hình xuất khẩu sản phẩm 

gỗ sang thị trường này đặc biệt là với đồ nội thất bằng gỗ rất khả quan. Xu hướng này nhiều khả 

năng sẽ được duy trì trong các tháng cuối năm.  

Đối với thị trường Châu Âu thì với tình hình kinh tế tại khu vực trong những tháng cuối năm 

đang có xu hướng hồi phục, do đó khả năng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang EU trong 

quí IV/2009 sẽ ổn định hoặc phục hồi nhẹ so với cùng kỳ năm trước. 

Kim ngạch xuất khẩu cả nước: 

 

Nguồn: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương Mại – Bộ Công thương 

 
 
 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH                                                 BẢN CÁO BẠCH 

Trang 53 

 
Thị trường xuất khẩu chính cả nước: 

 

   Nguồn: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương Mại – Bộ Công thương 

 

 Triển vọng phát triển ngành chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam    

Thị trường truyền thống của ngành gỗ xuất khẩu trong nước là Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản chiếm 

đến 70% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Và theo báo cáo khảo sát về nhu cầu gỗ tại các quốc 

gia thuộc các khu vực này thì nhu cầu sẽ tăng trưởng trở lại khi nền kinh tế tại các khu vực này 

hồi phục trở lại và dự báo là từ năm 2010. 

Bên cạnh đó, tình hình khó khăn của kinh tế thế giới hiện nay đã thúc đẩy các doanh nghiệp 

ngành gỗ tìm đến nhiều thị trường xuất khẩu mới, nhiều tiềm năng và đặc biệt là không hề kém 

phần hấp dẫn như Ấn Độ, Nga, các nước Trung Á. 3 thị trường mới này đang hứa hẹn sức tiêu 

thụ tốt đối với các sản phẩm đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.  

Ngành công nghiệp chế biến gỗ tại Ấn Độ không đủ lớn để đáp ứng nhu cầu người dân trong 

nước. Do đó, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu nhiều hơn và khai thác 

thị trường rất tiềm năng này. 

Các nước cộng hòa Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan với những dự án đầu tư 

cơ sở hạ tầng, xây dựng phát triển nên nhu cầu về các sản phẩm đồ gỗ là rất lớn. Thuận lợi cho 

các doanh nghiệp xuất khẩu là những thị trường này không quá khắt khe, yêu cầu về mẫu mã, 

chuẩn mực hàng hóa không ở mức cao như những thị trường khó tính khác. 
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Thị trường Nga mặc dù rất nhiều tiềm năng, tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ lưu ý hơn đối với 

những vấn đề về thủ tục thanh toán và ngoại ngữ. Ngoài ra, thị trường Trung Quốc sau khi có 

sự sụt giảm mạnh trong quý IV năm 2008 thì sang năm 2009, các sản phẩm gỗ xuất khẩu của 

Việt Nam vào thị trường này liên tục tăng mạnh và dự báo nhu cầu vẫn tiếp tục tăng trong 

những tháng tiếp theo. 

Nhìn chung, trước khó khăn của ngành gỗ trong thời gian qua do ảnh hưởng của cuộc suy thoái 

kinh tế toàn cầu thì trong những tháng đầu năm, các doanh nghiệp ngành gỗ đã nỗ lực phấn 

đấu và cùng với các chính sách hỗ trợ ngành gỗ của chính phủ như chính sách áp dụng lãi suất 

kích cầu, cho vay ưu đãi trong đầu tư mở rộng sản xuất đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng 

trong những tháng đầu năm 2009 và trong những năm tới khi nền kinh tế thế giới hồi phục. 

8.2. Vị thế của Công ty trong ngành 

Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, đến nay có khoảng trên 2.000 doanh nghiệp và cơ sở 

sản xuất chế biến gỗ trong đó có hơn 240 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hơn 400 

doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu. Tuy nhiên, ngoài các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, thì chỉ có khoảng hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam là có năng lực tiếp thị quốc tế và 

bán hàng trực tiếp đến các chuỗi bán lẻ trên thế giới mà không phải thông qua những công ty 

thương mại trung gian của nước ngoài, và Đức Thành là một trong những công ty này. 

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực 

sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng đồ dùng nhà bếp và đồ chơi trẻ em bằng gỗ tại Việt Nam. 

Trong hơn 18 năm hoạt động, Công ty đã đạt được những thành tích đáng kể trong lĩnh vực 

hoạt động kinh doanh của mình. Với nỗ lực cải tiến, hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao 

chất lượng sản phẩm của mình Công ty đã đạt được Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 

9001:2000 do tổ chức quốc tế BVQI cấp. Năm 2004, qua hệ thống mạng Thương Hiệu Việt, 

Công ty được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn “Thương hiệu mạnh năm 2004”. 

Ngoài ra, để thực hiện chiến lược phát triển lâu dài và bền vững, trong năm 2010 Công ty sẽ 

triển khai xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại tỉnh Tây Ninh. Việc xây dựng nhà máy và tăng năng 

lực sản xuất sẽ giúp Công ty có thể mở rộng và phát triển các loại sản phẩm tiềm năng của 

mình và chiếm lĩnh được thị trường trong và ngoài nước.  

So với các công ty cùng ngành thì Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành có nhiều lợi thế về 

các khách hàng truyền thống, có mối quan hệ làm ăn lâu dài với Công ty trong nhiều năm. Sản 

phẩm của Công ty luôn được tiêu thụ một cách ổn định vì đó là những mặt hàng gần như thiết 

yếu và rất hữu ích đối với cuộc sống hàng ngày. Do đó, hoạt động sản xuất và kinh doanh 

không bị biến động nhiều nếu có khủng hoảng kinh tế xảy ra.  
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Bên cạnh đó, để đầu tư cho chất lượng của các sản phẩm chế biến từ gỗ của mình và đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Công ty luôn chú trọng trong vấn đề hoàn thiện quy 

trình sản xuất, cũng như tăng cường công tác thiết kế mẫu mã phù hợp, đáp ứng thị hiếu của 

người tiêu dùng. 

Do đặc thù của các sản phẩm đồ dùng nhà bếp và đồ chơi trẻ em bằng gỗ là rất đa dạng về 

chủng loại và mẫu mã, đồng thời với gần 1.800 sản phẩm các loại có độ tinh xảo rất cao và đáp 

ứng hầu hết các yêu cầu khắt khe khác của thị trường về môi trường, nguồn gốc gỗ sử dụng, 

định mức thành phần hóa chất độc hại, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn khi sử dụng… đã 

khiến Công ty trở nhà cung cấp hàng đầu và hầu như không có đối thủ cạnh tranh ngang tầm tại 

Việt Nam, vì quy trình sản xuất không đơn giản và vì phải đảm bảo các tiêu chí đề ra cho các 

nhóm sản phẩm này. Hiện nay, khi khách hàng quan tâm đến hai nhóm sản phẩm đồ dùng nhà 

bếp và đồ chơi cho trẻ em bằng gỗ thì đa số đều tìm đến với Đức Thành, vì vậy trong khi các 

công ty cùng ngành đang gặp nhiều khó khăn trong năm 2009 thì Công ty vẫn nhận được nhiều 

đơn hàng từ các khách hàng. 

9. Chính sách đối với người lao động của Công ty 

9.1. Số lượng người lao động trong Công ty 

Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 30/09/2009 là 960 người, cơ cấu lao động theo trình 

độ được thể hiện trong bảng sau: 

STT Chỉ tiêu 

Số 
CB.CNV 

31/12/2007

Số 
CB.CNV 

31/12/2008

Số 
CB.CNV 

30/09/2009 

Tỷ lệ 
(%) 

  Tổng số lao động (người) 895 1.040 960 100%
1 Phân theo trình độ lao động      

  Đại học  37 36 40 4%
  Cao đẳng 12 13 16 2%
  Trung cấp 13 24 16 2%
  Trình độ khác  833 967 888 92%

2 Phân theo hợp đồng lao động      
  HĐLĐ không thời hạn 236 322 416 43%
  HĐLĐ từ 1 đến 3 năm 438 616 435 45%
  HĐLĐ dưới 1 năm 221 103 109 12%

Toàn bộ hợp đồng lao động đều được ký trực tiếp với người lao động 
                          Nguồn: DTWOODVN 
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9.2. Chính sách đối với người lao động 

 Về chế độ làm việc nghỉ ngơi: 

Thời gian làm việc của khối văn phòng:  

o Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11giờ 30. 

o Buổi chiều: từ 12 giờ 30 đến 17 giờ. 

o Ngày nghỉ hàng tuần: chiều thứ bảy và chủ nhật. 

Thời gian làm việc của khối sản xuất: 

o Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11giờ. 

o Buổi chiều: từ 12 giờ 00 đến 4 giờ. 

o Nếu phải làm tăng ca hay làm việc vào ngày nghỉ sẽ được chấm công và thù lao theo quy 

định của Luật lao động hiện hành. 

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết:  

o Người lao động được nghỉ phép 12 ngày/năm. Cứ làm việc được năm năm sẽ được thêm 1 

ngày phép. 

o Người lao động được nghỉ 09 ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động. 

 Về chính sách tuyển dụng và đào tạo: 

Tuyển dụng: 

o Công ty chú trọng tuyển dụng những nhân viên phù hợp với yêu cầu của công việc. Công ty 

khuyến khích việc tuyển dụng nội bộ, cho phép nhân viên tự ứng cử vào những vị trí mà Công 

ty đang có nhu cầu nếu thấy năng lực của họ phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho nhân viên có 

cơ hội phát triển và thăng tiến. Công ty đưa ra chính sách đào tạo phù hợp cho những nhân 

viên tiềm năng hoặc nâng cao hơn nữa năng lực của các nhân viên giỏi, xuất sắc.  

o Bên cạnh đó, Công ty vẫn thực hiện công tác tuyển dụng nhân lực từ bên ngoài. Nhân viên 

được Công ty tuyển dụng trực tiếp hoặc thông qua các Công ty Tư vấn, Môi giới nhân lực, 

thi tuyển hoặc sự giới thiệu của nhân viên Công ty. 

Đào tạo: 

o Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng về nghiệp vụ 

chuyên môn, khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ công tác và đạo đức 

nghề nghiệp.  

o Đối với nhân viên mới, Công ty có chương trình đào tạo nội bộ về nội quy lao động, an toàn 

lao động, quy định, chính sách của Công ty, giới thiệu về các hoạt động kinh doanh, cơ cấu 

tổ chức của Công ty, đào tạo kiến thức ISO và đào tạo chuyên môn để nhân viên mới mau 

chóng hòa nhập vào công việc. Nhân viên nghiệp vụ đều được đào tạo chuyên môn và kỹ 

năng chung theo yêu cầu của từng phòng ban và từng giai đoạn phát triển của Công ty.  
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o Ngoài ra, Công ty còn có chính sách khuyến khích nhân viên tự đào tạo nâng cao trình độ 

bằng cách hỗ trợ kinh phí hoặc thời gian cho cán bộ công nhân viên tham gia các đợt tập 

huấn, các khóa học. 

 Về chính sách lương, thưởng và phúc lợi: 

Chính sách lương:  

o Công ty tính và trả lương theo thời gian đối với công nhân và theo lương tháng đối với khối 

văn phòng. Ngoài tiền lương theo hợp đồng, Công ty còn trả lương theo hiệu quả công việc 

(theo doanh số) và các khoản phụ cấp như phụ cấp cơm trưa, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp 

trách nhiệm, phụ cấp điện thoại và phụ cấp đi lại.  

Chính sách thưởng:  

o Công ty có chính sách thưởng cuối năm và thưởng thành tích cá nhân cuối năm. Căn cứ 

tính thưởng là kết quả đánh giá công việc hàng tháng, hàng năm. 

Bảo hiểm và phúc lợi:  

o Việc trích nộp BHXH, BHYT được Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và 

chưa bao giờ nộp trễ, nợ các khoản này. Công ty thực hiện các chế độ phúc lợi, các chế độ 

về thai sản, trợ cấp lao động nữ khi mang thai và sau thai sản trở lại làm việc hoặc các trường 

hợp hư thai, bảo hiểm tai nạn lao động, ... theo Luật lao động. Ngoài ra, Công ty còn mua bảo 

hiểm nhân thọ cho nhân viên chủ chốt, có thâm niên làm việc tại Công ty.  

10. Chính sách cổ tức 

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, sau khi đã hoàn thành nghĩa 

vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; ngay khi trả hết số 

cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản 

khác đến hạn phải trả.  

HĐQT Công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ phù hợp với 

điều lệ của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT luôn cân nhắc xem xét 

các kế hoạch kinh doanh trong các năm tới để tối đa hoá lợi nhuận cho các cổ đông, đảm 

bảo công ty phát triển nhanh và bền vững.  

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty, từ đầu năm Công ty 

dự kiến trong năm 2009 sẽ chia cổ tức là 12% trên mệnh giá cổ phiếu. 

Chính sách chi trả cổ tức trên phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và đảm bảo lợi 

ích của các cổ đông. 
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11. Tình hình hoạt động tài chính 

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

a) Trích khấu hao tài sản cố định:  

Công ty áp dụng trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng, xác định 

trên cơ sở thời gian hữu dụng ước tính của tài sản và phù hợp với hướng dẫn theo Quyết 

định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính về ban hành chế 

độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Số năm khấu hao cho từng nhóm tài sản như 

sau: 

• Nhà cửa, vật kiến trúc:  10 – 25 năm 

• Máy móc, thiết bị:   04 – 12 năm 

• Phương tiện vận tải:   06 – 10 năm 

• Thiết bị văn phòng:   03 - 09 năm 

Công ty có chủ trương lựa chọn khung khấu hao nhanh nhằm rút ngắn thời gian thu hồi vốn 

đầu tư và giảm được hao mòn vô hình của tài sản. Tuy nhiên, những tài sản cố định của 

Công ty do được bảo quản và sử dụng hợp lý nên có thời gian sử dụng thực tế rất lâu. 

b) Mức thu nhập bình quân: 

Thu nhập bình quân đầu người qua các năm 

Năm Năm 2007 Năm 2008 
9 tháng Năm 

2009 

Thu nhập bình quân 

(VND/người/tháng) 1.600.000 2.300.000 2.500.000

  Nguồn: DTWOODVN 

c) Thanh toán các khoản nợ đến hạn:  

Căn cứ vào các báo cáo kiểm toán năm, 2007 và 2008, Công ty luôn thanh toán đúng hạn 

và đầy đủ các khoản nợ. 

d) Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh 

nghiệp theo quy định của Nhà nước. Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty từ 

năm 2009 trở đi là 25%. Các khoản thuế sẽ thay đổi tuỳ theo các quy định về thuế của 

Chính phủ trong những năm tới. 
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e) Trích lập các quỹ:  

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập, sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do Đại 

hội đồng cổ đông quyết định. Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.  

Chủ trương của Công ty từ trước đến nay là trích từ lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng 

phúc lợi là 10%, cho quỹ dự phòng và quỹ đầu tư phát triển là 10%. Riêng trong năm 2008, 

Công ty vẫn thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi với tỷ lệ 10% nhưng không trích lập 

quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính do HĐQT xem xét thấy nhu cầu đầu tư phát 

triển mở rộng trong năm 2009 chưa nhiều và nguồn từ các quỹ này vẫn đáp ứng được. 

f) Tổng dư nợ vay hiện nay  

Công ty vay nợ ngắn hạn để bù đắp vào nguồn vốn lưu động nhằm thanh toán các khoản 

chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Hợp đồng 
tín dụng  

Ngân 
hàng Đáo Hạn  Lãi suất 

Tài sản thế 
chấp 

31/12/08 
(Triệu 
VNĐ) 

 30/09/09 
(Triệu 
VNĐ)  

Số 
0032/HDT
D/08 ngày 
12/11/2008 

Vietcomba
nk - Chi 
nhánh Tân 
Bình 

Khoản vay 
được hoàn trả 
cho từng lần 
rút vốn với 
thời hạn 06 
tháng 

Theo lãi suất 
công bố của 
Vietcombank 
có hiệu lực 
tại thời điểm 
rút vốn 

Quyền sử 
dụng lô đất 
tại Phường 
14, Quận Gò 
Vấp. 
TP.HCM 

  
21.500  

 
19.179

      7%/năm   
  

18.500   

      6,3%/năm   
  

3.000   

       0,5%/năm      
 

7.154

       0,2%/năm      
 

12.025

Số 2000-
LAV-
200804656 
ngày 29 
/07/2008 

Eximbank 
-Sở giao 
dịch 1 

Khoản vay 
được hoàn trả 
cho từng lần 
rút vốn với 
thời hạn 06 
tháng 

Theo lãi suất 
công bố của 
Eximbank có 
hiệu lực tại 
thời điểm rút 
vốn 

Tài sản cá 
nhân của Bà 
Lê Hải Liễu, 
Tổng Giám 
Đốc công ty 

  
4.405   

      8,4%/năm   
  

1.405   

      6,6%/năm   
  

3.000   

      4,1%/năm     

      0,9%/năm     

Tổng cộng vay nợ ngắn hạn  
  

25.905  
 

19.179
     Nguồn: DTWOODVN 
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g) Tình hình công nợ hiện nay 

 
Các khoản phải thu ngắn hạn:  

                     Đơn vị  tính:Triệu đồng 
 

Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 30/09/2009

Phải thu của khách hàng 
 

10.676            6.155  
 

8.412 

Trả trước cho người bán 
 

1.229          22.273  
 

25.419 

Các khoản phải thu khác 
 

7.506            1.351  
 

4.217 

Tổng cộng 
 

19.411          29.779  
 

38.048 
Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007,2008 và báo cáo tài chính Quý 3/2009 (chưa kiểm toán) 

 
 
Các khoản nợ phải trả: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 30/09/2009

Nợ ngắn hạn          13.973          47.023  
 

39.787 

Vay và nợ ngắn hạn                 -           25.905  
 

19.186 

Phải trả cho người bán            7.097            7.813  
 

4.202 

Người mua trả tiền trước            1.161            2.863  
 

1.845 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước               866            4.261  
 

6.777 

Phải trả người lao động            1.567            1.697  
 

1.941 

Chi phí phải trả            2.834            4.349  
 

5.481 

Các khoản phải trả phải nộp khác               448               135  
 

355 

Nợ dài hạn            1.050            1.520  
 

1.398 

Dự phòng trợ cấp mất việc làm            1.050            1.520  
 

1.398 

Nợ phải trả          15.023          48.543  
 

41.185 
Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007,2008 và báo cáo tài chính Quý 3/2009 (chưa kiểm toán) 
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11.2. Giải trình các khoản loại trừ trong báo cáo kiểm toán năm 2007 
Báo báo kiểm toán ban hành ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

đã đưa ra ý kiến ngoại trừ số dư đầu kỳ của các báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 

năm 2007 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành. 

Việc loại trừ này được Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành giải trình như sau: 

• Việc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã đưa ra ý kiến kiểm toán loại trừ số dư đầu kỳ trên 

các Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 là do số dư đầu kỳ này được kết 

chuyển từ số dư cuối kỳ của các báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 do 

công ty kiểm toán khác thực hiện (Công ty Kiểm toán DTL) và Công ty TNHH Deloitte Việt 

Nam không có đủ điều kiện để kiểm chứng lại tính hợp lý của các số dư đầu kỳ này. 

• Tuy nhiên, Công ty Kiểm toán DTL đã thực hiện việc kiểm toán tuân thủ theo đúng các 

chuẩn mực kiểm toán hiện hành và đưa ra ý kiến “Chấp nhận toàn phần” các báo cáo tài 

chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức 

Thành kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006. 

Báo cáo kiểm toán năm 2008 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán nên không phát 

sinh loại trừ số dư đầu kỳ như báo cáo kiểm toán năm 2007. 
 

11.3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ Tiêu 
Năm 
2007 

 Năm 
2008 

9 tháng 
năm 2009

1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán 
 - Hệ số thanh toán ngắn hạn 5,19 1,64 2,23
 - Hệ số thanh toán nhanh 3,10 0,80 1,51

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
 - Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,10 0,30 0,24
 - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 0,11 0,43 0,32

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 - Vòng quay hàng tồn kho 3,98 3,60 2,57
 - Vòng quay tổng tài sản 1,08 1,04 0,77
 - Vòng quay tài sản cố định 2,09 2,02 1,55
 - Vòng quay vốn lưu động  2,29 2,16 1,55

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 16,10% 11,61% 17,78%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 20,33% 15,33% 19,10%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) 31,78% 21,43% 21,99%

- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản (%) 17,46% 12,04% 13,75%

- Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần (%) 14,14% 14,06% 22,40%
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12.  Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 

Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và kế toán trưởng 

STT Tên Năm sinh Số CMND Chức danh 

I Hội đồng quản trị       

1 Bà Lê Hải Liễu 18/02/1962 020343551 Chủ tịch HĐQT 

2 Ông LARS KJAER 28/04/1958 203633063 Phó Chủ tịch HĐQT 

3 Ông Lê Hồng Thắng 27/07/1975 022768118 Thành viên HĐQT 

4 Ông Nguyễn Kim Lê Chuyên 21/03/1980 023424666 Thành viên HĐQT 

5 Ông Lê Hồng Thành 02/04/1973 022760219 Thành viên HĐQT 

6 Ông Trần Xuân Nam 01/01/1966 021838536 Thành viên HĐQT 

7 Ông Lê Như Ái 07/02/1955 020959091 Thành viên HĐQT 

II Ban Tổng Giám đốc     

1 Bà Lê Hải Liễu 18/02/1962 020343551 Tổng Giám đốc 

2 Ông Lê Hồng Thắng 27/07/1975 022768118 Phó Tổng giám đốc 

III Ban Kiểm soát      

1 Bà Đinh Lê Nhật Hằng    12/02/1974 220897892 Trưởng Ban kiểm soát 

2 Bùi Tường Anh 23/08/1976 022855519 Thành viên Ban kiểm soát 

3 Trần Ngọc Hùng 11/06/1979 212081382 Thành viên Ban kiểm soát 

IV Giám đốc tài chính      

1 Nguyễn Thị Hương Huyền 31/01/1972 022824240 Giám đốc tài chính 

Nguồn: DTWOODVN 

12.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

a) Bà LÊ HẢI LIỄU:  Chủ tịch HĐQT 

- Giới tính   :  Nữ 

- Ngày tháng năm sinh :   18/02/1962    

- Nơi sinh :  TP.HCM 

- Số CMND : 020 343 551 

- Ngày cấp : 26/11/2002 

- Nơi cấp : CA TP.HCM 

- Quốc tịch  :  Việt Nam 

- Dân tộc   :  Kinh 

- Địa chỉ thường trú :   20/48C Lam Sơn, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

- Chỗ ở hiện tại : 1/101 Hà Huy Tập, P.Tân Phong, PMH, Quận 7, TP.HCM 

- Điện thoại liên lạc : 08. 3589 4287 

- Trình độ văn hoá :  12/12 
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- Trình độ chuyên môn :  Đại học chuyên ngành Thống kê – Toán.   

- Quá trình công tác :    

• 1985 – 1991  :   Giảng viên Khoa Thống kê - Toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM 

• 1991 – 1993  :   Du học tự túc tại Cộng Hòa Liên Bang Đức 

• 1993 – 2000  :   Giám đốc Công ty gỗ Đức Thành 

• 2000 – 2003  :   Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty gỗ Đức Thành 

• 2003 – 2006  :   Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty gỗ Đức Thành 

• T9/2006 đến nay :  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty gỗ Đức Thành 

- Số cổ phần nắm giữ :  3.885.424 cổ phần 

  Trong đó:  Sở hữu cá nhân  :  3.885.424 cổ phần 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần đến 31/8/2009: 

 
STT Họ và tên Số cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ % Ghi chú 

1 B. Hà Thị Huệ         110.600 1,07% Mẹ ruột 
2 Ô. Lê Như Ái         252.000 2,43% Chồng 
3 Lê Như Vũ 200.000 1,93% Con 
4 Nguyễn Lê Vy 200.000 1,93% Con 
5 Lê Như Thanh - - Con 
6 Lê Như Thanh An - - Con 
7 B. Lê Thị Hải Lài           60.000 0,58% Chị ruột 
8 B. Lê Hải Lý           70.000 0,67% Chị ruột 
9 Ô. Lê Hồng Thành         196.660 1,90% Em ruột 

10 Ô. Lê Hồng Thắng         200.000 1,93% Em ruột 
11 B. Lê Phước Lành         141.820 1,37% Em ruột 
12 B. Lê Tấn Lợi           50.000 0,48% Em ruột 
13 B. Lê Thu Cúc           70.000 0,67% Em ruột 
14 B. Lê Thu Vân           70.000 0,67% Em ruột 
15 Ô. Lê Trọng Nhân           28.500 0,27% Em ruột 

 

- Hành vi vi phạm pháp luật :   Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty :  Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

- Các lợi ích khác có liên quan đến Công ty : Không   

- Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu đang sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 

niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH                                                 BẢN CÁO BẠCH 

Trang 64 

 

b) Ông LARS KJAER : Phó Chủ tịch HĐQT  

- Giới tính :  Nam  

- Ngày tháng năm sinh :   28/04/1958    

- Nơi sinh :  Toonder, Đan Mạch 

- Số CMND/hộ chiếu : 203 633 063 

- Ngày cấp : 14/01/2009 

- Nơi cấp : Đại sứ Quán Đan Mạch ( Việt Nam ) 

- Quốc tịch  :  Đan Mạch 

- Dân tộc   :   

- Địa chỉ thường trú :   Rudevang 76, 2840 Holte, Đan Mạch 

- Địa chỉ liên hệ : VPĐD BI Technology A/S, 161 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM 

- Điện thoại liên lạc : 0908 731 781 

- Trình độ văn hoá :   

- Trình độ chuyên môn :   Quản lý, điều hành doanh nghiệp 

- Quá trình công tác  :    

• 1984 - 2000  :   Công tác tại tập đoàn Carlsberg A/S – Đan Mạch, với vị trí Giám    

đốc điều hành, Phó chủ tịch phụ trách về chiến lược Công ty 

• 2000 - 2004 : Công tác tại Công ty In Wear & IC  

• 2004 - 2007 : Giám đốc điều hành tại NOPEF, Phần Lan 

• 2007 đến nay : Thành viên cấp cao và Phó Tổng Giám đốc của BankInvest 

Private Equity New Markets ( PENM ) 

- Số cổ phần nắm giữ :   980.000 cổ phần 

  Trong đó:  Sở hữu cá nhân :  không có 

  Đại diện sở hữu : 980.000 cổ phần 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần đến 31/8/2009: Không có cổ phần 

- Hành vi vi phạm pháp luật :   Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty :  Không  

- Các khoản nợ đối với Công ty :  Không 

- Các lợi ích khác có liên quan đến Công ty :  Không 

- Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu đang đại diện sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ 

ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 
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c) Ông  LÊ HỒNG THẮNG: Thành viên HĐQT  

- Giới tính  :  Nam 

- Ngày tháng năm sinh :  27/ 7/ 1975  

- Nơi sinh  :  TP.HCM 

- Số CMND : 022 768 118 

- Ngày cấp : 11/09/2009 

- Nơi cấp : CA TP.HCM 

- Quốc tịch :  Việt Nam  

- Dân tộc   :  Kinh 

- Điện thoại liên lạc : 08. 589 4287 

- Địa chỉ thường trú :  216 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

- Chỗ ở hiện nay : 214 Hà Huy Tập (B3-28) KP Nam Thiên 3, Q.7, TP.HCM 

- Trình độ văn hoá :  12/12 

- Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư Cơ khí động lực 

- Quá trình công tác:  
• 1998 – 2000  : Nhân viên công ty Đức Thành 

• 2000 -  2003           :   Giám đốc nhà máy gỗ Đức Thành, chi nhánh tại Đắk Lắk 

• 2003 – 11/2007  :  Phó Giám đốc thường trực Công ty gỗ Đức Thành 

• 11/2007  - 8/2009  :  Giám đốc sản xuất Công ty gỗ Đức Thành. 

• 9/2009 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty gỗ Đức Thành. 

- Số cổ phần nắm giữ : 200.000 cổ phần 
 Trong đó: Sở hữu cá nhân :  200.000 cổ phần 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần đến 31/8/2009: 
STT Họ và tên Số cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ % Ghi chú 

1 B. Hà Thị Huệ         110.600 1,07% Mẹ ruột 
2 B. Nguyễn Thị Phương Lan           49.000 0,47% Vợ 
3 Lê Nguyễn Minh Quân - - Con 
4 Lê Nguyễn Minh Nhi - - Con 
5 B. Lê Thị Hải Lài           60.000 0,58% Chị ruột 
6 B. Lê Hải Liễu      3.885.424 37,46% Chị ruột 
7 B. Lê Hải Lý           70.000 0,67% Chị ruột 
8 B. Lê Thu Cúc           70.000 0,67% Chị ruột 
9 B. Lê Thu Vân           70.000 0,67% Chị ruột 

10 B. Lê Phước Lành         141.820 1,37% Chị ruột 
11 B. Lê Tấn Lợi           50.000 0,48% Chị ruột 
12 Ô. Lê Trọng Nhân           28.500 0,27% Anh ruột 
13 Ô. Lê Hồng Thành 196.660 1.90% Anh ruột 
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- Hành vi vi phạm pháp luật :  Không   

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty :   Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty :   Không 

- Các lợi ích khác có liên quan đến Công ty :   Không 
- Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu đang sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 

niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 
 
d) NGUYỄN KIM LÊ CHUYÊN: Thành viên HĐQT   

- Giới tính :  Nam 

- Số CMND :  023424666     

- Ngày cấp :   14/01/2000       

- Nơi cấp :  CA. Tp. HCM 

- Ngày, tháng, năm sinh:   21/03/1980 

- Nơi sinh : Tp. Hồ Chí Minh  

- Quốc tịch :   Việt Nam 

- Dân tộc  :   Kinh 

- Quê quán  :  Quảng Nam – Đà Nẵng 

- Địa chỉ  thường trú :  40/13A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 03, Tp.HCM 

- Chỗ ở hiện tại :  40/13A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 03, Tp.HCM 

- Số điện thoại liên lạc :  0983 204 649 

- Trình độ văn hoá : 12/12 

- Trình độ chuyên môn :  Đại học - Kỹ sư Xây dựng 

- Quá trình công tác : 

• 2003 - 2004 : Kỹ sư phòng kỹ thuật - Tổng Công ty Xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng 

• 2004 - 6/2006 : Nghiên cứu viên – Trường đại học Liege – Vương quốc Bỉ 

• 7/2006 - 10/2007: Chuyên viên Tư vấn Quản lý dự án – Công ty Apave Việt Nam & 
Đông Nam Á 

• 11/2007 – nay : Chuyên viên Ban Kế hoạch đầu tư – Tập đoàn Công nghiệp Cao su 
Việt Nam 

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty  :  Thành viên HĐQT 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác :  Chuyên viên Ban Kế hoạch đầu tư – 
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

- Số cổ phần nắm giữ đến 31/08/2009 :   25.000 cổ phần 

Trong đó: + Sở hữu cá nhân :   25.000 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu :   Không có 

- Số cổ phần nắm giữ đến 31/08/2009 của người có liên quan : Không có 
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- Hành vi vi phạm pháp luật :   Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty :  Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

- Các lợi ích khác có liên quan đến Công ty : Không   

- Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu đang sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 

niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 
 
e) Ông TRẦN XUÂN NAM:    Thành viên HĐQT 

- Giới tính :   Nam 

- Ngày, tháng, năm sinh :   01/ 01/ 1966 

- Nơi sinh :   TP.HCM 

- Số CMND :   021 838 536 

- Ngày cấp :   09/12/1999 

- Nơi cấp :   TP.HCM 

- Quốc tịch :   Việt Nam 

- Dân tộc :   Kinh 

- Quê quán  :  Nam Định 

- Địa chỉ  thường trú : 256/4 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

- Chỗ ở hiện tại :  256/4 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

- Số điện thoại liên lạc :  0903 878 849 

- Trình độ văn hoá :   12/12 

- Trình độ chuyên môn :  Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác: 

• Từ năm 1995 đến 4/1997: Công tác tại Công ty TNHH Dệt may thương mại Tiên 
Phong, phụ trách Quản lý và điều hành SXKD. 

• Từ tháng 4/1997 đến năm 2003: Công tác tại Quỹ Đầu Tư Phát triển đô thị TP.HCM 
chức vụ:  Chuyên viên tư vấn đầu tư 

• Từ tháng 4/2003 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM.  

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty :  Thành viên HĐQT 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:   

• Giám đốc tư vấn tài chính Doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM) 

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ( Vosa ) 

- Số cổ phần nắm giữ đến 31/8/2009:   không có 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần đến 31/8/2009:  không có cổ phần 

- Hành vi vi phạm pháp luật :   Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

- Các lợi ích khác có liên quan đến Công ty : Không   
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f) Ông LÊ HỒNG THÀNH: Thành viên HĐQT   
- Giới tính  :  Nam 

- Ngày tháng năm sinh :  02-04-1973   

- Nơi sinh  :  TP.HCM 

- Số CMND : 022 760 219 

- Ngày cấp : 08/05/2003 

- Nơi cấp : CA TP.HCM 

- Quốc tịch :  Việt Nam   

- Dân tộc   :  Kinh 

- Địa chỉ thường trú :  1/11F Bình Khánh, P.Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM 

- Chỗ ở hiện tại : 216 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

- Điện thoại liên lạc  :   08. 3589 4287 

- Trình độ văn hoá :  12/12 

- Trình độ chuyên môn :  

- Quá trình công tác:  

• 1999 - 2001  :  Nhân viên Công ty gỗ Đức Thành 

• 2001 – 2003    :  Phụ trách mảng chứng từ xuất nhập khẩu Công ty gỗ Dức Thành. 

• 2003 - 2007  : Phó Giám đốc sản xuất Công ty gỗ Đức Thành 

• 2007 đến nay : Giám đốc HCNS Công ty gỗ Đức Thành 

- Số cổ phần nắm giữ : 196.660 cổ phần 

  Trong đó: Sở hữu cá nhân:   196.660 cổ phần 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần đến 31/8/2009: 
 

STT Họ và tên Số cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ % Ghi chú 

1 B. Hà Thị Huệ 110.600 1.07% Mẹ 
2 B. Hoàng Thị Lâm Dung             7.000 0,07% Vợ 
3 Lê Hoàng Đạt - - Con 
4 B.Lê Hải Liễu      3.885.424 37,46% Chị ruột 
5 B. Lê Thị Hải Lài 60.000 0.58% Chị ruột 
6 B. Lê Phước Lành 141.820 1.37% Chị ruột 
7 B. Lê Tấn Lợi 50.000 0.48% Chị ruột 
8 B. Lê Hải Lý 70.000 0.67% Chị ruột 
9 B. Lê Thu Cúc 70.000 0.67% Chị ruột 

10 B. Lê Thu Vân 70.000 0.67% Chị ruột 
11 Ô. Lê Trọng Nhân 28.500 0.27% Anh ruột 
12 Ô. Lê Hồng Thắng 200.000 1.93% Em ruột 
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- Hành vi vi phạm pháp luật :  Không   

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty :  Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

- Các lợi ích khác có liên quan đến Công ty : Không  
- Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu đang sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 

niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

 
g) Ông LÊ NHƯ ÁI: Thành viên HĐQT   

- Giới tính :  Nam  

- Ngày tháng năm sinh :  07/02/1955   

- Nơi sinh  :  TP.HCM 

- Số CMND : 020 959 091 

- Ngày cấp : 15/01/1998 

- Nơi cấp : CA TP.HCM 

- Quốc tịch :  Việt Nam   Dân tộc : Kinh 

- Quê quán :  Thừa Thiên Huế. 

- Địa chỉ thường trú :  195/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

- Chỗ ở hiện tại  :  101 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM 

- Số điện thoại liên lạc cơ quan : 08 3894 1466 

- Trình độ văn hóa :  12/12 

- Trình độ chuyên môn :  Đại học chuyên ngành Luật 

- Quá trình công tác : 

 
• Năm 1990 đến nay :  Giám đốc DNTN Nước Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) 

• Từ 2003 - 2004  :  Phó chủ tịch thường trực Hội LTTP TP.HCM kiêm  

   UV.Ban chấp hành Hiệp hội Công Thương TP.HCM 

• Từ 1999 - đến nay  :  Ủy viên Mặt trận Tổ Quốc VN - TP.HCM, Khóa 7, 8 kiêm  

    Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân TP.HCM, Khóa 6, 7 kiêm 

    Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân Quận Gò Vấp. Kiêm 

    Ủy viên ban chấp hành Hội CTĐ TP.HCM, Khóa 3 

• Từ 2000 - 2007  : Trưởng VP Đại diện CLB Pháp chế DN – Bộ tư pháp. 

• Từ 2004 - đến nay  : Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Khóa 4                             
• Từ 2005 - đến nay  : Thành viên HĐQT Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành 

- Số cổ phần nắm giữ :  252.000 cổ phần 

 Trong đó:  Sở hữu cá nhân :  252.000 cổ phần 



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH                                                 BẢN CÁO BẠCH 

Trang 70 

 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần đến 31/8/2009: 

 

- Hành vi vi phạm pháp luật  :   Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty :   Không 

- Các lợi ích khác có liên quan đến Công ty : Không  

- Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu đang sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 
niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

 
12.2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 

a) Bà ĐINH LÊ NHẬT HẰNG: Trưởng BKS 

- Giới tính :   Nữ 

- Ngày tháng năm sinh  :   12/02/1974 

- Nơi sinh                       :   Ninh Hòa, Khánh Hòa 

- Số chứng minh nhân dân  :    220 897 892 

- Ngày cấp                           :    04/02/1998 

- Nơi cấp                              :   Nha Trang, Khánh Hòa 

- Quốc tịch                           :    Việt Nam                                              

- Dân tộc                              :   Kinh         

- Địa chỉ thường trú             :   A 17 Khu dân cư Nam Long, P.Phú Thuận, Q7, HCMC 

- Điện thoại liên lạc              :   0909 898 677 

- Trình độ văn hóa               :   12/12  

- Trình độ chuyên môn        :  Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác :        

• 1997-1999: Công Ty Kiểm Toán Ernst & Young 

• 2000-2007: Công Ty TNHH ExxonMobil Vietnam 

• Từ 2007 đến nay : BI Private Equity New Markets K/S (BankInVest) 

STT Họ và tên Số cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ % Ghi chú 

1 Lê Như Triêm - - Cha 
2 Nguyễn Thị Chí Hiếu 200.000 1,93% Mẹ 
3 Lê Hải Liễu      3.885.424 37,46% Vợ 
4 Lê Như Vũ 200.000 1,93% Con 
5 Nguyễn Lê Vy 200.000 1,93% Con 

6 Lê Như Thanh - - Con  
7 Lê Như Thanh An - - Con  
8 Lê Như Nguyện - - Em ruột 
9 Lê Như Khánh - - Em ruột 
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- Số cổ phần nắm giữ :    0 cổ phần 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần đến 31/8/2009: Không có cổ phần 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không   

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

- Các lợi ích khác có liên quan đến công ty: Không  
 
b) Bà  BÙI TƯỜNG ANH:   Thành Viên BKS   

- Giới tính :   Nữ 

- Ngày, tháng, năm sinh :   23/ 08/ 1976 

- Nơi sinh :   TP.HCM 

- Số CMND :   022 855 519 

- Ngày cấp :   12/01/2009 

- Nơi cấp :   TP.HCM 

- Quốc tịch :   Việt Nam 

- Dân tộc :   Kinh 

- Quê quán  :  TP.HCM 

- Địa chỉ  thường trú :  21/20 Cầm Bá Thước, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

- Chỗ ở hiện tại :  21/20 Cầm Bá Thước, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

- Số điện thoại liên lạc :  0908 414 102 

- Trình độ văn hoá :   12/12 

- Trình độ chuyên môn :  Đại học chuyên ngành Tài Chính 

- Quá trình công tác: 

• 1999-2004 : Trưởng nhón Kiểm toán Công ty Kiểm toán Ernst & Young 

• 2004-2008 : Giám đốc tư vấn tài chính Mekong Enterprise Fund Ltd., 

• 2008- nay  :  Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần tư vấn tài chính Mekong 

- Chức vụ công tác hiện nay tại công ty : Thành viên BKS 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần 
tư vấn tài chính Mekong 

- Số cổ phần nắm giữ đến 31/8/2009:   không có 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần đến 31/8/2009: Không có cổ phần 
- Hành vi vi phạm pháp luật :   Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty :  Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

- Các lợi ích khác có liên quan đến Công ty : Không   
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c) Ông  TRẦN NGỌC HÙNG:  Thành viên BKS  

- Giới tính:    Nam 

- Số CMND: 212081382   Ngày cấp: 14/06/2005   Nơi cấp: CA Quảng 
Ngãi 

- Ngày tháng năm sinh: 11/06/1979 

- Nơi sinh: Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Quảng Ngãi 

- Địa chỉ thường trú: 149/20 Lê Văn Thọ, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

- Số điện thoại liên lạc: 0918919822 

- Trình độ văn hoá: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính 

- Quá trình công tác (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 
• 11/2007 – nay:  Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp – Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Bản Việt 

• 07/2007-10/2007:  Kế toán trưởng – Văn Phòng đại diện Golden Bridge 

• 2005-2007:  Phó phòng kiểm soát tài chính – Công ty Liên doanh Mercedes-
Benz VN. 

 
• 2004-2005: Kế Toán Trưởng – Công ty TNHH UhlSystem VN 

• 2001 -2004: Kế Toán Tổng Hợp - CP. Group 

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên BKS 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  
• Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt  

- Số cổ phần nắm giữ đến 31/8/2009:   không có 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần đến 31/8/2009: Không có cổ phần 
- Hành vi vi phạm pháp luật :   Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty :  Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không 
- Các lợi ích khác có liên quan đến Công ty : Không   
 

12.3. Danh sách thành viên Ban Giám đốc 

a. Tổng Giám đốc  
Bà Lê Hải Liễu     (Xem Chi tiết 12.1.a) 

b. Phó Tổng Giám đốc 
Ông Lê Hồng Thắng   (Xem Chi tiết 12.1.c) 
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12.4. Giám đốc tài chính 

Bà   NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUYỀN:  Giám đốc tài chính 

- Ngày tháng năm sinh :  31/1/1972     

- Nơi sinh :  Hà Nội 

- Số CMND : 022 824 240 

- Cấp ngày : 23/09/2008 

- Nơi cấp : CA TP.HCM 

- Quốc tịch :  Việt Nam  

- Dân tộc   :  Kinh  

- Địa chỉ thường trú :  20/D45 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM 

- Chỗ ở hiện tại : 20/10 C Chu Văn An, P.12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

- Điện thoại liên lạc :   0903 859 449 

- Trình độ văn hoá :  12/12 

- Trình độ chuyên môn :  Đại học chuyên ngành Tài chính – kế toán 

- Quá trình công tác:  

• 1994  - 2005  :  Công ty liên doanh Hoa Việt – Q.9 – Tp.HCM 

• 2005 - 11/2007  : Kế toán trưởng công ty gỗ Đức Thành 

• 11/2007 đến nay :  Giám đốc tài chính công ty gỗ Đức Thành  

- Số cổ phần nắm giữ : 5.200 cổ phần 

  Trong đó: Sở hữu cá nhân :       5.200 cổ phần 

- Người có liên quan nắm giữ cổ phần đến 31/8/2009: Không có cổ phần 

- Hành vi vi phạm pháp luật  :   Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

-  Các lợi ích khác có liên quan đến Công ty :  Không  

- Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu đang sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 

niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 
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13. Tài sản 

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 30/09/2009: 

          Đơn vị tính:Triệu đồng 

STT Khoản mục 
Nguyên giá

 tài sản 
Hao mòn 

lũy kế 
Giá trị  
còn lại 

Tỷ lệ giá 
trị còn lại 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 30.798 6.189
  

24.609  79,90%

2 Máy móc và thiết bị 34.837 19.820
  

15.017  43,11%

3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn  3.060 1.693
  

1.367  44,67%

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý  1.672 1.409
  

263 15,73%

5 Tài sản cố định khác (vô hình) 10.738 1.723
  

9.015  83,95%

   Cộng  
 

81.105 
 

30.834 
  

50.271  61,98%
  Nguồn: DTWOODVN 

 

Giá trị nguyên giá tài sản cố định thay đổi qua các năm đến thời điểm 30/09/2009: 

   Đơn vị tính:Triệu đồng 

STT Khoản mục 31/12/2007  31/12/2008
 

30/09/2009 

Tỷ trọng
tại 

30/09/2009

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 
 

30.252 
 

30.798 
  

30.798  37,98%

2 Máy móc và thiết bị 
 

30.063 
 

34.377 
  

34.837  42,95%

3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn  
 

2.497 
 

3.060 
  

3.060  3,77%

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý  
 

1.415 
 

1.660 
  

1.672  2,06%

5 Tài sản cố định khác (vô hình) 
 

10.671 
 

10.738 
  

10.738  13,24%

   Cộng  
 

74.897 
 

80.633 
  

81.105  100,00%
   Tăng giảm so với năm trước  13,51% 7,66% 0,59%  

     Nguồn: DTWOODVN  

 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH                                                 BẢN CÁO BẠCH 

Trang 75 

 

Danh mục đất đai Công ty đang sử dụng đến thời điểm 30/09/09: 

S
T
T Địa điểm 

Thời 
hạn 
 sử 

dụng 
(năm)

Diện 
tích 
(m2) Tình trạng pháp lý 

Mục đích  
sử dụng 

1 

21/6D Phan Huy Ích, 
P14, Q.Gò Vấp, 
TP.HCM 

Lâu 
dài 7.270

GCN QSDĐ số AB 662522 
UBND TP HCM cấp 3/3/2005 

Xây dựng văn 
phòng và nhà 
máy 

2 
Tân Hiệp - Tân Uyên - 
Bình Dương 49 29.651

GCN QSDĐ số AB 722344 
UBND tỉnh Bình Dương cấp 
13/10/2005, thay đổi ngày 
25/1/2006 

Xây dựng nhà 
máy 

3 
Phú An - Bến Cát - 
Bình Dương 10 7.450 Đất thuê 

Lập xưởng 
cưa 

4 
KCN Mỹ Phước 2 - 
Bình Dương 50 100.000

Thuê của Becamex Bình 
Dương- đang làm giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất 

Dự kiến xây 
dựng nhà máy

5 
KCN Mỹ Phước 3 - 
Bình Dương 50 4.877

Thuê của Becamex Bình 
Dương - GCN QSDĐ số 
T000012-CN-2009, Sở Tài 
nguyên Môi trường  tỉnh Bình 
Dương cấp ngày 13/03/2009 

Dự kiến xây 
dựng ký túc 
xá cho công 
nhân 

 Nguồn: DTWOODVN 

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2009-2011 

14.1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức  

a) Điểm mạnh:  

 Gỗ Đức Thành được biết đến như là một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam 

hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu trong suốt hơn 18 năm qua, có uy tín 

trên thị trường, có thương hiệu trong và ngoài nước. Đây là một lợi thế cạnh tranh 

không nhỏ so với các doanh nghiệp khác cùng ngành. 

 Đội ngũ Ban lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành sản 

xuất, luôn theo sát thị trường để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với 

toàn thể CBCNV xây dựng một tinh thần đoàn kết, trên dưới đồng lòng, quyết tâm nỗ 

lực phấn đấu và luôn hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận mà HĐQT 

giao phó trong các năm qua.  

 Một số cổ đông chiến lược của Đức Thành hiện nay là những công ty thuộc tập đoàn 

cao su Việt Nam nên có thể hỗ trợ Công ty trong vấn đề tìm kiếm nguồn nguyên liệu 

đầu vào một cách hiệu quả nhất. Đây cũng là một lợi thế so với các công ty cùng 

ngành khác. 
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 Đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cao. Họ có đầy đủ trình 

độ và kinh nghiệm để có thể đáp ứng mọi yêu cầu về mẫu mã cũng như chất lượng 

mang đẳng cấp quốc tế.  

 Hơn nữa trong những năm gần đây, với sự góp mặt của các cổ đông chiến lược nước 

ngoài (Mekong Capital và Bank invest), là các tổ chức đầu tư lớn và uy tín trên thế 

giới, đã phần nào giúp cho Đức Thành hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý điều hành 

các hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị phần của Công ty. 

 Công ty quản lý rất chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh, luôn chủ động 

trong việc lập kế hoạch nguyên liệu, vật tư, tổ chức sản xuất hợp lý, ít thất thoát, không 

lãng phí. Vì vậy, trong nhiều năm liền Công ty luôn luôn có sự tăng trưởng ổn định (từ 

khi thành lập cho đến nay chưa năm nào phải chịu lỗ).  

 Nguồn nguyên liệu sử dụng chính của Công ty là gỗ cao su và gỗ các loại cây trồng có 

nguồn gốc trong nước (hơn 90% được mua trong nước) nên rất chủ động, không bị lệ 

thuộc vào giá gỗ nhập khẩu, lại đáp ứng các yêu cầu về xuất xứ và bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, công ty luôn hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp ngay tại cơ 

sở sản xuất của họ để đảm bảo đúng chủng loại, quy cách, chất lượng, yêu cầu về 

định mức hóa chất … đã giúp Công ty có nguồn gỗ đảm bảo chất lượng và giá đầu 

vào cạnh tranh. Đây là tiền đề giúp cho các sản phẩm của Công ty luôn đáp ứng được 

những yêu cầu khắc khe khi xin cấp các Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 

 Sản phẩm của Công ty luôn được người tiêu dùng trong và ngoài nước nhiệt liệt ủng 

hộ do thực hiện tốt khẩu hiệu “Sử dụng sản phẩm từ gỗ cây trồng là góp phần bảo vệ 

môi trường sống của chúng ta”. 

 Một điểm mạnh nổi bật khác là các sản phẩm mà Công ty đang kinh doanh rất đa dạng, 

việc quản lý và tổ chức sản xuất rất phức tạp. Hiện nay, sản phẩm chính của Công ty là đồ 

dùng nhà bếp và đồ chơi cho trẻ em bằng gỗ. Với hơn 1.800 sản phẩm các loại đạt độ tinh 

xảo cao, đồng thời đảm bảo được rất nhiều các yêu cầu khắc khe khác của thị trường 

trong nước và ngoài nước về nguồn gốc gỗ, định mức thành phần hóa chất, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, an toàn tuyệt đối khi sử dụng cho trẻ nhỏ… đã khiến Công ty trở nhà 

cung cấp hàng đầu và hầu như không có đối thủ cạnh tranh ngang tầm tại Việt Nam.  

 Ngoài ra, Công ty đã xác định ngay từ đầu là lấy tiêu chí “chất lượng và giao hàng 
đúng hạn” làm yếu tố then chốt trong cạnh tranh chứ không phải giá cả”. Vì vậy, 

sản phẩm của Công ty luôn có các giấy chứng nhận về chất lượng, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, cũng như giấy chứng nhận về an toàn khi sử dụng cho trẻ nhỏ đối với đồ 

chơi cho trẻ em… và chính vì vậy luôn đạt được sự chấp nhận ở tất cả các thị trường 

khó tính nhất như Nhật, Mỹ, châu Âu v.v… 
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 Trong kinh doanh, Đức Thành luôn áp dụng chính sách “Kiềng ba chân” có nghĩa là 

Công ty luôn duy trì song song ba mục tiêu như sau: 

• Ưu tiên tập trung xuất khẩu những đơn hàng lớn, khách hàng lớn khắp năm châu lục; 

• Duy trì xuất khẩu những đơn hàng nhỏ hoặc khách hàng nhỏ; và  

• Phát triển thị trường nội địa. 

Việc cung ứng cho cả 3 đối tượng khách hàng khác nhau như vậy  nhằm giúp Công ty 

đạt được lợi nhuận tối đa và phòng ngừa những rủi ro trong kinh doanh. Khi một trong 

các đối tượng này nếu có bị ảnh hưởng thì công ty vẫn còn các khách hàng ở những 

kênh khác. Chính sách trên đã giúp Công ty vượt qua được ảnh hưởng của các cuộc 

khủng hoảng kinh tế khu vực lẫn khủng hoảng kinh tế toàn cầu… để vẫn duy trì được 

tốc độ tăng trưởng và phát triển từ trước cho đến nay. 

b) Điểm yếu: 

 Là một công ty chế biến gỗ xuất khẩu nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Đức 

thành phụ thuộc nhiều vào sự biến động cũng như những rủi ro tác động vào lĩnh vực 

xuất nhập khẩu trong nước và tại các nước nhập  khẩu.  

 Sản phẩm chưa tiếp cận hết nhu cầu của thị trường 

 Việc khai thác thị trường nội địa vẫn đang ở giai đoạn đầu. Việc đóng gói, trình bày và 

thông tin cho người tiêu dùng nội địa chưa thiết thực và hiệu quả. 

 Còn thiếu nhân lực có kinh nghiệm trong việc xúc tiến tiếp thị và xây dựng nhãn hàng 

cũng như tổ chức phân phối nội địa. 

c) Cơ hội: 

 Sản phẩm của công ty là những sản phẩm thiết yếu đối với đời sống, được ưa chuộng 

tại nhiều thị trường trên thế giới như châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Úc. Bên cạnh 

đó, qua khảo sát trên thực tế bởi một công ty tư vấn độc lập thì các sản phẩm này 

được cho là rất tiềm năng tại thị trường nội địa trong một vài năm tới. 

 Sản phẩm của Đức Thành có những lợi thế cạnh tranh nhất định so với các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu đồ gỗ gia dụng. Đây là những mặt hàng 

nhỏ, có giá trị không cao và luôn có nhu cầu ổn định, lại đáp ứng được tất cả các điều 

kiện nhập khẩu hiện nay của các thị trường khó tính nhất như Nhật, Mỹ và các nước  

châu Âu..  

 Những chính sách kích cầu của các chính phủ trên thế giới lẫn trong nước nhằm đẩy 

lùi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cũng tạo ra cơ hội kinh doanh cho Công ty. Đặc 

biệt là vay vốn với lãi suất thấp nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung 

nguồn vốn lưu động và các chính sách khuyến khích xuất khẩu khác. 
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 Sự tăng trưởng và phát triển với tốc độ cao trong những năm qua đã tạo ra cơ hội cho 

Công ty đẩy mạnh việc chiếm lĩnh hầu hết các thị trường truyền thống và đẩy mạnh 

phát triển các thị trường tiềm năng.  

d) Thách thức: 

 Cuộc khủng hoảng kinh tế trên quy mô toàn cầu vẫn chưa đến hồi kết thúc và để lại 

nhiều tác động tiêu cực của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các 

doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu. 

 Sự bất ổn của nền kinh tế mà cụ thể là sự biến động giá xăng dầu, tình hình lạm 

phát… đã tác động tiêu cực đến các yếu tố đầu vào, làm ảnh hưởng đến đến tính chủ 

động trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nói chung và kế hoạch thu mua 

nguyên liệu, kểm soát chi phí sản xuất kinh doanh nói riêng. 

 Khủng hoảng kinh tế xảy ra tạo nên áp lực bị khách hàng yêu cầu giảm giá bán. 

 Chịu sự tác động của các rủi ro về các chính sách thương mại quốc tế, rủi ro về tỷ giá 

hối đoái và các chính sách thuế xuất nhập khẩu… 

 Hàng giả, hàng nhái…cạnh tranh từ các sản phẩm cùng loại, không nhãn mác từ các 

địa phương tỉnh lẻ nơi gần nguồn nguyên liệu. 

 Một thách thức không nhỏ đối với Công ty hiện nay đó là phải hoàn thiện hơn nữa các 

quy trình sản xuất với rất nhiều mẫu mã khác nhau nhằm mục đích nâng cao chất 

lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí sản xuất đến mức thấp nhất. 

 Với nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất và hoạt động thì yếu tố nhân sự luôn đóng vai 

trò then chốt. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay việc tuyển dụng nhân sự cho các vị 

trí quản lý cấp cao có chất lượng đang trở thành một thách thức không nhỏ đối với hầu 

hết các doanh nghiệp chứ không riêng gì đối với Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức 

Thành. Bên cạnh đó, lực lượng nhân công trực tiếp cũng chịu áp lực cạnh tranh của 

các công ty khác với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn. 

 

14.2. Định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn từ 2009-2011 

Định hướng phát triển thị phần và sản phẩm: 

Công ty vẫn duy trì định hướng là tập trung phát triển sản phẩm truyền thống  là đồ gỗ nhà 
bếp, đồ gỗ gia dụng và đồ chơi trẻ em bằng gỗ trong những năm tới, cho cả xuất khẩu lẫn 

tiêu thụ nội địa. Một số định hướng phát triển cụ thể được Đại hội cổ đông thường niên năm 

2009 đồng ý thông qua như sau: 
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-  Tiếp tục giữ vững và phát triển thị phần, phấn đấu doanh thu bán hàng có mức tăng trưởng 

từ 20% đến 30% mỗi năm cho toàn công ty (xuất khẩu lẫn nội địa). Đặc biệt phải đẩy mạnh 

phát triển thị phần nội địa vì đây là một thị trường rất tiềm năng trong những năm tới. Sử 

dụng nguồn vốn hỗ trợ từ quỹ Danida để thuê công ty IAM nghiên cứu và đưa ra chính sách 

phát triển thị trường nội địa cho các mặt hàng đồ gỗ gia dụng và đồ chơi trẻ em bằng gỗ. 

-  Tiềm năng của đồ dùng nhà bếp tại thị trường nội địa rất lớn nhưng lâu nay công ty chưa 

thực sự đầu tư và khai thác, do vậy năm 2009 sẽ đầu tư tiền và nhân sự nhiều cho mảng này. 

-  Năm 2008 doanh thu đồ chơi trẻ em của hai thị trường nội địa và xuất khẩu có kết quả tốt 

hơn so với năm 2007, thể hiện qua doanh số đạt được tăng gần gấp 3 lần so với năm 2007. 

Tiềm năng của sản phẩm này còn rất lớn nên trong những năm sắp tới công ty có định 

hướng phát triển công tác quảng bá thương hiệu đồ chơi trẻ em bằng gỗ Winwintoys trên thị 

trường trong và ngoài nước, đặc biệt là ở những thị trường có sức mua lớn như TP.HCM. 

Đẩy mạnh việc tìm kiếm thêm các đại lý phân phối đồ chơi trẻ em bằng gỗ trên toàn quốc, 

đồng thời thuê mặt bằng tại trung tâm các thành phố lớn để xây dựng các phòng trưng bày 

đồ chơi trẻ em bằng gỗ để giới thiệu đến nhiều người thương hiệu đồ chơi Winvintoys và tạo 

dựng một hình ảnh mới về một nhà sản xuất đồ chơi đa dạng về mẫu mã và phong phú về 

chủng loại. 

 
Định hướng phát triển sản xuất: 

Trong năm 2009 và những năm tới, thực hiện tăng cường năng lực sản xuất ở cả 2 nhà máy 

tại Tp.HCM và tại Tân Uyên tỉnh Bình Dương, đầu tư các dây chuyền sản xuất mới hiện đại 

đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng. Cải tiến các dây chuyền sản xuất hiện có nhằm tiết kiệm 

chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, đủ để đáp ứng tốc độ tăng trưởng của 

công ty trong các năm tới. 

Nâng cao tính chủ động trong việc tìm và thu mua nguyên liệu đạt tiêu chuẩn và đáp ứng các 

cam kết về hóa chất ngâm tẩm. Trong những năm tới nhằm tăng tính chủ động và ổn định 

trong việc duy trì nguồn nguyên liệu, Công ty có kế hoạch hợp tác với Tổng Công ty Cao su 

Việt Nam trong một số các dự án. 

Định hướng đầu tư phát triển mở rộng quy mô sản xuất:        

Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất trong những năm tới, Công ty xây dựng kế hoạch 

chuyển việc xây nhà máy mới ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 tại tỉnh Bình Dương sang tỉnh 

Tây Ninh vì có nhiều yếu tố thuận lợi hơn và được hưởng các ưu đãi đầu tư. 

Dự kiến sẽ thực hiện xây dựng nhà máy mới tại Tây Ninh trong năm 2010 với số vốn đầu tư 

dự kiến là 102 tỷ đồng, đưa vào khánh thành và bắt đầu hoạt động vào khoảng cuối năm 

2010. Nhà máy tại Tây Ninh có công suất thiết kế là 40.000 m3 - 50.000 m3 gỗ/năm.  
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Trong năm 2010 Công ty có kế hoạch chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu công 

nghiệp Mỹ Phước 2 với giá ước tính là 36 USD/m2 và đây là những nguồn vốn chính để tài 

trợ cho việc xây dựng nhà máy mới tại tỉnh Tây Ninh. 

Định hướng phát triển nguồn nhân lực:      

Tăng cường hoạt động tìm kiếm nguồn nhân sự cho các vị trí quản lý cấp cao để đáp ứng 

cho nhu cầu phát triển của công ty trong những năm tới. 

Có kế hoạch mang tính chủ động đối với lực lượng lao động trực tiếp nhằm đáp ứng và duy 

trì hoạt động sản xuất tại mọi thời điểm theo yêu cầu. 

Từng bước xây dựng và hoàn thiện các chế độ tiền lương và đãi ngộ đối với người lao động, 

thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm, các chính sách đảm bảo an toàn lao động nhằm thu hút 

người tài, người có tâm huyết đối với Công ty.  

Định hướng hoàn thiện và phát triển hoạt động kế toán – tài chính: 

Xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng kịp thời và đầy đủ các yêu cầu công việc. Hoàn thiện 

công tác lưu trữ sổ sách hồ sơ chứng từ và quy trình xử lý ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh nhằm phản ánh thông tin tài chính kế toán một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ, 

trung thực.  

Duy trì một hệ thống các báo cáo kế toán quản trị theo dõi định kỳ hàng tháng, hàng quý 

nhằm phục vụ cho việc kiểm soát doanh thu và chi phí, tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch và ra 

quyết định trong điều hành quản lý của ban lãnh đạo công ty. 

Thường xuyên thực hiện công tác cập nhật kiến thức cho CBCNV bộ phận tài chính kế toán 

để đáp ứng việc thực hiện công tác kế toán và lập báo cáo tài chính tuân thủ theo các quy 

định hiện hành. 

 
Định hướng trong công tác hợp tác và hội nhập  

Tiếp tục tham gia vào các Hiệp Hội Ngành Gỗ để tăng hiệu quả trong việc tìm kiếm thông tin 

thị trường cũng như thực hiện quá trình hội nhập, tìm kiếm cơ hội trong giao thương hàng 

hoá, và tìm cơ hội hợp tác đồng cung cấp cho các đơn hàng lớn vào thị trường Châu Âu và 

Mỹ. 

Thường xuyên tham gia các hội nghị về ngành và các hội chợ trong nước cũng như nước 

ngoài để tìm hiểu thông tin, giới thiệu sản phẩm, phát triển thị phần. 

Niêm yết trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam để đảm bảo khả năng huy động được 

nguồn vốn lớn, đáp ứng mục tiêu phát triển và đưa Công ty trở thành một trong những công 

ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế biến sản phẩm gỗ gia dụng và đồ chơi trẻ em. 
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14.3. Các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận  

Do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tình hình kinh tế có thể gặp khó khăn 

trong thời gian tới. Tuy nhiên, cùng với các lợi thế của DTWOODVN như hiện nay là các sản 

phẩm đa dạng về mẫu mã và chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường có tính 

cạnh tranh cao, có một số lượng lớn các khách hàng truyền thống và hoạt động sản xuất và 

kinh doanh của Công ty luôn ổn định trong các năm qua…Ban Giám đốc đã đề ra kế hoạch 

kinh doanh khả thi cho giai đoạn phát triển từ 2009 đến 2013 như sau. 

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho giai đoạn từ 2009 đến 2011 

Chỉ tiêu Năm 2009 
Năm 
2010 

Năm 
2011 

Doanh thu thuần (triệu đồng) 
 

178.369 
  

209.826  
 

251.792 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (triệu đồng) 
 

26.148 
  

28.179  
 

33.867 

Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 
 

27.268 
  

56.078  
 

72.300 

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 
 

21.673 
  

45.459  
 

72.300 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (%) 12,15% 21,67% 28,71%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ (%) 20,89% 43,83% 69,70%

Cổ tức 12,00% 20,00% 25,00%
                   Nguồn: DTWOODVN 

Cơ sở lập Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trên: 
Doanh thu 

Trên cơ sở doanh thu thực hiện năm 2008 tăng 20,84% so với năm 2007 và trong hình hình 

kinh tế vẫn còn khó khăn trong những tháng đầu năm 2009, Công ty đã thận trọng lập kế 

hoạch doanh thu cho giai đoạn từ 2009 đến 2011 như sau: 

• Năm 2009, doanh thu kế hoạch dự kiến tăng khoảng 10%/năm do tình hình kinh tế khó 

khăn vẫn còn tiếp diễn và tác động đến ngành chế biến và xuất khẩu gỗ. Để đảm bảo kế 

hoạch doanh thu được thực hiện, công ty sẽ tận dụng hết công suất của cả hai nhà máy 

tại Tân Uyên tỉnh Bình Dương và nhà máy tại Tp.HCM.  

• Vào khoảng cuối năm 2010, nhà máy mới tại Tây Ninh có thể được đưa vào hoạt động 

với công suất thiết kế là 40.000 m3 - 50.000 m3 gỗ/năm sẽ gia tăng năng lực sản xuất 

cho Công ty, do đó kế hoạch doanh thu dự kiến cho năm 2010 là tăng khoảng 18% so 

với năm 2009 và năm 2011 dự kiến tăng 20% so với năm 2010.  
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Giá vốn hàng bán 

Năm 2009 dự kiến giá gỗ nguyên liệu bình quân tăng 4% - 5% và giá phụ liệu bình quân tăng 

3% so với năm 2008. Tuy nhiên, năm 2009 nhờ có gói kích cầu của Chính phủ trong việc hỗ 

trợ lãi vay nên Công ty huy động được nguồn vốn với chi phí thấp, thực hiện thanh toán trước 

hạn nên nguyên liệu đầu vào được mua với giá rẻ dẫn đến giảm giá vốn hàng bán. Đồng thời, 

việc cải tiến các quy trình sản xuất như hoàn thiện quy trình vecni, đầu tư dây chuyền phun sơn 

tự động đã làm tỷ lệ tiêu hao phụ liệu giảm 2%, từ đó tỷ lệ giá vốn trong năm 2009 giảm nhẹ so 

với năm 2008. Các năm sau, giá vốn được ước tính dự trên tỷ lệ chi phí thực tế của năm 2008. 

Chi phí khấu hao năm 2010 có thể tăng do nhà máy Tây Ninh được đưa vào sử dụng và bắt 

đầu thực hiện trích khấu hao. Tuy nhiên, nhìn chung tỷ lệ giá vốn so với doanh thu trong giai 

đoạn này sẽ tương đối ổn định và duy trì ở mức từ 75% -77%.  

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

Chi phí bán hàng được dự kiến sẽ ổn định như các năm trước và duy trì ở mức 3% - 4% so 

với doanh thu. Trong khi đó, chi phí quản lý hàng năm có thể tăng nhẹ, nguyên nhân chủ yếu 

là do chi phí tiền lương, đặc biệt là chi phí cho nhân viên quản lý cao cấp và chủ chốt trong 

bộ máy quản lý của công ty. Bên cạnh đó, từ năm 2010 trở đi Công ty sẽ tăng cường các bộ 

quản lý cao cấp để phục vụ cho nhu cầu mở rộng và phát triển công ty trong tương lai. 

Chi phí lãi vay 

Công ty luôn có chiến lược duy trì một cơ cấu nguồn vốn an toàn với tỷ lệ vay nợ thấp. Vốn vay 

chủ yếu là vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu bổ sung vốn lưu động. Trong năm 2010 khi công ty 

tiến hành xây dựng nhà máy mới thì nhu cầu vốn vay dài hạn có thể được tính đến. Tuy nhiên, 

tỷ lệ chi phí lãi vay so với doanh thu dự kiến trong những năm tới không vượt quá 0,5%. 

Lợi nhuận 

Với các giả định trên thì lợi nhuận trước thuế sẽ tăng nhanh qua từng năm cả về số tuyệt đối 

cũng như số tương đối. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế so với doanh thu dự kiến sẽ ở mức trên 

20% tính từ năm 2010. Lợi nhuận sau thuế thu nhập trong năm 2010 và 2011 tăng đột biến 

so với năm 2009 là do khoản thu từ việc chuyển nhượng đất tại khu công nghiệp Mỹ Phước 

2 và khu đất tại đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, Tp.HCM. Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp tạm ước tính năm 2009 là 21% và năm 2010 là 18% (đã bao gồm mức giảm thuế 

được ưu đãi cho nhà máy tại Tân Uyên). Năm 2011 khi nhà máy tại Tây Ninh đi vào hoạt 

động và tạo ra doanh thu thì Công ty sẽ được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập (dự kiến thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án trong các năm từ 2011 - 2013 là 0%).  
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Cổ tức  

Năm 2008 Công ty đã thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông với số tiền là 38,918 tỷ đồng. 

Cổ tức trong các năm tới sẽ được chia tùy thuộc vào tình hình thực tế và có thể sẽ có điều 

chỉnh so với kế hoạch. Tuy nhiên, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 2009 là 12%, năm 2010 là 20% và 

2011 là 25%. 

Tình hình thực hiện kế hoạch trong năm 2009: 

Theo số liệu tính đến hết tháng 9 năm 2009, các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh 

của Công ty rất khả quan, cụ thể như sau:  

• Doanh thu thuần đạt 128,331 tỷ đồng hoàn thành 72,95% kế hoạch năm, và dự báo trong 

những tháng cuối năm, cùng với tình hình kinh tế đang hồi phục, Công ty đang thực 

hiện đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. 

• Lợi nhuận trước thuế đạt 29,247 tỷ đồng, vượt 7,26% so với kế hoạch năm và lợi nhuận 

sau thuế đạt 22,813 tỷ đồng, vượt 5,26% so với kế hoạch năm. Các chỉ tiêu về lợi nhuận 

vượt so kế hoạch năm trong khi doanh thu mới hoàn thành 72,95% là do trong năm 2009 

Công ty đã tận dụng nguồn vốn cho vay với lãi suất thấp trong gói kích cầu kinh tế của 

chính phủ để thực hiện thanh toán trước cho nhà cung cấp nguyên liệu nên giá nguyên 

liệu đầu vào giảm dẫn đến việc giá vốn hàng bán giảm và lợi nhuận tăng lên.  

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã tiến 

hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt 

động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành. 

Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đưa ra là có tính khả thi và Công ty 

có thể đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch.  

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá 

của một tổ chức tư vấn dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý 

thuyết về tài chính, chứng khoán, mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như 

tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà 

đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.    

16.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có 

17. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ 
phiếu: Không có. 
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V.  CỔ  PHIẾU NIÊM YẾT 

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá: 10.000 đồng 

3. Tổng số cổ phiếu niêm yết : 10.372.365 cổ phiếu 

4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định: 5.544.284 cổ phiếu 

Khi cổ phiếu của Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, 

theo quy định tại Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 về việc quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc 

và Giám đốc tài chính của Công ty cam kết không chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu 

mà các thành viên này nắm giữ  5.544.284 cổ phiếu trong thời gian 6 tháng kể từ khi niêm yết 

và 50% số lượng cổ phiếu trên trong thời gian 6 tháng tiếp theo. 

5. Giá niêm yết dự kiến :  30.000 đồng/cổ phần 

6. Phương pháp tính giá: 

6.1. Phương pháp P/E  

- Bước 1: Xác định chỉ số P/E bình quân của nhóm các công ty cùng ngành để từ đó xác 

định chỉ số P/E của Công ty. 

Dựa vào thông tin của các doanh nghiệp khác trong cùng ngành có cùng mô hình và quy mô 

hoạt động đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch chứng 

khoán Hà Nội để xác định chỉ số P/E trung bình ngành:  

Mã CK 

Tên Công ty 

Vốn Điều lệ 
(đồng) P/E  

GTA 
 
Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An 

  
104.000.000.000    18,05 

SAV 
Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế  và Xuất nhập khẩu 
Savimex 

  
99.634.500.000    18,14 

TTF 
 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 

  
200.000.000.000  27,84 

P/E trung bình ngành     21,34
             

Như vậy chỉ số P/E bình quân của nhóm công ty cùng ngành sản xuất đồ gỗ gia dụng đã 

được lựa chọn như trên là 21,34. Tuy nhiên, HĐQT Công ty thống nhất chọn chỉ số P/E của 

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành là 12 để thực hiện tính giá tham chiếu trong ngày 

niêm yết đầu tiên của cổ phiếu trên HOSE. 
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- Bước 2: Xác định thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Đức Thành 

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 

(EPS) 
=

Thu nhập sau thuế từ 

01/09/2008 đến 30/09/2009 

Số lượng cổ phiếu lưu hành 

bình quân trong kỳ 

 = 27.202.035 ngàn đồng 

  10.367.358 cổ phiếu 

 = 2.624 đồng 
 

- Bước 3: Xác định giá cổ phiếu niêm yết dự kiến 

Giá cổ phiếu niêm yết 

dự kiến (P) 
= P/E  x EPS  

 = 12 x 2.624 

 = 31.488 Đồng 

Như vậy, giá một cổ phần của Công ty được tính theo phương pháp chỉ số giá trên thu nhập 

một cổ phiếu (PE) là 31.488 đồng/cổ phần. 

 

6.2. Phương pháp “Chiết khấu dòng cổ tức” (DDM) 

Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức là phương pháp xác định giá trị mỗi cổ phần trên cơ sở 

khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong tương lai với giả định giá cổ phần bằng giá trị hiện 

tại của dòng cổ tức trong tương lai của doanh nghiệp. 

Giá cổ phần của Đức Thành được tính toán dựa trên cơ sở các kế hoạch sản xuất kinh 

doanh giai đoạn 2009 - 2011 của đơn vị và mức độ rủi ro cũng như triển vọng phát triển trong 

hoạt động của doanh nghiệp. 

Trong phương pháp chiết khấu dòng cổ tức, giá trị hiện tại một cổ phần của doanh nghiệp sẽ 

được xác định theo công thức: 

 Po = ∑Di/(1+k)i + Pn/(1+k)n (*) 
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Trong đó: 

- Po là giá trị hiện tại một cổ phần của doanh nghiệp 

- Di là giá trị cổ tức của năm thứ i (i có giá trị từ 1 cho đến 3) tính cho giai đoạn 2009 -2011. 

- k là tỷ lệ chiết khấu 

- Pn là giá trị các dòng cổ tức tương lai từ năm 2012 trở đi được tính về thời điểm 2011: 

Dn = Dn+1/(k-g)  (**) 

- g là tỷ lệ tăng trưởng ổn định từ năm 2012 

- n = 3 (3 năm từ 2009-2011) 

- Dn+1 là giá trị cổ tức năm 2012 = giá trị cổ tức 2011 x (1+g). 

Các giả định: 

- Theo kế hoạch kinh doanh của Công ty, cổ tức năm 2009 dự kiến là 12%/năm, năm 

2010 là 20% và năm 2011 là 25%.  

- Tỷ lệ chiết khấu được tính theo công thức sau:  k = Lãi suất Trái phiếu Chính phủ 5 năm 

+ Phần bù rủi ro =  9,00% + 6,00% = 15,00% 

- Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng (g) của công ty từ năm 2012 trở đi xấp xỉ 7%/năm. 

Áp dụng công thức (*) và (**) tính được  Po =  28.897 đồng/cổ phần 

Như vậy, giá một cổ phần của Công ty được tính theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức 

(DDM) là 28.897 đồng/cổ phần. 

Xác định giá cổ phiếu dự kiến niêm yết: 

Giá tham chiếu dự kiến của cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên được xác định là mức giá 

bình quân của hai phương pháp định giá như trên là phương pháp PE và phương pháp 

DDM: 
 

Mô hình định giá Giá  Tỷ trọng Bình quân 

Chiết khấu dòng cổ tức (DDM) 
 

28.897 50,00% 
 

14.449 

Hệ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/E) 
 

31.488 50,00% 
 

15.744 

Giá bình quân  100,00% 
 

30.193 

Như vậy, giá cổ phiếu dự kiến niêm yết của Công ty được làm tròn là  30.000 đồng/cổ phần. 
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7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài  

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty 

đối với người nước ngoài. 

Sau khi được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, tỷ lệ nắm giữ của người 

nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/06/2009) về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào 

thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán 

cổ phiếu trên thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu 

niêm yết của tổ chức niêm yết. 

Tính đến thời điểm 31/08/2009, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ 

phần Chế biến Gỗ Đức Thành với số lượng là 980.000 cổ phần gần tương đương 9,448% 

tổng số cổ phần niêm yết. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài được quyền mua 39,55% tổng 

số cổ phần niêm yết, tương đương  4.102.458 cổ phiếu. 

8. Các loại thuế có liên quan 

• Đối với Công ty: 

− Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng tại DTWOODVN là 25%/năm bắt 

đầu từ ngày 01/01/2009.  

Ngoài ra, Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Phần E, Mục IV, 

Điểm 2 của thông tư 134/2007/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy 

mô sản xuất hàng xuất khẩu (danh mục ưu đãi A). Theo đó, Công ty được miễm thuế 01 

năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp cho 4 năm tiếp theo đối với khoản thu 

nhập chịu thuế tăng thêm trong năm từ các khoản đầu tư cho nhà máy mới nhằm mở 

rộng quy mô công suất sản xuất của Công ty. Phần thu nhập tăng thêm được miễn, giảm 

thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trong năm tương ứng với tỷ lệ giữa giá trị tài 

sản cố định đầu tư cho nhà máy mới trên tổng nguyên giá tài sản cố định tại ngày kết 

thúc niên độ kế toán. Thời gian ưu đãi bắt đầu từ năm 2007 và kết thúc vào năm 2011. 

− Thuế giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế 

suất 10% đối với các mặt hàng bán tại thị trường nội địa, riêng mặt hàng đồ chơi trẻ em 

áp dụng thuế suất 5%, thuế suất 0% áp dụng đối với mặt hàng xuất khẩu. Việc áp dụng, 

tính và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) được tuân theo luật thuế VAT và các quy định 

hiện hành. 

− Các loại thuế khác: thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế nhập khẩu… tuân theo 

các luật thuế và các quy định hiện hành. 
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• Đối với nhà đầu tư: 

− Theo Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09  năm 2008 có hiệu lực vào ngày 01 

tháng 01 năm 2009 thì các cá nhân hoạt động chuyển nhượng chứng khoán đều phải 

nộp thuế thu nhập cá nhân, với mức thuế suất được áp dụng là 20% trên thu nhập chịu 

thuế hoặc 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán.  

Cách 1: áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế.  

Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 

Trong đó: 

Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua và các chi phí 

liên quan đến việc chuyển nhượng. Chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán 

là các khoản chi phí thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm phí nhận 

chuyển nhượng và phí chuyển nhượng chứng khoán, phí lưu ký chứng khoán, phí ủy thác 

chứng khoán và các chi phí khác. 

Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập tính thuế 

cả năm chỉ áp dụng đối với trường hợp đối tượng nộp thuế đã thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, xác định được thu nhập tính thuế và đăng ký thực 

hiện ổn định với cơ quan thuế từ tháng 12 của năm trước. 

Cách 2: áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán.  

Các trường hợp khác ngoài trường hợp trên, thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng 

khoán được tính bằng 0,1% giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. 

− Cũng theo Nghị định 100/2008/NĐ-CP lợi tức cổ phần của các cá nhân cũng chịu thuế 

thu nhập cá nhân. 

− Tổ chức đầu tư trong và ngoài nước có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu thuế 

thu nhập doanh nghiệp từ việc mua, bán cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết. 

− Tổ chức đầu tư nước ngoài không đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản 

thuế khoán khi bán cổ phiếu. 

Ngoài ra, còn có Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 

08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và 

các văn bản khác hướng dẫn cụ thể về các chính sách thuế liên quan đến lĩnh vực đầu tư 

chứng khoán. Các nhà đầu tư sẽ áp dụng các quy định gần nhất để tính và nộp thuế khi 

thực hiện hoạt động đầu tư. 
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VI .  CÁC ĐỐ I  TÁC L IÊN QUAN TỚ I  V IỆC NIÊM YẾT 

1. Tổ chức tư vấn 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) 

Trụ sở chính:  Số 67 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  (84-8) 3914 3588  Fax:  (84-8) 3914 3209 

Website: www.vcsc.com.vn 

Ông Tô Hải:  Tổng Giám Đốc 

Ông Đinh Quang Hoàn: Giám đốc Tài Chính Doanh Nghiệp 

2. Tổ chức kiểm toán 

Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2006, 2007:  

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

Địa chỉ:   Lầu 11, Trung tâm Thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, 
Quận 1, Tp.HCM  

Điện thoại:   (08-8) 3910 0751 Fax: (08-8) 3910 0750 

Website:   www.deloitte.com 

 

VI I .  PHỤ  LỤC 

1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất 

2. Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty. 

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2007. 

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2008. 

5. Báo cáo tài chính quý III năm 2009. 
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Tp.HCM, ngày      tháng     năm 2009 
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