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   CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT 
(Giấy CNĐKKD số 0103014956 ngày 14/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Hà Nội cấp, 

 đăng ký thay đổi lần 5 ngày 01/7/2009) 

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

(Giấy đăng ký chào bán số số 476/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nƣớc cấp ngày 22/12/2009) 
 

Tên cổ phiếu  : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô TMT 

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thong 

Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần 

Tổng số lƣợng chào bán : 3.773.250 (Ba triệu, bảy trăm bảy mƣơi ba 
nghìn, hai trăm năm mƣơi) cổ phần 

Tổng giá trị chào bán  

(theo mệnh giá) 

: 37.732.500.000 (Ba mƣơi bảy tỷ, bảy trăm ba 
mƣơi hai triệu, năm trăm nghìn) đồng 

 

TỔ CHỨC TƢ VẤN 

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (BSC) 

Trụ sở chính : Tầng 10 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội 

Điện thoại : (84.4) 22 200 672  Fax: (84.4) 22 200 669 

Website : www.bsc.com.vn 

Chi nhánh    : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại     : (84.8) 38 21 8 883  Fax: (84.8) 38 21 8 510 

 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 

(AISC) 

Trụ sở chính : Phòng C2, Tầng 24, Lô E9, tòa nhà Vimeco, đƣờng Phạm Hùng, Hà Nội 

Điện thoại : (84.4) 37 820 045/46/47 Fax: (84.4) 37 820 048 

Website : www.aisc.com.vn 

   

http://www.bsc.com.vn/
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PHẦN I - CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

Công ty xin lƣu ý các nhà đầu tƣ về các nhân tố rủi ro có thể ảnh hƣởng tới kết quả sản xuất 

kinh doanh của công ty qua đó gián tiếp ảnh hƣởng tới giá cổ phiếu do công ty phát hành khi 

các nhà đầu tƣ xem xét việc đầu tƣ vào công ty. 

1. RỦI RO VỀ KINH TẾ 

Ô tô là một loại hàng hóa tiêu dùng lâu bền, vì vậy nhu cầu tiêu dùng ô tô có mối quan hệ mật 

thiết với sự tăng trƣởng của nền kinh tế. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện tại thì 

ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành bị ảnh hƣởng mạnh nhất. Bằng chứng là 

doanh số bán lẻ ô tô của các hãng tên tuổi tại Nhật, Hoa Kỳ, và các nƣớc Châu Âu đã có sự sụt 

giảm đáng kể. Hàng loạt tên tuổi hàng đầu của ngành ô tô thế giới nhƣ General Motor hay 

Chrysler đều lâm vào tình trạng khó khăn chƣa từng có.  

Năm 2009, theo nhiều chuyên gia dự báo, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục suy giảm với hầu hết các 

nền kinh tế chủ lực đều tăng trƣởng âm và dung lƣợng thị trƣờng thế giới giảm mạnh, buôn 

bán thƣơng mại đi vào giai đoạn ảm đạm. Với Việt Nam, một nền kinh tế mà xuất khẩu bằng 

70% GDP và nhập khẩu hơn 80% GDP, chắc chắn kinh tế sẽ bị ảnh hƣởng, đặc biệt là đầu tƣ 

và xuất khẩu. Dự báo năm 2009, GDP của Việt Nam chỉ có thể tăng trƣởng ở mức 4,5% và chỉ 

có thể quay lại đà trên 6,5% từ năm 2010. Tuy nhiên, về trung hạn có thể kỳ vọng tăng trƣởng 

GDP của Việt Nam sẽ phục hồi ở mức 7,0-7,5% do dòng vốn FDI chảy vào mạnh. 

Nhƣ vậy có thể thấy, trong ngắn hạn hoạt động sản xuất kinh doanh của TMT chƣa thể lấy lại 

đƣợc đà tăng trƣởng mạnh nhƣ giai đoạn trƣớc. Đặc biệt, nếu tốc độ tăng trƣởng của Việt Nam 

bị chững lại thì khả năng tiêu thụ sản phẩm của TMT sẽ bị ảnh hƣởng đáng kể. Chính vì vậy, 

TMT cần phải xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh hợp lý, dù trong hoàn cảnh nào cũng 

giữ sản lƣợng phù hợp, nhằm đảm bảo tính ổn định và phát triển bền vững của mình. 

2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 

Chính sách của Nhà nƣớc về điều hành sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy không ổn định và dẫn 

đến việc đầu tƣ của Công ty mang tính rủi ro cao. Việc thực thi chính sách bảo hộ kiểu dáng 

công nghiệp chƣa tốt nên Công ty chƣa thể tận dụng triệt để thế mạnh và kiểu dáng công 

nghiệp của ô tô và xe máy đã đăng ký.  

Công ty hiện hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, hoạt động của Công ty chịu sự chi phối 

bởi các quy định trong các văn bản pháp luật về hoạt động của công ty cổ phần, chứng khoán 

và thị trƣờng chứng khoán. Hệ thống pháp luật của nƣớc ta hiện nay chƣa thật sự hoàn chỉnh 

và khả năng thực thi chƣa cao, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra 

sẽ ảnh hƣởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. Thêm vào đó, nhiều quy định 

phức tạp, chồng chéo trong lĩnh vực hành chính, nhất là những quy định liên quan đến xuất 

nhập khẩu gây ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 
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Để thích ứng với những thay đổi thƣờng xuyên của chính sách và hệ thống pháp luật đòi hỏi 

lãnh đạo TMT phải là những ngƣời có kinh nghiệm, biết và hiểu luật, linh hoạt trong quá trình 

quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của TMT, từ đó đƣa ra đƣợc định hƣớng 

phát triển phù hợp trong từng giai đoạn.   

3. RỦI RO VỀ TỶ GIÁ 

Các loại nguyên vật liệu sản xuất, lắp ráp của TMT chủ yếu là nhập khẩu, vì vậy sự biến động 

của tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hƣởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong 

những năm gần đây với cơ chế quản lý tiền tệ thả nổi có kiểm soát của Nhà nƣớc, tỷ giá hối 

đoái của đồng Việt Nam so với các ngoại tệ khác là tƣơng đối ổn định. Tuy nhiên, trong năm 

2008, tỷ giá có nhiều đợt biến động mạnh, đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu, trong đó có TMT.  

Để giảm thiểu rủi ro của biến động tỷ giá hối đoái, thông tin và dự báo về tỷ giá hối đoái luôn 

đƣợc cập nhật thƣờng xuyên cho các bộ phận liên quan để có sự điều chỉnh kịp thời trong hoạt 

động kinh doanh. Bên cạnh đó, khi ký hợp đồng nhập khẩu, tùy từng thời điểm và dự báo xu 

hƣớng tỷ giá, TMT sẽ đàm phán chọn đồng tiền thanh toán hoặc đồng tiền nhận nợ sao cho có 

lợi nhất. 

4. RỦI RO VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Rủi ro về thuế: chính sách thuế thƣờng xuyên biến động sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến tình trạng 

tiêu thụ của thị trƣờng xe ô tô Việt Nam. Vừa qua, Bộ Tài chính quyết định tăng thuế nhập 

khẩu ô tô lên một mức cao mới. Theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC, các loại xe ô tô và các 

loại xe khác có động cơ đƣợc thiết kế chủ yếu để chở ngƣời, kể cả xe chở ngƣời có khoang 

hành lý riêng và ô tô đua... đều đƣợc nâng lên mức thuế khá cao là 83% (từ mức 70% trƣớc 

đó). Tại quyết định này, hàng loạt mặt hàng là linh kiện ô tô, máy móc phụ tùng phục vụ cho 

việc lắp ráp trên các loại ô tô cũng đƣợc điều chỉnh theo những mức cụ thể khác nhau nhƣng 

mức tăng trung bình là 3-5%. Giá xe sẽ tiếp tục tăng cao, đó là điều các nhà sản xuất dù không 

muốn cũng khó có thể cƣỡng lại. Luật Thuế giá trị gia tăng đã đƣợc kỳ họp thứ 3 của Quốc hội 

khóa XII thông qua ngày 03/6/2008 đã không còn đƣa ô tô (nhƣ ô tô tải và ô tô khách) vào 

danh mục các hàng hóa đƣợc hƣởng mức thuế giá trị gia tăng là 5%. Điều này cũng có nghĩa là 

kể từ 01/01/2009, thuế giá trị gia tăng với hai nhóm xe kể trên sẽ tăng gấp đôi. Ngoài ra việc 

tăng lệ phí trƣớc bạ, và đề xuất đƣa thêm thuế lƣu hành ô tô, xe máy cũng sẽ tác động đến 

tình hình tiêu thụ xe ô tô trên thị trƣờng Việt Nam hiện nay. 

Rủi ro về chính sách: hiện hoạt động của TMT đang đƣợc hƣởng lợi từ Quyết định 1491/QĐ-

TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành ngày 08/11/2007 về việc hỗ trợ để thay thế xe công 

nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Theo chính 

sách này, các hộ gia đình sở hữu xe công nông thuộc diện cấm lƣu hành; chủ sở hữu xe tải quá 

niên hạn sử dụng bị cấm lƣu hành và các hộ gia đình có nhu cầu mua xe mới để phục vụ sản 

xuất kinh doanh sẽ đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ 9 triệu đồng/hộ để mua 01 chiếc xe tải mới hiệu Cửu 
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Long của TMT sản xuất, lắp ráp. Kể từ khi đƣợc Nhà nƣớc chọn để thí điểm chính sách này, sản 

lƣợng tiêu thụ của TMT có sự tăng đột biến so với thời gian trƣớc. Tuy nhiên, chính sách này 

chỉ có hiệu lực đến hết năm 2010. Vì vậy, nếu sau năm 2010, Nhà nƣớc không còn chính sách 

hỗ trợ, hoạt động của TMT có thể bị ảnh hƣởng. 

Rủi ro về cạnh tranh: hiện tại ngành công nghiệp ô tô trong nƣớc đang đƣợc Chính phủ bảo 

hộ bằng chính sách thuế đánh vào ô tô nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên, khi Việt Nam tham 

gia WTO và các hiệp định ƣu đãi thuế quan nhƣ hiệp định ƣu đãi thuế quan khu vực mậu dịch 

tự do ASEAN, Chính phủ sẽ phải từng bƣớc cắt giảm thuế nhập khẩu đối với ô tô nhập khẩu. 

Theo lộ trình này, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung và TMT nói riêng sẽ đứng trƣớc 

nguy cơ bị cạnh tranh quyết liệt với các hãng sản xuất có uy tín và thƣơng hiệu trên thị trƣờng 

thế giới. Do đó, TMT phải tìm cho mình phân khúc thị trƣờng phù hợp khả năng của mình, nỗ 

lực cải tiến chất lƣợng, đa dạng hóa dòng sản phẩm, không ngừng nâng cao năng lực cạnh 

tranh trƣớc hết là cạnh tranh tại thị trƣờng nội địa. 

Rủi ro về các yếu tố đầu vào: do phần lớn các loại nguyên vật liệu sản xuất của TMT đều 

phải nhập khẩu từ nƣớc ngoài, chủ yếu là Trung Quốc, TMT không chủ động đƣợc về giá cũng 

nhƣ số lƣợng các yếu tố đầu vào. Một khi có sự biến động bất thƣờng về giá, hoặc nguồn cung 

nguyên vật liệu mà TMT không lƣờng trƣớc đƣợc, hoạt động sản xuất kinh doanh của TMT có 

thể bị ảnh hƣởng.  

5. RỦI RO TÀI CHÍNH 

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn của Công ty cao, luôn chiếm khoảng 80%. Trong tổng Nợ 

phải trả của Công ty, Vay và nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (trên 80%), vì vậy khi có sự biến 

động mạnh về lãi suất hoặc nguồn cung vốn từ ngân hàng, Công ty sẽ bị ảnh hƣởng không 

nhỏ, cả về hiệu quả hoạt động cũng nhƣ thiếu hụt nguồn vốn để duy trì hoạt động sản xuất 

kinh doanh  

6. RỦI RO CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH  

Do đợt chào bán này của Công ty không có bảo lãnh phát hành nên sẽ có khả năng không 

thành công do yếu tố không phân phối hết số lƣợng cổ phiếu. Tuy nhiên, qua thăm dò nhu cầu 

thị trƣờng và các cổ đông hiện hữu, cùng với việc đƣa ra mức giá chào bán dự kiến tƣơng đối 

thấp so với giá trị sổ sách, nên Công ty tin tƣởng vào sự thành công của đợt chào bán. 

7. RỦI RO ĐẶC THÙ 

Do đặc thù là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, TMT có chi phí cố định 

lớn. Vì vậy, nếu có yếu tố bất thƣờng xảy ra, khiến sản lƣợng tiêu thụ của Công ty bị sụt giảm 

mạnh, sẽ dẫn đến chi phí cố định bình quân trên sản phẩm tăng cao, ảnh hƣởng không nhỏ tới 

hiệu quả hoạt động của Công ty.  
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8. RỦI RO KHÁC 

Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu: Tổng số cổ phần đang lƣu hành của Công ty trƣớc thời điểm 

phát hành thêm là 12.577.500 cổ phần. Sau khi chào bán côọ  phần phát hành thêm , dự kiến 

tổng số phần đang lƣu hành của Công ty sẽ tăng lên 30%, thành 16.350.750 cổ phần. Nhƣ vậy 

giá cổ phiếu sau khi thực hiện chào bán có thể sẽ bị ảnh hƣởng.  

Cụ thể giá cổ phiếu sau khi pha loãng đƣợc tính theo công thức sau: 

 

 

 

 

Ví dụ: Qua tham khảo một số giao dịch gần nhất trên thị trƣờng tự do, giá giao dịch gần nhất 

của cổ phiếu TMT là 30.000 đồng/ cổ phần. Với mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt 

này là 15.000 đồng/ cổ phần thì Giá cổ phiếu sau khi pha loãng là: 

 

 

 

 

    = 26.538 đồng/ cổ phần 

Tuy nhiên, rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ đƣợc hạn chế nếu nhƣ Công ty sử dụng tối 

ƣu nguồn vốn huy động đƣợc và duy trì tốt hoạt động sau đợt phát hành. 

Rủi ro bất thƣờng: Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhƣng nếu 

xảy ra thì sẽ tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tƣợng thiên tai 

(hạn hán, bão lụt, động đất, v.v…), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn. 

Tuy nhiên, kể từ khi thành lập đến nay, TMT luôn chấp hành nghiêm chỉnh công tác an toàn lao 

động, phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn, mua bảo hiểm cần thiết để hạn chế các rủi ro này trong 

suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 

Giá cổ phiếu sau  

khi pha loãng 
= 

(Số lƣợng cổ phần trƣớc đợt phát hành x giá cổ phiếu trƣớc khi 

pha loãng) + (Số lƣợng cổ phần chào bán x giá phát hành) 

Tổng số cổ phần sau khi phát hành 

Giá cổ phiếu sau  

khi pha loãng 
= 

(125.577.500 x 30.000) + (3.773.250 x 15.000) 

16.350.750 
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PHẦN II - NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI 

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 

Ông Bùi Văn Hữu Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Ô tô TMT. 

Ông Phạm Văn Công Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính - Công ty Cổ phần Ô tô 

TMT. 

Ông Đào Tiến Thành Kế toán trƣởng - Công ty Cổ phần Ô tô TMT. 

Ông Tiêu Phi Quang Trƣởng Ban Kiểm Soát - Công ty Cổ phần Ô tô TMT. 

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 đƣợc biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.  

2. TỔ CHỨC TƢ VẤN  

Ông Đỗ Huy Hoài  Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tƣ và 

Phát triển Việt Nam (BSC); 

Bà Trần Thị Thu Thanh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tƣ 

và Phát triển Việt Nam (BSC). 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ chào bán ra công chúng do Công ty TNHH Chứng 

khoán Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tƣ 

vấn cho đợt chào bán cổ phiếu phát hành thêm này của Công ty Cổ phần Ô tô TMT.  

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch 

này đã đƣợc thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu 

do Công ty Cổ phần Ô tô TMT cung cấp. 
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PHẦN III - CÁC KHÁI NIỆM 

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung nhƣ sau: 

 UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc; 

 Tổ chức đăng ký chào bán: Công ty Cổ phần Ô tô TMT; 

 Tổ chức tƣ vấn chào bán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt 

Nam (BSC);  

 Tổ chức kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ 

Chí Minh (AISC); 

 Công ty hoặc TMT: Công ty Cổ phần Ô tô TMT; 

 Cổ phiếu: cổ phiếu do Công ty Cổ phần Ô tô TMT phát hành; 

 HĐQT: Hội đồng quản trị; 

 BTGĐ: Ban Tổng Giám Đốc; 

 ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông; 

 BKS: Ban kiểm soát; 

 CBCNV: Cán bộ - công nhân viên; 

 VND: Đồng Việt nam; 

 ISO: Chứng chỉ quản lý chất lƣợng do tổ chức BVQI của Anh Quốc cấp. 
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PHẦN IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 

1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

- Tên đầy đủ  : CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT 

- Tên tiếng Anh  : TMT Automobile Joint Stock Company 

- Tên viết tắt   : TMT AUTO., JSC 

- Trụ sở  : 199B Minh Khai - Hai Bà Trƣng - Hà Nội 

- Điện thoại   : (84-4) 38 628 205   Fax:  (84-4) 38 268 703 

- Website  : www.cuulongmotor.com    

- Mã số thuế  : 0 1 0 0 1 0 4 5 6 3 

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Ô tô TMT theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty 

cổ phần số 0103014956 ngày 14/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Hà Nội cấp, đăng ký thay 

đổi lần 5 ngày 01/7/2009 là: 125.775.000.000 đồng (Một trăm hai mƣơi lăm tỷ, bảy trăm 

bảy mƣơi lăm triệu đồng). 

Bảng 1. Cơ cấu vốn điều lệ trƣớc khi chào bán (số liệu vào ngày 31/08/2009): 

Thành phần sở hữu Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) 

Cổ đông Nhà nƣớc              2.817.500  22,40% 

Cổ đông nội bộ 5.188.300  41,25% 

Cổ đông bên ngoài 4.571.700  36,35% 

Cổ phiếu quỹ                            -    -  

Tổng số           12.577.500  100% 

Nguồn: Sổ theo dõi cổ đông Công ty CP Ô tô TMT 

 Ngành nghề kinh doanh 

- Sản xuất, lắp ráp xe ô tô các loại, xe gắn máy hai bánh các loại; 

- Sản xuất và cung ứng vật tƣ thiết bị cơ khí giao thông vận tải; 

- Gia công, phục hồi, kinh doanh vật tƣ, phụ tùng, thiết bị cơ khí, giao thông vận tải; 

- Sửa chữa, kinh doanh, đại lý ký gửi các loại xe gắn máy hai bánh; 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tƣ, thiết bị phụ tùng ô tô, xe gắn máy hai bánh; 
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- Đại lý, kinh doanh vật tƣ, thiết bị, phụ tùng, vật liệu xây dựng và dịch vụ vận tải hàng 

hóa,… 

 Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty 

Bảng 2. Quá trình thay đổi vốn điều lệ của của TMT 

ĐVT: Ngàn VNĐ 

Thời điểm 
Vốn điều lệ 

tăng thêm 
Nguồn tăng Vốn điều lệ 

Khi thành lập   25.000.000 

Lần 1: 27/5/2008 20.000.000 

Phát hành cho cổ đông hiện 

hữu, cán bộ chủ chốt và đối 

tác chiến lƣợc 

45.000.000 

Lần 2: 31/12/2008 45.000.000 
Phát hành cổ phiếu để trả cổ 

tức cho cổ đông 
90.000.000 

Lần 3: 10/06/2009 35.775.000 
Phát hành cổ phiếu để trả cổ 

tức cho cổ đông 
125.775.000 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 

Quá trình thay đổi vốn điều lệ của TMT 

 

 

1.1. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP  

TMT tiền thân là Công ty Vật tƣ cục cơ khí, đƣợc thành lập vào ngày 27/10/1976, trực thuộc 

Cục Cơ khí - Bộ Giao thông Vận tải. 
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Năm 1980, Công ty đƣợc đổi tên thành Công ty vật tƣ thiết bị cơ khí GTVT và đƣợc chuyển đổi 

thành Doanh nghiệp Nhà nƣớc theo quyết định số 602/QĐ/TCCB-LĐ ngày 05/4/1993 của Bộ Giao  

thông vận tải. 

Ngày 01/9/1998, Công ty đƣợc đổi tên thành Công ty Thƣơng mại và sản xuất vật tƣ thiết bị 

GTVT. 

Ngày 14/4/2006 tại quyết định số 870/QĐ-BGTVT, Bộ trƣởng Bộ GTVT đã phê duyệt phƣơng án 

cổ phần hoá Công ty và chuyển Công ty Thƣơng mại và sản xuất vật tƣ thiết bị GTVT thành 

Công ty Cổ phần ô tô TMT. Từ ngày 15/12/2006 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình 

Công ty cổ phần. 

1.2.  CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN  

Trƣớc 1994 
Công ty chủ yếu làm nhiệm vụ tiếp nhận và cung ứng vật tƣ thiết bị cho các đơn vị 

trong ngành cơ khí GTVT, theo chỉ tiêu và kế hoạch cấp trên giao 

Năm 1995 

đến 8/1997 
Giai đoạn Công ty vô cùng khó khăn  

9/1997 đến 

năm 1999 
Giai đoạn chấn chỉnh, củng cố tổ chức, khôi phục lại hoạt động SXKD 

1999 

Các hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển và đi vào chiều sâu. Thị trƣờng và mặt 

hàng kinh doanh đƣợc mở rộng: doanh thu đạt 68 tỷ đồng (tăng 54,5% so với năm 

1998), thu nhập của CBCNV đƣợc nâng cao, đạt 1.300.000 đ/ngƣời/tháng (tăng 102% 

so với năm 1998), nộp ngân sách Nhà nƣớc 10,6 tỷ đồng (tăng 142,9% so với năm 

1998). Nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài, Công ty đã đầu 

tƣ 2.250.000.000 đồng để đổi mới thiết bị và xây dựng mặt bằng, văn phòng làm việc 

2000 

Trụ sở Công ty đã đƣợc chuyển đến địa chỉ 199B phố Minh Khai - quận Hai Bà Trƣng - 

TP.Hà Nội.  

Công ty đã bắt đầu sản xuất, lắp ráp xe gắn máy hai bánh, lắp ráp động cơ xe gắn máy, 

đầu tƣ mua sắm thiết bị, xây dựng nhà xƣởng. Về hoạt động sản xuất kinh doanh: 

doanh thu đạt 164 tỷ đồng (tăng 141,1% so với năm 1999), thu nhập của CBCNV đạt 

1.800.000 đ/ngƣời/tháng (tăng 50% so với năm 1999), nộp ngân sách 39,7 tỷ đồng 

(tăng 271,3% so với năm 1999). 

2001 

Công ty đã xây dựng đƣợc thƣơng hiệu độc quyền cho xe gắn máy hai bánh JIULONG. 

Doanh thu đạt 333 tỷ đồng/năm (Tăng 103% so với năm 2000). Thu nhập của CBCNV 

đạt 2.100.000 đ/ngƣời/tháng (tăng 16,6% so với năm 2000), nộp ngân sách 57,2 tỷ 

đồng (tăng 44% so với năm 2000), tiếp tục đầu tƣ đổi mới thiết bị, xây dựng nhà xƣởng 

2002 

Khánh thành Xƣởng sản xuất bộ côn xe gắn máy tại 199B Minh Khai - Hai Bà Trƣng - Hà 

Nội và bắt đầu vào việc sản xuất, lắp ráp xe gắn máy hai bánh, tập trung đầu tƣ và giải 

quyết việc đền bù, san lấp trên 13 ha đất tại xã Trƣng Trắc - huyện Văn Lâm - tỉnh 

Hƣng Yên để chuẩn bị xây dựng Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô và nhà máy sản xuất, 

lắp ráp xe gắn máy. Cũng trong năm 2002 nhà máy sản xuất xe gắn máy của Công ty 

đã đƣợc cấp Chứng chỉ quản lý chất lƣợng ISO 9001:2000 của tổ chức BVQI Vƣơng 

Quốc Anh. Chất lƣợng sản phẩm của Công ty đƣợc đảm bảo, uy tín của Công ty ở thị 

trƣờng trong nƣớc cũng nhƣ Quốc tế ngày càng cao.  
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Công ty đƣợc tặng Cúp vàng quốc tế về chất lƣợng và uy tín kinh doanh của tổ  

chức BID tại hội nghị quốc tế cấp cao về chất lƣợng ở New York. Công ty đã tổ chức hai 

đợt cử cán bộ, công nhân đi đào tạo tại Trung Quốc để nâng cao trình độ tay nghề, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý. 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu năm 2002 đạt 380 tỷ đồng (tăng  

14,1% so với năm 2001), thu nhập của CBCNV đạt  2.210.000 đ/ngƣời/tháng (tăng 

5,2% so với năm 2001), tổng vốn đầu tƣ cho máy móc thiết bị sản xuất đạt 

21.689.000.000 đồng. 

2003 

Công ty tiếp tục duy trì và giữ vững việc sản xuất, lắp ráp xe gắn máy hai bánh đồng 

thời đẩy mạnh việc xây dựng và lắp đặt dây chuyền cho nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô 

tô. Đến tháng 12/2003 Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô tô đã đi vào sản xuất thử.  

Do phải tập trung vào đầu tƣ xây dựng hai Nhà máy nên giá trị Doanh thu tuy có  

giảm so với năm trƣớc (đạt 151,8 tỷ đồng) nhƣng Công ty vẫn đảm bảo việc làm  

cho ngƣời lao động. Thu nhập của CBCNV đạt 2.250.000 đồng/ngƣời/tháng. Nộp  

ngân sách 41,3 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tƣ xây dựng hai nhà máy giai đoạn I là 

68.790.000.000 đồng. Chất lƣợng sản phẩm của Công ty đƣợc duy trì và ngày càng 

nâng cao. Trong năm này, Công ty đã đƣợc Tổ chức cam kết chất lƣợng quốc tế tặng 

Cúp ngôi sao bạch kim. 

2004 

Công ty thực hiện việc chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh từ thƣơng  mại và dịch  

vụ sang mô hình sản xuất công nghiệp là chính.  Ngày 29/5/2004, Công ty khánh thành 

Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô nông dụng Cửu Long (nay là Nhà máy Ô tô Cửu Long). 

Hoạt động của Nhà máy Ô tô Cửu Long dần ổn định; lực lƣợng công nhân, kỹ thuật của 

hai Nhà máy đã hoàn toàn sử dụng và vận hành thành thạo dây chuyền sản xuất. Sản 

phẩm sản xuất ra đạt chất lƣợng cao, có uy tín, chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng trong nƣớc.  

Nhà máy ô tô Cửu Long đã sản xuất, lắp ráp đƣợc 2.000 xe tải nông dụng có tải trọng 

từ 500 Kg đến 4.000 Kg. Về lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe gắn máy, Công ty đã thiết kế 

và đăng ký kiểu dáng xe máy độc quyền nhãn hiệu ARROW6 đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa 

chuộng.  

Về hoạt động sản xuất kinh doanh: doanh thu năm 2004 đạt 185 tỷ đồng (tăng  

12,2% so với năm 2003), thu nhập của CBCNV đạt 2.334.088 đồng/ngƣời/tháng  

(tăng 3,8% so với năm 2003), vốn đầu tƣ máy móc thiết bị nhà xƣởng lên đến 

43.441.000.000 đồng. 

12/2006 

Chính thức hoạt động dƣới mô hình công ty cổ phần 

Công ty nhanh chóng ổn định và nâng cao hơn nữa chất lƣợng sản phẩm để tăng sức 

cạnh tranh và ngày càng khẳng định thƣơng hiệu sản xuất ô tô tải hàng đầu Việt Nam. 
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Hình ảnh một số sản phẩm dịch vụ chủ yếu của Công ty CP ô tô TMT: 
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1.3.  CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC  

- Huân chƣơng Lao động hạng Ba của Chủ tịch nƣớc (Quyết định số 225/2006/QĐ-CTN 

ngày 16/02/2006); 

- Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ (Quyết định số 646/QĐ-TTg ngày 05/8/2006); 

- Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ năm 2005 cho Công đoàn Công ty (Quyết định số 

93/QĐ-TTg  ngày 17/01/2006); 

- Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2003 (Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 

16/4/2004). 

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 

- Cơ cấu tổ chức của Công ty TMT bao gồm Trụ sở chính của Công ty và các đơn vị trực 

thuộc nhƣ Nhà máy Ô tô Cửu Long, Nhà máy sản xuất lắp ráp xe gắn máy đặt tại xã 

Trƣng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hƣng Yên và Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Dƣơng 

đặt tại xa lộ Hà Nội, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng. 

- Công ty có 01 Công ty con là Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8, địa chỉ: Số 7, 

Lƣơng Yên, quận Hai Bà Trƣng, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm 31/12/2008, vốn điều 

lệ của Công ty con là 12.000.000.000 đồng (tỷ lệ nắm giữ vốn của Công ty CP Ô tô TMT 

tại công ty con là 54,17%). 

Bảng 3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TMT 

TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ : Số 199 B phố Minh Khai, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Điện thoại : (84-4)38628205 

Fax : (84-4)38268703 

Website : www.cuulongmotor.com 

Số nhân viên : 117 ngƣời 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

CHI NHÁNH BÌNH DƢƠNG 

Địa chỉ : Số 59C, ấp Hiệp Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh 

Bình Dƣơng 

Điện thoại : 06503 774 074 

Website : www.cuulongmotor.com 

Email : cnbinhduong@tmt-vietnam.com 

Số nhân viên : 09 ngƣời 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE GẮN MÁY 

Địa chỉ : Km23+500 KCN Phố Nối A, xã Trƣng Trắc, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hƣng Yên 

http://www.cuulongmotor.com/
http://www.cuulongmotor.com/
mailto:cnbinhduong@tmt-vietnam.com
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Điện thoại 03213 980 556 

Website : www.cuulongmotor.com 

Số nhân viên : 44 ngƣời 

NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG 

Địa chỉ : Km23+500 KCN Phố Nối A, xã Trƣng Trắc, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hƣng Yên 

Điện thoại 03213 980 556 

Fax 03213 980 618 

Website : www.cuulongmotor.com 

Email : cuulongmotor@tmt-vietnam.com 

Số nhân viên : 733 ngƣời 

3. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

Công ty Cổ phần Ô tô TMT đƣợc tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ 

theo các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm:   

- Đại hội đồng cổ đông; 

- Hội đồng quản trị; 

- Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc; 

- Ban kiểm soát; 

- Giám đốc chi nhánh, Trƣởng văn phòng đại diện; 

- Các phòng, bộ phận chức năng. 

Cụ thể nhƣ sau: 

 Đại hội đồng Cổ đông 

Là cơ quan có quyền lực cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền 

biểu quyết, có trách nhiệm và nhiệm vụ sau: Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ; thông qua 

kế hoạch phát triển của Công ty, báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát và của các Kiểm toán viên. Thảo luận và phê duyệt các chủ trƣơng chính 

sách đầu tƣ ngắn hạn và dài hạn về phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ 

quan quản lý và điều hành hoạt động sản xuất của Công ty.  

 Hội đồng Quản trị 

Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội.  

Các thành viên Hội đồng Quản trị đƣợc Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hội đồng  

Quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết  

định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề  

http://www.cuulongmotor.com/
http://www.cuulongmotor.com/
mailto:cuulongmotor@tmt-vietnam.com
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thuộc Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị có trách nhiệm đƣa ra các chính 

sách tồn tại và phát triển, đề ra các Nghị quyết hoạt động giao cho Giám đốc điều hành 

Công ty triển khai thực hiện. 

 Ban Kiểm soát 

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong 

toàn bộ hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc 

lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trƣớc Đại 

hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện của Ban.  

 Ban Tổng Giám đốc 

Chịu trách nhiệm điều hành, quản lý các hoạt động của Công ty, theo sự phân công, ủy 

quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Chịu trách nhiệm trƣớc Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

và pháp luật về nhiệm vụ đƣợc giao.  

 Phòng Tài chính - Kế toán 

Tham mƣu, giúp việc Ban Tổng Giám đốc trong công tác tài chính, kế toán, thống kê của 

Công ty. Thực hiện vai trò kiểm soát viên kinh tế - tài chính của Nhà nƣớc tại Công ty.  

 Phòng Xuất nhập khẩu 

Tham mƣu, giúp việc Ban Tổng Giám đốc trong công tác kế hoạch hóa, công tác xuất nhập 

khẩu và thị trƣờng mua hàng. 

 Phòng Tổ chức - Hành chính 

Tham mƣu, giúp việc Ban Giám đốc trong công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lƣơng, 

công tác đào tạo, thanh tra pháp chế, công tác bảo vệ, hành chính, quản trị. 

 Phòng Bán hàng 

Tham mƣu, giúp việc Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm ô tô, xe máy do 

Công ty sản xuất, lắp ráp. Quản lý, đôn đốc vào tháo gỡ các khó khăn nhằm thúc đẩy việc 

bán hàng của các đại lý 

 Phòng Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm (KCS) 

Tham mƣu, giúp việc Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý chất lƣợng sản phẩm. 

 Phòng Kỹ thuật ô tô 

Tham mƣu, giúp việc Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ, định 

mức vật tƣ, định mức kỹ thuật. 
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 Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại tỉnh Bình Dƣơng 

Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Dƣơng là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Ô tô TMT, thực 

hiện chế độ hạch toán phụ thuộc, có tƣ cách pháp nhân. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh của Công ty tại các tỉnh phía Nam. 

 Trung tâm Đầu tƣ tài chính 

Trung tâm Đầu tƣ tài chính là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Ô tô TMT. Tham mƣu, 

giúp việc Ban Tổng Giám đốc trong công tác đầu tƣ chứng khoán, đầu tƣ kinh doanh, khai 

thác bất động sản 

 Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe gắn máy 

Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe gắn máy là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Ô tô TMT, 

thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc, có tƣ cách pháp nhân. Tổ chức thực hiện công tác 

sản xuất, lắp ráp xe gắn máy, sản xuất phụ tùng, linh kiện,... quản lý kho hàng hóa của 

Công ty. 

 Nhà máy ô tô Cửu Long 

Nhà máy Ô tô Cửu Long là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Ô tô TMT, thực hiện chế độ 

hạch toán phụ thuộc, có tƣ cách pháp nhân, đƣợc mở tài khoản tại ngân hàng và sử dụng 

con dấu riêng, theo sự ủy quyền của Ban Tổng Giám đốc Công ty và theo đúng quy định 

của Luật Doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện công tác sản xuất, lắp ráp xe tải nhẹ, sản xuất 

khung xe, phụ tùng, phụ kiện của xe ô tô, tổ chức kinh doanh xe ô tô tải và phụ tùng ô tô. 

 Phòng Nội địa hoá 

Tham mƣu, giúp việc Ban Tổng Giám đốc trong công việc quản lý, điều hành và thực hiện 

công tác hợp đồng gia công, sản xuất phụ tùng, linh kiện (hàng nội địa hóa) phục vụ sản 

xuất, lắp ráp xe ô tô tải, xe gắn máy của Công ty. 

 Trung tâm bảo hành và Dịch vụ kỹ thuật ô tô TMT 

Tham mƣu, giúp việc Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành và tổ chức thực 

hiện công tác bảo hành xe ô tô, xe gắn máy do Công ty sản xuất, lắp ráp tiêu thụ trên thị 

trƣờng trong cả nƣớc. Tổng hợp tình hình thực tế, đề xuất với Ban Tổng Giám đốc Công ty 

phƣơng án chỉ đạo sản xuất để nâng cao chất lƣợng của xe ô tô, xe gắn máy khi xuất 

xƣởng đƣa ra thị trƣờng tiêu thụ. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 

4. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY; DANH 

SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

Bảng 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty trƣớc khi 

chào bán (tại thời điểm 14/3/2009) 

TT Tên cổ đông 
Số CMND/ 

ĐKKD 
Địa chỉ Số cổ phần 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

1 
Tổng Công ty Công nghiệp 

Ô tô Việt Nam 
0106000099 

120 Hàng Trống, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 
2.817.500 22,40% 

2 Bùi Văn Hữu 011632382 

Số 38 Phù Đổng Thiên 

Vƣơng, Hai Bà Trƣng, Hà 

Nội 

          

1.897.400  
15,09% 

3 Bùi Công Kiên 012845242 620 - CT2 - ĐN1, Định           12,10% 
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TT Tên cổ đông 
Số CMND/ 

ĐKKD 
Địa chỉ Số cổ phần 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1.522.500  

4 Bùi Văn Kiên 141674532 

76 Nam Thành, Quang 

Trung, TX. Hƣng Yên, Hƣng 

Yên 

945.000  7,51% 

5 Lê Tiến Phan 011693114 

Số 19, ngõ 312 Bạch Đằng, 

Chƣơng Dƣơng, Hoàn 

Kiếm, Hà nội 

692.200  5,50% 

Nguồn: Sổ theo dõi cổ đông Công ty CP Ô tô TMT 

Bảng 5. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm thành 

lập công ty  

TT Tên cổ đông sáng lập 
Số CMND/ 

ĐKKD 
Địa chỉ 

Số   

CP  

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

1 
Tổng Công ty Công 

nghiệp Ô tô Việt Nam  
0106000099 

120 Hàng Trống, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
2,450,000 49.00% 

2 Bùi Quốc Công 012936580 

P406 -CT5 - ĐN2, 

Định Công, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

259,800 2.41% 

3 Công ty CP Cơ khí 19-8 0103009777 

Thôn Thắng Trí, Xã 

Minh Trí, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội 

250,000 5.00% 

4 Lê Thành Chung 012446787 
Số 59 Tràng Thi, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
215,500 0.42% 

5 Phạm Văn Hồng 011490602 

Số 11 Ngõ 781 

Đƣờng Hồng Hà, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

210,800 2.11% 

6 Nguyễn Quyết Thắng 011276968 

25/20 ngõ Trại Cá, 

Trƣơng Định, Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội 

147,200 2.86% 

7 Phạm Văn Công 011567035 

Số 2/25 Triệu Việt 

Vƣơng, Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội 

60,848 1.11% 

 Tổng cộng   3,594,148  62.90% 

Nguồn: Sổ theo dõi cổ đông Công ty CP Ô tô TMT 
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Công ty Cổ phần Ô tô TMT đƣợc cổ phần hoá từ Doanh nghiệp nhà nƣớc ngày 14/12/2006 nên 

các quy định về hạn chế chuyển nhƣợng đối với cổ đông sáng lập đến nay vẫn còn hiệu lực. 

Bảng 6. Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ cổ phần nắm giữ trƣớc khi chào bán (tại thời điểm 

31/8/2009) 

Nội dung Số lƣợng cổ đông Số lƣợng cổ phần Tỷ lệ (%) 

Nhà nƣớc: 1 2.817.500 22,40% 

Tổ chức:    

+ Trong nƣớc: 6 1.260.000 10,02% 

+ Ngoài nƣớc: 0 -  

Cá nhân:    

+ Trong nƣớc: 151 8.500.000 67,58% 

+ Ngoài nƣớc: 0 -  

Tổng số  12.577.500 100% 

Nguồn: Sổ theo dõi cổ đông Công ty CP Ô tô TMT 

5. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG 

CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN 

CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI 

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 

5.1.  Công ty mẹ: không có 

5.2.  Các công ty con:  

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 

- Số GCNĐKKD :  0103002535 

- Địa chỉ : số 7, Lƣơng Yên, Phƣờng Bạch Đằng, quận Hai Bà Trƣng, 

Hà Nội 

- Số cổ phần TMT nắm giữ :  65.000 cổ phần, tỷ lệ sở hữu 54,17% 

5.3.  Các công ty do Công ty Cổ phần Ô tô TMT nắm cổ phần chi phối: không có 

5.4.  Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty Cổ phần Ô 

tô TMT: không có  

6. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Hoạt động kinh doanh chính của TMT là sản xuất, lắp ráp xe g ắn máy và xe ô tô tải nông dụng, 

trong đó hoạt động sản xuất, lắp ráp xe ô tô tải đang đƣợc đẩy mạnh để thay thế dần hoạt động 

sản xuất lắp ráp xe gắn máy. Cơ cấu doanh thu của từng sản phẩm trong tổng doanh thu của Công 

ty qua các năm nhƣ sau: 
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Bảng 7. Cơ cấu doanh thu năm 2006 - 2008 

Đơn vị: triệu đồng 

Sản phẩm/ Dịch vụ 
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

Giá trị % Giá trị % Giá trị % 

Xe Ô tô  277.653 60% 859.313 86% 2.081.680 93% 

Xe gắn máy 184.931 40% 134.803 14% 

                   

36.940  2% 

Kinh doanh phụ tùng 2.099 0.45% 3.375 0.3% 

                 

116.830  5% 

Tổng cộng 464.683 100% 997.491 100% 2.235.450 100% 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 

Bảng 8. Cơ cấu Giá vốn năm 2006 - 2008 

Đơn vị: triệu đồng 

Sản phẩm/ Dịch vụ 
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

Giá trị % Giá trị % Giá trị % 

Xe Ô tô  252.627 58% 738.689 85% 1.721.580 91% 

Xe gắn máy 172.873 40% 130.496 15% 37.030 2% 

Kinh doanh phụ tùng 6.711 2% 3.120 0.4% 132.980 7% 

Tổng cộng 464.683 100% 997.491 100% 1.891.590 100% 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 

Bảng 9. Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2006 – 2008 

Đơn vị: triệu đồng 

Sản phẩm/ Dịch 

vụ 

Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

Giá trị % Giá trị % Giá trị % 

Xe Ô tô  25.026 77% 120.623 96% 360.100 105% 

Xe gắn máy 12.058 37% 4.307 3% -90 0% 

Kinh doanh PT -4.612 -14% 256 0% -16.150 -5% 

Tổng cộng 32.472 100% 125.186 100% 343.860 100% 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 
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6.1.  Nguyên vật liệu  

6.1.1. Nguồn nguyên vật liệu 

Đối với sản phẩm ô tô thì nguyên vật liệu chính của TMT là bộ phụ tùng, thùng xe, lốp, nhíp, 

bình ắc quy,… Bộ phụ tùng đƣợc TMT nhập khẩu từ các nhà sản xuất hàng đầu của Trung 

Quốc nhƣ Công ty Đông Phong và Khâm Châu, Tập đoàn Sinotruk - Hồng Kông,... Các nguyên 

liệu còn lại đƣợc TMT đặt mua hàng từ các nhà máy sản xuất trong nƣớc, ví dụ các bộ lốp xe 

đƣợc Công ty đặt hàng từ Công ty Cao su Sao Vàng, Cao su Đà Nẵng, bình ắc quy đƣợc đặt 

hàng từ Công ty CP Pin-Ắc quy miền Nam, Công ty CP Ắc quy Tia sáng Hải phòng,... 

Đối với sản phẩm xe gắn máy, hầu hết nguyên vật liệu đều đƣợc TMT đặt hàng và nhập khẩu 

từ các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm 60% và 40% giá trị nội địa hoá. 

Bảng 10. Nguyên vật liệu của Công ty và nhà cung cấp 

STT NVL Xuất xứ Nhà cung cấp 

NVL sản xuất ô tô 

1.  Bộ linh kiện nhập khẩu Trung Quốc 

Công ty Khâm Châu 

Công ty Quế Hoa 

Tập đoàn Đông Phong 

2.  
Bộ nhíp xe tải 

Thùng xe ô tô tải Trong nƣớc 
Công ty Cổ Phần Hợp Thành 

Công ty cổ phần cơ khí 19/8 

3.  Bộ Lốp, săm, yếm Trong nƣớc 

Công ty CP Cao Su Sao Vàng 

Công ty CP Cao Su Đà Nẵng 

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam 

4.  Bình ắc quy Trong nƣớc 
CN Cty Cổ phần Pin - ắc quy Miền Nam 

CTY Cổ Phần Ắc quy Tia Sáng 

NVL sản xuất xe máy 

1.  Động Cơ                                          Trung Quốc C.ty Quan Đông 

2.  Nắp Động Cơ                                          Trung Quốc C.ty Quan Đông 

3.  Bộ Ly Hợp                                        Trung Quốc C.ty Quan Đông 

4.  Ắc quy                                           Trong nƣớc CTY Cổ Phần Ắc quy Tia Sáng 

5.  Bộ lốp hoàn chỉnh                                Trong nƣớc Công ty CP Cao Su Sao Vàng 

6.  Bộ nhựa                                          Trong nƣớc C.TY CP Quảng An 1 

7.  Chế hòa khí                                       C.ty chế tạo PTXM VN-Litong 

8.  Pô xe                                             C.ty TNHH Cơ khí Tân Hòa 

9.  Bộ đồ điện                                        C.ty TNHH LD Tiến Quốc 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 
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6.1.2. Sự ổn định của các nguồn cung cấp nguyên vật liệu 

Là một trong những nhà sản xuất ô tô tải hàng đầu Việt Nam, từ lâu TMT đã có mối quan hệ 

chặt chẽ với nhiều nhà cung cấp hàng đầu, có uy tín cả trong và nƣớc ngoài. Đối với các nhà 

cung cấp này, TMT là khách hàng lớn, luôn đƣợc nhà cung cấp dành cho nhiều điều kiện ƣu đãi 

khi mua hàng, ví dụ từ năm 2008-2009, các nhà sản xuất Trung Quốc đã kéo dài thời gian cho 

TMT trả chậm tiền hàng từ 1 tháng lên 4 tháng, có trƣờng hợp còn lên tới 12 tháng. Nhƣ vậy, 

TMT không những có thể đảm bảo đƣợc sự ổn định về nguyên vật liệu đầu vào cho quá trình 

sản xuất của mình, cả về số lƣợng và chất lƣợng mà còn đƣợc hƣởng lợi từ các chính sách ƣu 

đãi của nhà cung cấp, qua đó hạ chi phí sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh về giá của sản 

phẩm.  

6.1.3. Ảnh hƣởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận 

Tỷ trọng của nguyên vật liệu trong giá thành sản phẩm của TMT 

Bảng 11. Nguyên vật liệu chính và tỷ trọng NVL chính trong giá thành sản phẩm của TMT 

STT Tên vật tƣ 
Tỷ trọng/ Giá 

thành SP (%) 

Tên vật tƣ 
Tỷ trọng/ Giá 

thành SP (%)  
NVL chính sản xuất 

ô tô 

NVL chính sản xuất  

xe gắn máy 

1 Bộ linh kiện  81.60 Động Cơ                                          26 

2 Bộ nhíp xe tải  2.51 Nắp Động Cơ                                          3 

3 Thùng xe ô tô tải 7.94 Bộ Ly Hợp                                        6 

4 Bộ lốp  6.05 Ắc quy                                           3 

5 Bình ắc quy  1.14 Bộ lốp hoàn chỉnh                                4 

   Bộ nhựa                                          7 

   Chế hòa khí                                      2 

   Pô xe                                            3 

   Bộ đồ điện                                       1 

   Vật tƣ khác 45 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 

Chi phí nguyên vật liệu mà chủ yếu là bộ linh kiện chiếm trên 80% giá thành sản xuất sản 

phẩm ô tô. Do vậy, việc tăng hay giảm giá bộ linh kiện sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến doanh thu 

và lợi nhuận của TMT. Bộ linh kiện đƣợc sản xuất chủ yếu từ thép, giá thành của bộ linh kiện vì 

thế luôn diễn biến cùng chiều với giá thép. Trong năm 2008, do nhiều nhân tố nhƣ sự tăng 

mạnh của giá dầu thô, hoạt động đầu cơ của các quốc gia lớn,... giá thép đã biến động rất 

mạnh, khiến cho giá bộ linh kiện cũng dao động rất mạnh, có thời điểm tăng đến 15%. Tuy 

nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất xe tải, TMT đã đƣa ra một loạt các 

biện pháp để đối phó với diễn biến này, nhƣ: 

- Tăng dự trữ nguyên vật liệu, đảm bảo khả năng sản xuất liên tục trong khoảng 6 tháng tùy 

thuộc vào nhu cầu sản xuất của TMT; 
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- Thƣờng xuyên thu thập thông tin, thống kê dự báo và nhận định diễn biến giá thép để có 

chính sách dự trữ hợp lý, kịp thời đối với bộ linh kiện. Hiện nay, việc nghiên cứu biến động 

giá nguyên vật liệu do phòng Xuất nhập khẩu của TMT đảm trách và đƣợc dự báo trên cơ 

sở thống kê giá thép hàng tháng, hàng quý, hàng năm và những thông tin, dự báo, nhận 

định của các chuyên gia trong nƣớc và quốc tế. Ngoài ra, nhờ có mối quan hệ truyền thống 

với các nhà cung cấp, TMT cũng thƣờng xuyên đƣợc cung cấp thông tin về tình hình biến 

động nguyên liệu, giúp Công ty chủ động trong việc dự trữ nguyên vật liệu. 

Ngoài ra, từ ngày 01/7/2008, Việt Nam bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn EURO II về khí thải đối với 

ô tô lƣu hành trên phạm vi cả nƣớc, theo đó tất cả các xe ô tô đƣa đi kiểm định để lƣu hành 

đều bắt buộc phải qua khâu kiểm tra khí thải theo tiêu chuẩn EURO II để bảo vệ môi trƣờng. 

Quy định này đã khiến cho bộ linh kiện của ô tô, cụ thể là bộ phận nhiên liệu cần phải có một 

số sự thay đổi về cấu tạo, khiến giá thành sản xuất sản phẩm tăng lên. Tuy nhiên, nhờ công 

tác dự báo và ứng phó linh hoạt, kịp thời của TMT đối với các diễn biến này, trong năm 2008, 

hiệu quả hoạt động của TMT chỉ sụt giảm nhẹ so với năm 2007 trong khi vẫn tăng mạnh so với 

năm 2006. 

6.2.  Chi phí sản xuất (BCTC) 

TMT thực hiện việc kiểm soát chi phí thông qua việc kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. Quy 

trình sản xuất của TMT đƣợc thiết lập cụ thể, chặt chẽ và đồng bộ, đảm bảo thực hiện công 

việc chính xác ở mọi khâu ngay từ ban đầu để ngăn ngừa phát sinh các sai sót, hƣ hỏng. Sản 

phẩm của mỗi khâu khi hoàn thành đều đƣợc dán tem hoàn thành chất lƣợng sản phẩm để 

phân rõ trách nhiệm của các khâu trong quá trình sản xuất.  

- Tỷ trọng các yếu tố chi phí  của TMT so với Doanh thu thuần qua các năm:  

Bảng 12. Cơ cấu chi phí theo khoản mục 

ĐVT: triệu đồng 

Chi phí 
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

Giá trị 
% Doanh 

thu 
Giá trị 

% Doanh 
thu 

Giá trị 
% Doanh 

thu 

Giá vốn hàng bán 432.210  93,10% 872.305  87,47% 1.891.589  84,62% 

Chi phí bán hàng 11.858  2,55% 19.357  1,94% 55.199  2,47% 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
12.439  2,68% 16.308  1,64% 27.839  1,25% 

Chi phí tài chính 15.521  3,34% 20.478  2,05% 177.078  7,92% 

Tổng cộng 472.028  101,67% 928.447  93,10% 2.151.705  96,25% 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006, 2007, 2008 
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Trong 4 yếu tố của chi phí sản xuất, có 2 yếu tố chi phí là chi phí Giá vốn hàng bán và Chi phí 

quản lý doanh nghiệp đƣợc TMT kiểm soát rất tốt, tỷ trọng 2 yếu tố chi phí này trên doanh thu 

năm sau liên tục giảm so với năm trƣớc, điều này cho thấy việc kiểm soát chi phí sản xuất trực 

tiếp và gián tiếp của TMT ngày càng có hiệu quả cao hơn. Trong năm 2008, tình hình cạnh 

tranh gay gắt và sự leo thang kỷ lục của lãi suất ngân hàng chính là 2 nguyên nhân chủ yếu 

khiến chi phi phí bán hàng và chi phí tài chính của TMT tăng mạnh so với các năm trƣớc. 

6.3.  Trình độ công nghệ 

Năm 2003, TMT đã đầu tƣ 54 tỷ đồng để xây dựng Nhà máy Ô tô Cửu Long giai đoạn 1 và đã 

khánh thành đƣa vào sử dụng ngày 29/5/2004 với các hạng mục công trình phục vụ sản xuất 

nhƣ: Phân xƣởng Hàn, phân xƣởng Sơn, phân xƣởng Cabin, 01 dây chuyền lắp ráp, trạm kiểm 

định xe... 

Năm 2007, Công ty đã tiếp tục đầu tƣ hoàn thiện một số hạng mục tại Nhà máy ô tô Cửu Long 

để nâng cao năng lực và chất lƣợng lắp ráp bao gồm: nhà xƣởng, dây chuyền lắp ráp ô tô thứ 

2, dây chuyền sơn tĩnh điện, dây chuyền kiểm tra ô tô với tổng số vốn đầu tƣ là 72 tỷ đồng. 

Nhờ không ngừng đầu tƣ, nâng cao năng lực sản xuất, liên tục thiết kế và đăng ký độc quyền 

nhiều kiểu dáng ô tô, xe máy, cùng với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 nên các sản phẩm ô tô, xe máy do TMT sản xuất lắp ráp có chất 

lƣợng ổn định và không ngừng đƣợc nâng cao. Sản lƣợng ô tô do TMT sản xuất, lắp ráp trong 

5 năm đã tăng từ 1.250 xe năm 2004 lên 7.200 xe năm 2007 và 12.500 xe năm 2008. 

Bảng 13. Các máy móc thiết bị sản xuất của TMT 

STT Máy móc thiết bị Xuất xứ Năm sản xuất 

1 Dây chuyền lắp ráp ô tô Trung Quốc 2004, 2008 

2 Thiết bị nâng, hạ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 2004, 2008 

3 Thiết bị hơi nén 
Bình chứa hơi: Trung Quốc 

Thiết bị xả hơi: Nhật, TQ 
2004, 2008 

4 Thiết bị hàn TQ, Hàn Quốc, Ý 2004, 2008 

5 Dây chuyền công nghệ sơn TQ, Việt Nam Lắp đặt năm 2004 

6 Thiết bị kiểm tra TQ, Hàn Quốc, Ý 2004, 2008 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 

Khả năng sản xuất của hệ thống máy móc thiết bị hiện tại của TMT phù hợp với công suất thiết 

kế và công suất thực tế sản xuất tại Nhà máy. Các thiết bị này đều hoạt động tốt và đều đƣợc 

kiểm định theo đúng quy định của Nhà nƣớc. 

Các thiết bị đều mới đƣợc trang bị từ 4 đến 5 năm, sử dụng đúng công suất và quy trình vận 

hành, có chế độ bảo dƣỡng, kiểm tra định kỳ nên hiện nay các máy móc thiết bị đều hoạt động 

tốt.  
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Các máy móc thiết bị này có yêu cầu vận hành đơn giản, công nhân có trình độ thợ cơ khí từ 

bậc 3/7 trở lên và đƣợc đào tạo là có thể sử dụng. 

Trong năm tới, TMT có thể đầu tƣ trang bị thêm một số dây chuyền phục vụ cho mở rộng sản 

xuất. 

6.4.  Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới  

Từ năm 2008, TMT đã thành lập một bộ phận chuyên nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. 

Ngày 25/3/2009, bộ phận này chính thức ra đời trên văn bản với tên gọi “Phân xƣởng phát 

triển sản phẩm mới”, trực thuộc Nhà máy ô tô Cửu Long, với số lƣợng CBCNV gần 90 ngƣời, 

chủ yếu là nhân viên và công nhân tay nghề cao điều chuyển từ các bộ phận khác của Công ty, 

chỉ có một số kỹ sƣ đƣợc tuyển mới theo chính sách thu hút nhân tài của Công ty.  

Phân xƣởng này có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Phối hợp với các phòng, ban khác của Công ty nhƣ phòng Bán hàng, phòng Xuất nhập 

khẩu, phòng Kỹ thuật ô tô và Trung tâm bảo hành và dịch vụ kỹ thuật ô tô của Công ty để 

nắm bắt nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của khách hàng, chủ động nghiên cứu, thiết kế, đề 

xuất cải tiến mẫu mã, chủng loại xe phục vụ cho việc cải tiến, hoán cải các loại xe hiện có 

và phối bộ, đặt hàng các loại xe mới; 

- Tổ chức sản xuất thử, chế thử và báo cáo kết quả với lãnh đạo Công ty để quyết định; 

- Tổ chức cải tiến, hoán cải hàng loạt các loại xe đã đƣợc phê duyệt mẫu; 

- Sửa chữa các vật tƣ nhập khẩu theo yêu cầu của Giám đốc nhà máy. 

Từ khi phân xƣởng này đi vào hoạt động, doanh thu tiêu thụ của TMT đã có một số sự chuyển 

biến rõ nét, lƣợng xe bán hàng tháng của Công ty đã tăng lên khoảng 700 xe mỗi tháng. 

 Một số kết quả của hoạt động nghiên cứu phát triển trong thời gian gần đây 

TT Tên sản phẩm và những tính năng, đặc điểm mới 

1.  Hoán cải cabin, hệ thống trợ lực lái, thay nhíp 19/8 cho xe Zibo 950 kg;  

2.  Hoán cải  chiều  dài  cơ  sở, thùng xe, khung xe cho xe Zibo 1,2 tấn;  

3.  Hoán cải ốp vành, chắn bùn trƣớc, thùng xe, hộp số, bộ chia, nhíp, lá côn, bàn ép cho xe Zibo 2 

tấn và 2,35 tấn;  

4.  Hoán cải cabin cho xe 1,25 tấn và 2,7 tấn Đông Phong;  

5.  Thay cầu, lá côn, bàn ép, hoán cải khung xe 3,45 tấn thùng Đông Phong thành xe 4,95 tấn;  

6.  Hoán cải cabin, đệm thêm lá nhíp, lồng sát-xi, lắp thêm hộp số phụ cho xe thùng 7 tấn Đông 

Phong;  
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TT Tên sản phẩm và những tính năng, đặc điểm mới 

7.  Hoán cải xe thùng 7 tấn Đông Phong thành xe ben;  

8.  Cải tiến khung phụ xe ben 7 tấn và 8 tấn Đông Phong;   

9.  Hoán cải cabin, hệ thống trợ lực lái, thay cầu cho xe 880 kg, 2 cầu Khâm Châu;  

10.  Lắp lốp 8.25-16, hoán cải thùng, xử lý hệ thống kích ben xe 2,35 tấn ben Quế Hoa;  

11.  Hoán cải thùng xe 4,75 tấn ben. 

6.5.  Tình hình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ: 

6.5.1. Hệ  thống quản lý chất lƣợng đang áp dụng  

Hiện nay, TMT đang áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, do 

tổ chức BVQI của Anh Quốc cấp. Hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001:2000 đƣợc TMT thực 

hiện một cách nghiêm ngặt, thống nhất. Toàn bộ quy trình sản xuất của TMT đƣợc quản lý chặt 

chẽ, từ lúc đƣa nguyên vật liệu vào sản xuất đến khi sản xuất ra thành phẩm. Tất cả cán bộ 

công nhân viên của TMT chịu trách nhiệm đối với công việc của mình cũng nhƣ đƣợc tạo điều 

kiện để chủ động tham gia vào các hoạt động cải tiến, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, thỏa 

mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.  

 Chính sách chất lƣợng của Công ty: 

Xây dựng, duy trì chữ tín với bạn hàng đồng thời tiết kiệm, không ngừng nâng cao hiệu quả 

của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh là phƣơng châm xuyên suốt trong toàn bộ quá trình 

sản xuất kinh doanh của TMT nhằm đáp ứng đúng mọi cam kết với khách hàng.  

Các biện pháp thực hiện chính sách trên bao gồm:  

- Luôn luôn tìm hiểu hợp tác với những nhà cung cấp có uy tín, chất lƣợng ổn định, giá cả 

hợp lý nhằm tạo ra những nguồn hàng ổn định;  

- Toàn thể CBCNV luôn luôn học tập, trau dồi và mở rộng kiến thức không ngừng cải tiến và 

áp dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn để hoàn thiện 

phƣơng pháp làm việc nhằm giảm thiểu những thủ tục hành chính trong giao dịch;  

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển thị trƣờng trong và ngoài nƣớc, tạo mọi điều kiện 

cho khách hàng có thể tiếp xúc, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty;  

- Xây dựng duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng bài bản dựa trên tiêu chuẩn Quốc tế ISO 

9001:2000; 

- Đảm bảo mạng lƣới thông tin liên lạc thông suốt trong Công ty, tạo mọi điều kiện để CBCNV 

phát huy hết khả năng sáng tạo, năng lực cũng nhƣ chế độ đãi ngộ vật chất ƣu đãi thích 

hợp nhằm gắn bó lâu dài CBCNV với Công ty để mọi ngƣời coi Công ty nhƣ chính gia đình 

của mình; 
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6.5.2. Bộ phận kiểm tra chất lƣợng của công ty 

TMT luôn coi việc thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng là phƣơng châm hoạt động của mình. 

Do vậy, tất cả các sản phẩm trƣớc khi xuất xƣởng đều đƣợc kiểm soát chặt chẽ theo quy trình. 

Hiện tại trách nhiệm kiểm tra chất lƣợng sản phẩm của công ty thuộc phòng Kiểm tra chất 

lƣợng sản phẩm (KCS).  

Trách nhiệm của phòng KCS bao gồm: Kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm hoàn chỉnh, các linh 

kiện, phụ tùng, vật tƣ thiết bị do Công ty sản xuất đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn của Ngành, 

của Cục đăng kiểm và quy định của Công ty; Quản lý, chịu trách nhiệm về chất lƣợng sản phẩm 

của Công ty, tuyệt đối không cho xuất xƣởng những sản phẩm chƣa đạt yêu cầu kỹ thuật; Kiểm 

tra và yêu cầu sửa chữa (phối hợp với bộ phận kỹ thuật của Nhà máy) nhằm đảm bảo chất 

lƣợng vật tƣ, phụ tùng, linh kiện đầu vào trƣớc khi đƣa vào sản xuất, lắp ráp; Kiểm tra xác định 

lỗi lắp ráp và yêu cầu các phân xƣởng, Nhà máy có liên quan sửa lỗi nhằm đảm bảo chất lƣợng 

sản phẩm, nghiệm thu sản phẩm hoàn chỉnh trƣớc khi xuất xƣởng.  
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Bảng 14. Sơ đồ Quy trình kiểm tra chất lƣợng 

 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 
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6.6.  Hoạt động Marketing 

6.6.1. Thị trƣờng tiêu thụ 

TMT là nhà sản xuất, lắp ráp dòng xe thƣơng hiệu CUULONG, sản phẩm ô tô tải CUULONG 

đƣợc phân phối thông qua hệ thống Đại lý cấp I tại 58/64 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; 6/64 

tỉnh thành còn lại đƣợc các Đại lý ô tô Cửu Long tại các tỉnh lân cận phát triển hệ thống Đại lý 

cấp II. Nhƣ vậy, hiện nay hệ thống Đại lý ô tô Cửu Long đã đƣợc phủ kín trên toàn quốc, tạo 

điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua xe và thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì xe ô tô. 

Đối tƣợng khách hàng của TMT rất đa dạng, là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, đơn vị vận 

tải, trƣờng lái xe,... có nhu cầu mua xe tải phục vụ sản xuất kinh doanh. 

6.6.2. Chính sách bán hàng 

TMT đã ban hành quy chế quản lý hệ thống phân phối từ nhiều năm nay và áp dụng rất hiệu 

quả. Hệ thống phân phối hiện tại của TMT là hệ thống bao phủ toàn quốc, với 58 đại lý cấp I và 

6 đại lý cấp II, giúp TMT kiểm soát thị trƣờng và phân phối hàng hóa nhanh chóng, hiệu quả.  

Sản phẩm của TMT chỉ đƣợc tiêu thụ qua một kênh phân phối duy nhất là các đại lý. TMT đã 

xây dựng và ban hành một chính sách bán hàng rất khoa học và hiệu quả đối với các đại lý. Từ 

năm 2008 trở về trƣớc, khi ký hợp đồng đại lý với TMT, các đại lý đều phải nộp một khoản tiền 

đặt cọc, khoản tiền này đƣợc coi nhƣ một biện pháp bảo đảm khả năng thanh toán của đại lý 

đối với TMT. Chính sách thanh toán TMT áp dụng cho các đại lý là: thanh toán ngay cho Công 

ty 20% số tiền theo đơn giá để nhận xe về trƣng bày, trả nốt 80% số tiền còn lại để nhận hồ 

sơ đăng ký xe, nhƣng không quá 45-60 ngày tuỳ từng loại xe. Quá thời hạn này, TMT sẽ tính lãi 

phạt thanh toán chậm đối với đại lý theo mức lãi suất quá hạn do Sở giao dịch - Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố tại từng thời điểm. Từ năm 2006, TMT 

đã tiến hành đánh giá xếp hạng đại lý, phân chia đại lý thành đại lý cấp I và đại lý cấp II. Tiêu 

chí xếp hạng đại lý là (i). Số lƣợng xe tiêu trung bình tháng (đại lý cấp I là đại lý phải thỏa mãn 

số lƣợng xe tiêu thụ trung bình tháng đạt từ 30 xe trở lên), (ii). Đại lý cấp I phải có showroom 

thỏa mãn tiêu chuẩn 4S của TMT hoặc đã đăng ký lộ trình xây dựng showroom 4S. Showroom 

4S là showroom phải thỏa mãn một số điều kiện theo tiêu chuẩn của TMT, nhƣ diện tích 

showroom và trạm dịch vụ ủy quyền tối thiểu 5.000 m2, trong đó mặt tiền phải rộng tối thiểu 

50m, showroom nằm ở vị thuận lợi nhƣ khu đông dân cƣ, mặt tiền các tuyến quốc lộ hoặc mặt 

tiền các trục lộ chính của khu vực trung tâm đô thị, thành phố,… 

Từ năm 2009, đại lý đƣợc xếp hạng là đại lý cấp I sẽ đƣợc TMT dành cho nhiều điều kiện ƣu 

đãi, nhƣ số tiền đặt cọc đối với đại lý cấp I là 200 triệu đồng, trong khi đối với đại lý cấp II là 

300 triệu đồng, số tiền phải thanh toán ngay để nhận xe về trƣng bày đối với đại lý cấp I là 10-
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20% trong khi đối với đại lý cấp II là 30%, thời hạn thanh toán nốt số tiền còn lại kể từ ngày 

nhận xe đối với đại lý cấp I là 60 ngày, trong khi đối với đại lý cấp II là 45 ngày. Nhờ có chính 

sách bán hàng linh hoạt này của TMT, các đại lý đều nỗ lực hết sức để nâng cao doanh số bán 

hàng, đẩy nhanh thời gian thu tiền để tránh phát sinh lãi trả chậm đối với Công ty. 

6.6.3. Marketing 

Bộ phận Marketing của TMT đƣợc thành lập từ năm 2003, trực thuộc phòng bán hàng của TMT. 

Hiện nay, các hoạt động Marketing của TMT đƣợc tiến hành thƣờng xuyên dƣới nhiều hình thức 

nhƣ: 

- Thu thập thông tin về thị trƣờng của các đối thủ cạnh tranh (các chính sách giá, chính sách 

khuyến mại, chính sách xúc tiến và thúc đẩy bán hàng …); 

- Tham gia các hội chợ về ô tô và hội chợ thƣơng mại để giới thiệu sản phẩm; 

- Giám sát đôn đốc các Đại lý xây dựng và thực hiện việc xây dựng Showroom, Xƣởng bảo 

hành, Kho phụ tùng và bộ phận nhân sự khảo sát thị trƣờng theo tiêu chuẩn 4S của TMT; 

- Thiết  kế và in catalog về sản phẩm; 

- Thƣờng xuyên so sánh sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh (về thông số kỹ thuật, mẫu 

mã, …) để tìm ra ƣu điểm và nhƣợc về sản phẩm của công ty TMT, từ đó có ý kiến trong 

việc cải tiến mẫu mã của sản phẩm; 

- Tổ chức họp đại lý bất thƣờng hoặc định kỳ; 

- Nắm bắt các phản hồi từ các đại lý để có ý kiến phản hồi tới ban lãnh đạo (về chất lƣợng 

sản phẩm, mẫu mã, các chính sách bán hàng,…). 

Ngoài ra, TMT còn thƣờng xuyên thực hiện quảng bá hình ảnh về sản phẩm của Công ty trên 

các phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ truyền hình (kênh VTV1, VTV2), đài phát thanh (Đài 

tiếng nói Việt Nam hệ VOV1), báo viết (báo Thể thao, Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ, Sài Gòn 

Giải phóng...) và báo điện tử (vnexpress.net, dantri.com.vn), cũng nhƣ thực hiện các chƣơng 

trình khuyến mại nhƣ tặng vàng, tặng tivi hoặc khuyến mại 100% lệ phí trƣớc bạ cho ngƣời 

mua xe.  

Các chƣơng trình, hoạt động marketing của Công ty đã có tác động rất tích cực đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh, góp phần không nhỏ đến sự tăng trƣởng doanh thu và lợi nhuận của TMT 

trong những năm qua và là nền tảng để TMT tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý và đầu tƣ các 

dây chuyền sản xuất, nhằm mục tiêu đƣa TMT trở thành nhà sản xuất, lắp ráp ô tô tải hàng 

đầu ở Việt Nam.  

6.7.  Nhãn hiệu thƣơng mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

Hiện TMT đã đăng ký các nhãn hiệu: 

+ Số 70760 cho nhãn hiệu ô tô CUULONG. 
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+ Số 71096 cho nhãn hiệu ô tô cửu long. 

Slogan: CUULONG MOTOR con đƣờng làm giàu của bạn. 

Các phát minh, sáng chế, bản quyền của TMT: 

TT 
Tên phát minh, sáng 

chế, bản quyền 
Số đăng ký/ngày 

Cơ quan 

cấp 

Thời gian 

bảo hộ 

Phạm vi 

bảo hộ 

1 Thùng xe ô tô tải 
8389 ngày 05/01/2005 

10064 ngày 13/9/2005 Cục sở hữu 

trí tuệ 
5 năm 

Toàn lãnh 

thổ Việt Nam 2 Cabin xe ô tô tải 8390 ngày 05/01/2005 

3 ô tô tải 8391 ngày 05/01/2005 

6.8.  Các hợp đồng lớn đang đƣợc thực hiện hoặc đã đƣợc ký kết:  

6.8.1. Các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ 

TMT chủ yếu ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các đại lý, dƣới đây là danh sách 10 đại lý có 

giá trị hợp đồng tiêu thụ lớn nhất với TMT 

Bảng 15. Các hợp đồng bán hàng lớn với các đại lý tiêu thụ 

ĐVT: triệu đồng 

TT Trị giá Đối tác 
Thời gian  

thực hiện 

Sản 

phẩm 

1 238.907 Công ty TNHH Bình Dƣơng 1 năm 

Ô tô 

Cửu 

Long các 

loại 

2 109.925 Công ty cổ phần Hợp Thành 1 năm 

3 210.179 Công ty TNHH TM & SX Thiên Trƣờng An 1 năm 

4 97.886 Công ty TNHH ô tô xe máy Hà Bắc 1 năm 

5 86.828 Công ty TNHH Hoài Nam 1 năm 

6 82.319 Công ty cổ phần đầu tƣ và phát triển AK 1 năm 

7 71.082 Doanh nghiệp tƣ nhân Thành Minh 1 năm 

8 64.627 DNTN thƣơng mại Hoàng Long 1 năm 

9 71.362 Công ty TNHH 1 thành viên Trƣờng Hải 1 năm 

10 68.191 CN Công ty cổ phần ô tô Sơn Hà 1 năm 

     

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 
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6.8.2. Các hợp đồng mua nguyên vật liệu 

Bảng 16. Các hợp đồng mua nguyên vật liệu lớn đang thực hiện hoặc đã đƣợc ký kết 

TT Tên hợp dồng 
Trị giá 

(đồng) 
Đối tác 

Thời gian thực 

hiện 
Sản phẩm 

 Nguyên vật liệu nhập khẩu    

1 HĐ181108A/TMT-DFAC 35.464.975.875 Cty Đông Phong 
từ 18/11/08 đến 

16/01/09 
Bộ PT ôtô 

2 HĐ210109/TMT-QZ 20.993.396.054 Cty Khâm Châu 
từ 21/01/09 đến 

17/3/09 
Bộ PT ôtô 

3 HĐ140309/TMT-QZ 21.587.359.400 Cty Khâm Châu 
từ 14/3/09 đến 

16/4/09 
Bộ PT ôtô 

4 HĐ190309/TMT-DFAC 42.577.600.000 Cty Đông Phong 
từ 19/3/09 đến 

30/4/09 
Bộ PT ôtô 

  120.623.331.329    

 Nguyên vật liệu trong nƣớc    

1 04-09/TMT-HT 1.344.000.000 

Cty Hợp Thành 

từ 21/2/09 

đến28/2/09 
thùng xe960Kg 

 10-09/TMT-HT 1.763.150.000 
từ 16/3/09 đến 

19/3/09 
thùng xe5tấn 

  3.107.150.000    

2 04-09/TMT-SV 4.578.000.000 

Cty Sao Vàng 

từ 22/2/09 đến 

28/2/09 

1750bộ lốp 

9,00-20 16PR 

 05-09/TMT-SV 1.906.800.000 
từ 26/2/09 đến 

28/2/09 

1400bộ lốp 

6,50-15 14PR 

 06-09/TMT-SV 1.831.200.000 
từ 10/3/09 đến 

12/3/09 

700bộ lốp 

9,00-20 16PR 

  8.316.000.000    

3 01-09/TMT-CSĐN 1.307.500.000 Cao Su Đà Nẵng 
từ 15/3/09 đến 

20/3/09 

500bộ lốp 

9,00-20 16PR 

  1.307.500.000    

4 01-09/TMT-PT 2.274.160.000 Cty Cao su PT từ 5/3/09 đến 9/3/09 
868 bộ lốp 

9,00-20 16PR 

  2.274.160.000    

5 HĐ số 03-09/TMT-19/8 2.517.750.000 Cty CK19/8 
từ 17/2/09 đến 

12/3/09 

400bộ nhíp các 

loại 

  2.517.750.000    

6 HĐ03-09/TMT 350.955.000 

Cty PINACO 

từ 11/2/09 đến 

14/2/09 

300 bình ắc 

quy 12V-100Ah 

(N100) 

 HĐ04-09/TMT 467.940.000 
từ 28/2/09 đến 

2/3/09 

400 bình ắc 

quy 12V-100Ah 

(N100) 

  818.895.000    
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TT Tên hợp dồng 
Trị giá 

(đồng) 
Đối tác 

Thời gian thực 

hiện 
Sản phẩm 

7 HĐ01-09/TMT-TS 644.600.000 
Cty ắc Quy Tia 

Sáng 

từ 26/2/09 đến 

28/2/09 

600 bình ắc 

quy 

 HĐ02-09/TMT-TS 226.600.000 
từ 27/2/09 

đến12/3/09 

200 bình ắc 

quy 

  871.200.000    

 

7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

7.1.  Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty  

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2007 Năm 2008 

9 tháng đầu năm 

2009 Giá trị Giá trị 
 % tăng, giảm 

2008 so với 2007  

Tổng giá trị tài sản 781.820 1.373.571 76% 896.895  

Tài sản ngắn hạn 708.617 1.256.236 77% 780.484  

Tài sản dài hạn 73.203 116.533 59% 115.897  

Nợ phải trả 680.592 1.150.092 69% 612.692  

Vốn chủ sở hữu 101.228 216.072 113% 276.762  

Doanh thu thuần 997.241 2.235.446 124% 1.437.556  

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 
72.851 99.586 37% 65.897  

Lợi nhuận khác 2.660 2.321 -13% 2.820  

Lợi nhuận trƣớc thuế 75.511 101.908 35% 68.717  

Lợi nhuận sau thuế 75.511 101.750 35% 60.002  

Tỷ lệ lợi nhuận trả 

cổ tức 
57,9% 56%  

 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007, 2008 và BCTC quý 3/2009 

7.2.  Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 

báo cáo 

Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên TMT trong việc không ngừng cải tiến sản 

xuất, mở rộng hệ thống tiêu thụ, tiết kiệm chi phí hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh doanh 

năm 2008 của TMT đã có những sự tăng trƣởng ấn tƣợng so với năm 2007, cụ thể nhƣ sau: 

Về tổng tài sản: tổng tài sản của TMT năm 2008 tăng 76% so với năm 2007 

Về Doanh thu thuần: doanh thu thuần năm 2008 tăng 124% so với năm 2007 
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Doanh thu năm 2008 của TMT tăng là do năm 2007 TMT đã tiếp tục đầu tƣ hoàn thiện một số 

hạng mục tại Nhà máy ô tô Cửu Long để nâng cao năng lực và chất lƣợng lắp ráp sản phẩm, 

nhờ đó từ năm 2007, 2008, năng lực sản xuất và chất lƣợng sản phẩm của TMT đều chuyển 

biến rõ rệt. 

Ngoài ra, TMT còn nỗ lực không ngừng trong việc phát triển hệ thống đại lý, xây dựng mối 

quan hệ hợp tác hiệu quả với các đại lý, đồng thời liên tục tìm hiểu thị hiếu ngƣời tiêu dùng từ 

đó nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, tạo ra các tính năng mới đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách 

hàng, giúp sản phẩm ô tô Cửu Long của TMT ngày càng đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chuộng 

Trong 2 năm 2007, 2008 TMT đạt tốc độ tăng trƣởng doanh thu bình quân mỗi năm khoảng 

120%, đây là một tốc độ tăng trƣởng rất ấn tƣợng. 

Bảng 17. Doanh thu thuần của TMT qua các năm 

ĐVT: triệu đồng 

 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006, 2007, 2008 

Về Lợi nhuận sau thuế: do chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu đầu vào thông qua việc tăng 

lƣợng dự trữ hàng tồn kho và sử dụng một cách hiệu quả các máy móc thiết bị hiện tại, quản lý 

chi phí sản xuất tốt, TMT đã liên tục giảm đƣợc tỷ lệ Chi phí giá vốn trên Doanh thu, khiến lợi 

nhuận sau thuế cũng có sự tăng trƣởng rất tốt. 
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Bảng 18. Lợi nhuận sau thuế của TMT qua các năm 

ĐVT: triệu đồng 

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của TMT trong năm 2008 có sự chuyển biến mạnh mẽ so với 

các năm trƣớc là do những nhân tố sau: 

7.2.1. Thuận lợi: 

- TMT đƣợc Chính phủ Việt Nam lựa chọn là đơn vị đầu tiên thí điểm mô hình hỗ trợ ngƣời dân 

thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng: 

Theo Quyết định 1491/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành ngày 8 tháng 11 năm 2007 

về việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía 

Bắc và Tây Nguyên thì các hộ gia đình sở hữu xe công nông thuộc diện cấm lƣu hành; chủ sở 

hữu xe tải quá niên hạn sử dụng bị cấm lƣu hành và các hộ gia đình có nhu cầu mua xe mới để 

phục vụ sản xuất kinh doanh sẽ đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ 9 triệu đồng/hộ để mua 1 chiếc xe tải 

mới của công ty TMT. Công ty TMT đƣợc giao nhiệm vụ ứng cho các hộ số tiền nói trên khi 

mua xe và làm thủ tục đăng ký theo pháp luật và Nhà nƣớc sẽ hoàn trả cho Công ty TMT số 

tiền ứng trƣớc này. Việc hỗ trợ các hộ gia đình mua xe nhằm mục đích sản xuất kinh doanh sẽ 

đƣợc thực hiện thí điểm tại các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên từ cuối năm 2007 đến hết 2010. 

Chính sách này của Chính phủ đã khiến cho cầu đối với sản phẩm xe tải của TMT từ cuối năm 

2007 trở đi có sự tăng trƣởng mạnh mẽ. 

- Hệ thống phân phối với gần 50 đại lý của TMT trải dài từ bắc xuống nam, cũng là một nhân tố 

giúp TMT đƣa sản phẩm của mình đến tận tay ngƣời tiêu dùng trên khắp các tỉnh thành trong 

cả nƣớc. 

- TMT có hệ thống quản lý chất lƣợng vận hành tốt, sản phẩm có chất lƣợng ổn định, thƣờng 

xuyên đƣợc cải tiến, đổi mới về tính năng, ngày càng tạo đƣợc sự tin tƣởng và hài lòng của 

ngƣời tiêu dùng. 
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- TMT có một Ban quản trị điều hành cùng đội ngũ nhân lực nhiều kinh nghiệm trong nghề, gắn 

bó với Công ty dựa trên một nền tảng văn hóa Công ty bền vững, là một trong những nhân tố 

then chốt giúp Công ty luôn khai thác đƣợc cơ hội, chủ động đối phó đƣợc với thách thức để 

không ngừng lớn mạnh. 

7.2.2. Khó khăn: 

- Sự chững lại trong đà tăng trƣởng kinh tế của Việt Nam: sau khi đạt tốc độ tăng trƣởng kinh tế 

cao trong nhiều năm liền, GDP của Việt Nam đã rơi xuống mức 6,23% trong năm 2008 do ảnh 

hƣởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Sức cầu trong những tháng cuối năm của Việt 

Nam suy giảm nghiêm trọng, một loạt các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng bị hoãn lại khiến cho 

nhu cầu đối với các hàng hóa tiêu dùng lâu bền, trong đó có sản phẩm ô tô của TMT giảm 

mạnh so với thời gian trƣớc. 

- Sự leo thang kỷ lục của tỷ lệ lạm phát và lãi suất: trong năm 2008, Việt Nam đã phải chứng 

kiến cơn “bão giá” khủng khiếp khi chỉ số giá tiêu dùng có thời điểm tăng với tốc độ mạnh nhất 

trong vòng 17 năm trở lại. Giá cả các loại nguyên vật liệu của TMT đều tăng mạnh, ảnh hƣởng 

mạnh đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty, đặc biệt là vào những tháng cuối năm. Thêm 

vào đó, với sự gia tăng chóng mặt của lãi suất ngân hàng, có thời điểm lên tới 21%/năm đã 

gây ảnh hƣởng bất lợi nhiều mặt đối với các doanh nghiệp, trong đó có TMT. Một mặt nó khiến 

thị trƣờng tín dụng đóng băng, mọi chủ thể trong nền kinh tế đều cắt giảm chi tiêu và đầu tƣ 

khiến tổng cầu sụt giảm nghiêm trọng, mặt khác nó khiến chi phí lãi vay ngân hàng của doanh 

nghiệp tăng rất mạnh. 

- Sự biến động thất thƣờng của tỷ giá đồng đô la Mỹ: là một doanh nghiệp có tỷ trọng nguyên 

vật liệu nhập khẩu rất cao, sự biến động của tỷ giá cũng ảnh hƣởng mạnh mẽ đến hiệu quả 

hoạt động của TMT. Trong năm 2008, sự dao động rất lớn của tỷ giá đồng đô la Mỹ, có thời 

điểm tăng tới trên 15%, khiến giá nhập bộ linh kiện của TMT tính theo tiền đồng cũng biến 

động rất mạnh, ảnh hƣởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của Công ty. 

- Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt: trong năm 2008, trƣớc tác động mạnh mẽ của cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu, sự giảm tốc đột ngột của nền kinh tế Việt Nam, ngành công 

nghiệp ô tô toàn cầu nói chung và ngành công nghiệp ô tô nói riêng của Việt Nam bị tác động 

hết sức nặng nề. Lƣợng cầu giảm mạnh đột ngột, đẩy các doanh nghiệp trong ngành rơi vào 

tình thế vô cùng khó khăn vì lƣợng hàng tồn kho tăng mạnh trong khi lãi suất ngân hàng thì 

cao kỷ lục. Các doanh nghiệp đã liên tục giảm giá hàng bán, đƣa ra nhiều chƣơng trình khuyến 

mại, thậm chí nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ còn thực hiện một số biện pháp cạnh tranh không 

lành mạnh, giả mạo thƣơng hiệu, nhái kiểu dáng, đao giá trốn thuế..., gây ảnh hƣởng không 

nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận của TMT. 

- Sự thay đổi của chính sách thuế: một trong những đặc điểm nổi bật của ngành công nghiệp ô 

tô Việt Nam là chính sách thuế thƣờng xuyên thay đổi, khiến các nhà sản xuất luôn ở thế bị 

động, phải thƣờng xuyên điều chỉnh chiến lƣợc kinh doanh cho phù hợp. Cụ thể là trong năm 

2008, Bộ Tài chính đã 3 lần ra quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện ô tô, 
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điều này khiến cho giá thành sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nƣớc, 

trong đó có TMT tăng lên, ảnh hƣởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.  

8. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 

8.1.  Vị thế của Công ty trong ngành 

- Đặc điểm ngành 

Hiện Việt Nam có khoảng hơn 60 doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô và hơn 100 doanh nghiệp 

sản xuất linh kiện, phụ tùng. Các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô hiện đang hoạt động theo 

hai loại hình, thứ nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (FDI) gồm 17 doanh nghiệp 

với vốn đầu tƣ đăng ký khoảng 1 tỷ USD, tổng năng lực sản xuất đạt khoảng 150.000 xe/năm. 

Các doanh nghiệp tiêu biểu là Toyota, Honda, Ford. Thứ hai là doanh nghiệp trong nƣớc gồm 

khoảng 47 doanh nghiệp với các đơn vị nhƣ Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, Tổng 

công ty Máy động lực và máy nông nghiệp, Tập đoàn Than - Khoáng sản hiện cũng hợp tác với 

Nga lắp ráp các loại xe tải hạng nặng nhƣ Kamaz, KraZ… Hiện các doanh nghiệp FDI tập trung 

vào dòng xe du lịch, là các dòng xe có mức bảo hộ cao (thuế nhập khẩu cao) còn các doanh 

nghiệp Việt Nam tập trung vào dòng xe thƣơng mại nhƣ xe tải, xe buýt và xe chuyên dụng - là 

những sản phẩm không đòi hỏi công nghệ cao, nhƣng lại có mức độ bảo hộ thấp. Các doanh 

nghiệp trong nƣớc nổi tiếng về dòng xe này gồm có Cửu Long, Trƣờng Hải, Vinaxuki, 

Vinamotor, Samco, Isuzu. 

Với các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp này đại diện cho những nhà sản xuất lớn với bí 

quyết công nghệ khác nhau nên hầu nhƣ ít phối hợp, mà cạnh tranh gay gắt. Hầu hết các 

doanh nghiệp này chỉ mới thực hiện phƣơng thức lắp ráp với dây chuyền công nghệ gần giống 

nhau nhƣ hàn lắp khung xe, tẩy rửa sơn,... Tỷ lệ nội địa hoá của các doanh nghiệp này cao 

nhất không quá 30% (Toyota Việt Nam cho biết chiếc xe Vios mới ra mắt cuối tháng 9/2007 có 

tỷ lệ nội địa hoá đạt 25%), thấp nhất là 2%. Việc đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ 

cũng mới chỉ đáp ứng cho công đoạn lắp ráp ôtô. 

Đối với các doanh nghiệp trong nƣớc, nền tảng của các doanh nghiệp này là những doanh 

nghiệp cơ khí lớn trƣớc kia làm công việc sửa chữa đại tu xe, nay đƣợc bổ sung, nâng cao năng 

lực sản xuất. Các doanh nghiệp này hầu hết đƣợc tổ chức theo hƣớng chuyên môn hoá một số 

chủng loại xe (xe tải, xe khách, xe chuyên dùng) với dây chuyền sản xuất đơn giản là gò, hàn, 

sơn, lắp ráp... thiếu sự hợp tác với nhau. Trang thiết bị phần lớn lạc hậu. Trừ một vài doanh 

nghiệp có đầu tƣ lớn nhƣ Cửu Long, Vinaxuki, Trƣờng Hải... còn lại tổng giá trị tài sản mỗi 

doanh nghiệp không vƣợt quá 20 tỷ đồng, năng lực tài chính của các doanh nghiệp nhìn chung 

là hạn chế, phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng. 
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- Vị thế của Công ty trong ngành: 

Công ty Cổ phần Ô tô TMT là thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam 

(Vinamotor) với doanh thu và lợi nhuận đứng hàng cao nhất của Tổng Công ty, trong đó doanh 

thu chiếm 50% và lợi nhuận chiếm tới 70% lợi nhuận toàn Tổng Công ty. 

Với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính bao gồm sản xuất, lắp ráp xe máy và ô tô tải, sau 

gần 10 năm xây dựng và phát triển, TMT đã tạo dựng cho mình nền tảng phát triển khá vững 

chắc dựa trên chất lƣợng sản phẩm và uy tín thƣơng hiệu. Sản phẩm ô tô tải mang thƣơng hiệu 

Cửu Long của TMT đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trƣờng khắp cả nƣớc, trở thành thƣơng hiệu 

hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô tải ở Việt Nam. 

- Thị phần: 

Với công nghệ hiện đại, đồng bộ, chất lƣợng sản phẩm ổn định và không ngừng đƣợc nâng 

cao, mức giá cạnh tranh, thƣơng hiệu đƣợc khẳng định, các sản phẩm của TMT, đặc biệt là sản 

phẩm ô tô tải liên tục gia tăng đƣợc thị phần. Thị phần doanh thu xe tải của TMT trong ngành 

đạt 50% với thị trƣờng tiêu thụ trải rộng khắp cả nƣớc, trong đó tập trung mạnh ở các tỉnh 

phía Bắc và Tây Nguyên.  

- Đối thủ cạnh tranh: 

Trong thị trƣờng sản xuất, lắp ráp ô tô tải cạnh tranh khốc liệt hiện nay, TMT đang phải đƣơng 

đầu với những đối thủ cạnh tranh nhƣ: Trƣờng Hải, Vinaxuki, ô tô Hoa Mai, ô tô Chiến Thắng, ô 

tô Thành Công,... 

- Phân tích Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (SWOT) của Công ty TMT 

Điểm mạnh Điểm yếu 

 TMT đang đƣợc Chính phủ lựa chọn là 

đơn vị thí điểm mô hình hỗ trợ ngƣời dân 

mua xe ô tô tải để thay thế xe công nông 

và xe tải quá niên hạn sử dụng tại các 

tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên, thời gian 

thí điểm là từ cuối năm 2008 đến hết 

năm 2010. Đây là yếu tố thuận lợi giúp 

TMT mở rộng thị phần, gia tăng doanh 

thu trong những năm tiếp theo. 

 TMT đã phát triển đƣợc hệ thống đại lý 

tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nƣớc 

và có chính sách quan hệ rất hiệu quả với 

các đại lý, giúp Công ty có thể duy trì và 

không ngừng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ 

 TMT xác định cho mình sản phẩm mũi 

 Vốn chủ sở hữu của TMT vẫn ở mức thấp so 

với quy mô doanh thu cũng nhƣ tổng tài 

sản của Công ty. Điều này có thể khiến 

Công ty kém tự chủ về tài chính, cũng nhƣ 

dễ bị ảnh hƣởng bởi những biến động lớn 

từ môi trƣờng kinh doanh. 
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nhọn, trọng điểm là xe tải ben và xe tải 

thùng, từ đó tập trung vào việc tạo ra 

cho những sản phẩm này những tính 

năng vƣợt trội so với sản phẩm của đối 

thủ, nâng cao tính cạnh tranh về giá và 

chất lƣợng sản phẩm của mình. 

 Thƣơng hiệu Cửu Long của TMT hiện là 

một trong những thƣơng hiệu xe tải hàng 

đầu của Việt Nam, đã tạo đƣợc chỗ đứng 

và niềm tin đối với ngƣời tiêu dùng 

Cơ hội Thách thức 

 Gói kích cầu toàn diện của chính phủ Việt 

Nam trong năm 2009 sẽ tạo ra những tác 

động tích cực đến mọi thành phần của 

nền kinh tế.  

 Đối với TMT, gói kích cầu này sẽ tác động 

trên hai phƣơng diện: 

Gián tiếp: gói kích cầu 1 tỷ đô la Mỹ để 

hỗ trợ lãi suất cho vay đã giúp các doanh 

nghiệp giảm chi phí vay vốn, tăng nhu 

cầu vay vốn để đầu tƣ, qua đó có tác 

động lan truyền làm tăng cầu đối với sản 

phẩm ô tô tải của TMT. Ngoài ra, sản 

phẩm ô tô là một sản phẩm có giá trị lớn, 

thƣờng đƣợc ngƣời mua sử dụng một 

phần vốn vay ngân hàng để mua. Vì vậy, 

khi lãi suất vay ngân hàng giảm, cũng 

kích thích cầu đối với sản phẩm ô tô tải 

của TMT. 

Trực tiếp: gói hỗ trợ lãi suất của chính 

phủ cũng khiến cho chi phí tài chính của 

TMT giảm mạnh, giúp doanh nghiệp có 

thể giảm giá bán sản phẩm, qua đó tác 

động tích cực đến doanh thu và lợi nhuận 

của doanh nghiệp 

 Mặc dù Việt Nam đang đƣa ra rất nhiều giải 

pháp để kích thích nền kinh tế, tuy nhiên 

trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của nền 

kinh tế toàn cầu, mức tăng trƣởng kinh tế 

của Việt Nam năm 2009 đƣợc dự báo sẽ 

chậm lại so với các năm trƣớc, dự báo chỉ 

đạt mức 4-5% 

 Sự cạnh tranh khá gay gắt của các doanh 

nghiệp trong ngành, thông qua việc cắt 

giảm giá bán, cạnh tranh không lành mạnh 

(nhái kiểu dáng, giả mạo thƣơng hiệu) cũng 

là một nhân tố ảnh hƣởng không nhỏ đến 

hoạt động của TMT. 

 Một thách thức khác đặt ra đối với TMT 

cũng nhƣ các công ty sản xuất ô tô trong 

nƣớc, đó là theo lộ trình cắt giảm thuế đối 

với xe nhập khẩu từ các nƣớc ASEAN, chƣa 

đầy 10 năm nữa (mốc cuối là năm 2018) 

các loại xe nhập khẩu nguyên chiếc từ khu 

vực sẽ chỉ còn là 0%. Khi đó, giá xe nhập 

khẩu sẽ rẻ hơn nhiều so với xe lắp ráp trong 

nƣớc. Điều này thực sự là một thách thức 

đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 

nói chung và TMT nói riêng. 

8.2.  Triển vọng phát triển của ngành 

- Cơ hội đến từ sự phát triển của hạ tầng giao thông: một trong những trở ngại khiến nhu cầu sử 

dụng ô tô của ngƣời Việt Nam hiện rất thấp là hệ thống đƣờng xá, hạ tầng giao thông ở Việt 
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Nam quá yếu kém. Tuy nhiên, trong những năm sắp tới, với sự đầu tƣ phát triển mạnh hệ 

thống hạ tầng giao thông, dự đoán cầu đối với sản phẩm ô tô của ngƣời dân Việt Nam sẽ tăng 

mạnh. 

- Cơ hội đến từ sự quan tâm phát triển của chính phủ: ngành công nghiệp ô tô cũng là một trong 

những ngành đƣợc chính phủ Việt Nam ƣu tiên phát triển, mục tiêu của chính phủ là đến năm 

2020 phát triển ngành công nghiệp ô tô thành một ngành công nghiệp quan trọng của đất 

nƣớc. 

- Cơ hội đến từ sự sụt giảm của giá xăng dầu: xăng dầu là một sản phẩm bổ sung quan trọng đối 

với ô tô. Đi ngƣợc lại đà tăng mạnh của giá xăng dầu trong những tháng đầu năm 2008, trong 

một vài tháng trở lại đây, giá dầu thế giới đã liên tục sụt giảm mạnh, từ ngƣỡng hơn 140 USD/ 

thùng xuống chỉ còn hơn 50USD/ thùng và đƣợc dự báo sẽ chƣa thể tăng mạnh trở lại trong 

thời gian tới do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến mức tiêu thụ nhiên liệu trên toàn 

thế giới sụt giảm mạnh. Đây là một diễn biến tốt, tích cực đối với ngành công nghiệp sản xuất ô 

tô, là một nhân tố có tác dụng làm tăng cầu ô tô trong thời gian tới. 

8.3.  Đánh giá về sự phù hợp định hƣớng phát triển của công ty với định hƣớng 

của ngành, chính sách của Nhà nƣớc, và xu thế chung trên thế giới 

- Định hƣớng phát triển của TMT:  

Hiện TMT đang tập trung chủ yếu vào 2 dòng sản phẩm là ô tô tải thùng và ô tô tải ben. Chiến 

lƣợc của Công ty là trở thành đơn vị sản xuất và lắp ráp hàng đầu tại Việt Nam đối với dòng 

sản phẩm này. Đây là những sản phẩm đƣợc sử dụng để phục vụ cho việc vận chuyển hàng 

hóa, vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và 

phát triển chính phủ Việt Nam đang coi việc đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm, đƣợc dành cho nhiều ƣu đãi thì có thể nhận định nhu cầu đối với các sản 

phẩm chiến lƣợc của TMT sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới, điều này cho thấy định hƣớng 

phát triển của TMT phù hợp với định hƣớng của ngành, chính sách của Nhà nƣớc và xu thế 

chung.  

9. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG 

9.1. Số lƣợng ngƣời lao động trong công ty và cơ cấu lao động 

Tính đến thời điểm 28/02/2009, tổng số lao động trong Công ty là 877 ngƣời. 

Bảng 19. Cơ cấu lao động phân theo giới tính và thời hạn hợp đồng lao động 

Giới 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ 

trọng 

Loại hợp đồng lao 

động 

Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ 

trọng 

Nam 814 93% Không thời hạn 33 4% 

Nữ 63 7% Có thời hạn 844 96% 

   Theo mùa vụ 0  

Tổng 877  Tổng 877  

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 
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Bảng 20. Cơ cấu lao động phân theo trình độ 

Trình độ lao động Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%) 

Đại học và trên đại học 104 11.8 

Cao đẳng, trung cấp 230 26.2 

Lao động có tay nghề 516 58.8 

Lao động phổ thông 27 3.0 

Tổng 877 100 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 

9.2. Chính sách đối với ngƣời lao động 

 Chế độ làm việc: 

Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động theo quy định của nhà nƣớc 

và đãi ngộ thỏa đáng cho ngƣời lao động. Điều kiện làm việc: văn phòng làm việc khang trang, 

thoáng mát. Đối với lực lƣợng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phƣơng tiện bảo 

hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động đƣợc tuân thủ nghiêm ngặt. 

 Chính sách tuyển dụng - đào tạo: 

Ban Điều hành Công ty nhận thức đƣợc tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự tồn tại 

và phát triển của Công ty. Chính vì thế, Công ty luôn chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo 

và tái đào tạo nhân lực, đồng thời có chính sách ƣu đãi đối với CBCNV chủ chốt để đảm bảo và 

ngày càng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty. Cụ thể nhƣ sau:  

Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút ngƣời lao động có năng lực vào làm 

việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí 

cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh đều phải 

đáp ứng các yêu cầu cơ bản nhƣ: có trình độ chuyên môn cơ bản, có ý thức phát triển nghề 

nghiệp và có tính kỷ luật cao.  

Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lƣơng, thƣởng đặc biệt đối với các nhân 

viên giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân nhân viên lâu 

dài, mặt khác để thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.  

 Chính sách lƣơng, thƣởng, trợ cấp: 

Chính sách lƣơng: Công ty xây dựng chính sách lƣơng theo cơ sở thang bảng lƣơng dựa 

trên quy định chung của Nhà nƣớc và tham khảo các đơn vị cùng ngành, hệ suất năng suất 

của từng cá nhân và dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty.  

Chính sách thƣởng: Nhằm khuyến khích động viên sự gia tăng hiệu quả đóng góp, ngoài các 

quyền lợi đƣợc quy định bởi Luật Lao động, cán bộ công nhân viên chủ chốt trong Công ty còn 

đƣợc hƣởng một số quyền lợi khác nhƣ đƣợc ƣu tiên mua cổ phiếu của Công ty. Mức độ ƣu đãi 

tùy thuộc vào mức độ đóng góp của bản thân ngƣời lao động cho Công ty và do Đại hội Cổ 

đông quy định.  
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Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đƣợc Công ty trích nộp 

đúng theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức đoàn thể: Công ty rất quan tâm và có các chính sách khuyến khích các hoạt động 

đoàn thể, chú trọng đến quyền lợi, đời sống tinh thần của toàn thể nhân viên.  

Chính sách bán cổ phiếu ƣu đãi cho cán bộ công nhân viên: Nhằm tạo sự gắn bó lâu dài 

của nhân viên với Công ty và tạo động lực khuyến khích cho cán bộ công nhân viên làm việc, 

Công ty thực hiện chính sách ƣu đãi cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên dƣới hai hình thức: 

thƣởng cổ phiếu và bán cổ phiếu với giá ƣu đãi so với giá thị trƣờng. 

Bảng 21. Thu nhập bình quân của ngƣời lao động qua các năm  

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

Tổng chi phí lƣơng và thƣởng 11.097.816.372 19.307.989.327 41.515.814.700 

Các khoản phải trả cho ngƣời lao 

động 
1.585.898.677 1.603.155.441 2.315.558.842 

Tổng cộng 12.683.715.049 20.911.144.768 43.831.373.542 

Thu nhập bình quân 2.193.276 2.842.733 3.302.547 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 

10.  CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 

TMT tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, 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 quy 

định, TMT vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải 

trả.  

Cổ đông sẽ đƣợc chia cổ tức theo phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh cho 

phép Hội đồng Quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo từng thời gian mỗi 06 

tháng một lần. 

Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất 

của HĐQT, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh 

của năm tới.  

Trong những năm qua, TMT đều đạt mức lợi nhuận cao và mức chi cổ tức ổn định cho cổ đông.  

Bảng 22. Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông qua các năm  

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 

EPS (đồng) 30.204 28.395 

Tỷ lệ cổ tức bằng tiền 25% 13% 

Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu 150% 147% 

Tỷ lệ cổ tức tổng cộng 175% 160% 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 
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11.  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản  

Báo cáo tài chính của TMT trình bày bằng đồng Việt Nam, đƣợc lập và trình bày phù hợp với 

các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. 

Trích khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định đƣợc phản ánh theo nguyên giá và hao mòn lũy kế.  

Nguyên tắc hạch toán tài sản cố định: Theo nguyên tắc giá gốc (nguyên giá)  

Phƣơng pháp khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định đƣợc khấu hao theo phƣơng pháp 

đƣờng thẳng, thời gian tính khấu hao phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao 

tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của 

Bộ trƣởng Bộ Tài Chính, chi tiết nhƣ sau:  

Bảng 23. Thời gian trích khấu hao tài sản cố định  

Tài sản Năm 

Nhà cửa. vật kiến trúc 08 - 15 năm 

Máy móc. thiết bị 05 - 12 năm 

Phƣơng tiện vận tải  06 - 10 năm 

Thiết bị. dụng cụ quản lý 03 - 08 năm 

Mức lƣơng bình quân 

Mức thu nhập bình quân hàng tháng của ngƣời lao động trong Công ty năm 2007 là 2,8 triệu 

đồng/ngƣời/tháng, năm 2008 áp dụng tới nay là 3,3 triệu đồng/ngƣời/tháng. 

Bảng 24. Thu nhập của ngƣời lao động qua các năm  

Đơn vị: đồng 

Nội dung Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

Tổng chi phí lƣơng và thƣởng 11.097.816.372 19.307.989.327 41.515.814.700 

Các khoản khác trả cho ngƣời lao động 1.585.898.677 1.603.155.441 2.315.558.842 

Tổng cộng 12.683.715.049 20.911.144.768 43.831.373.542 

Thu nhập bình quân/ngƣời/tháng 2.193.276 2.842.733 3.302.547 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT  

Thanh toán các khoản nợ đến hạn  

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ vay, không có nợ quá hạn. 

Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty có luôn thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật 
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Trích lập các quỹ theo luật định 

Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là Công ty 

cổ phần và theo Điều lệ Công ty. Cụ thể nhƣ sau: 

 Quỹ đầu tƣ và phát triển: đƣợc trích bằng khoản thuế TNDN đƣợc miễn giảm (năm 2007 và 

2008 Công ty đƣợc miễn 100% thuế TNDN) và phần quỹ dự trữ bổ sung 10% VĐL đƣợc 

trích theo quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty, khi tăng VĐL thì phân phối lại cho 

các chủ sở hữu theo tỷ lệ vốn góp. 

 Quỹ dự phòng tài chính: trích lập 5% từ lợi nhuận để phân phối các quỹ của Công ty (Lợi 

nhuận sau thuế, sau khi trích lập quỹ Đầu tƣ phát triển), đƣợc sử dụng để bù đắp phần còn 

lại của những tổn thất, thiệt hại đã xảy ra trong quá trình kinh doanh sau khi đã đƣợc bồi 

thƣờng của các tổ chức, cá nhân gây ra các tổn thất và của các tổ chức bảo hiểm. 

 Quỹ khen thƣởng phúc lợi: trích lập 10% từ lợi nhuận để phân phối các quỹ của Công ty 

(Lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập quỹ Đầu tƣ phát triển). Quỹ phúc lợi đƣợc sử dụng để 

đầu tƣ xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của 

Công ty; chi cho hoạt động thể thao, văn hóa, tham quan, phúc lợi công cộng của tập thể 

nhân viên trong Công ty, đóng góp cho quỹ phúc lợi xã hội; trợ cấp thƣờng xuyên, đột xuất 

cho cán bộ công nhân viên theo thỏa ƣớc lao động tập thể. Quỹ khen thƣởng đƣợc sử dụng 

để thƣởng cho cán bộ công nhân viên trong Công ty và các cá nhân và đơn vị bên ngoài có 

đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Tổng dƣ nợ vay ngân hàng 

Theo Báo cáo Tài chính đƣợc kiểm toán năm 2007, 2008 và Báo cáo Tài chính hợp nhất 9 tháng 

năm 2009, tình hình dƣ nợ vay ngân hàng của TMT nhƣ sau: 

Bảng 25. Dƣ nợ vay ngân hàng của TMT qua các năm 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 30/9/2009 

 Giá trị Nợ quá hạn Giá trị Nợ quá hạn Giá trị Nợ quá hạn 

Vay ngắn hạn 316.904 0 924.657 0 388.005 0 

Vay dài hạn 32.835 0 33.702 0 41.045 0 

Nguồn: BCTC đƣợc kiểm toán năm 2007, 2008 và BCTC hợp nhất quý 3/2009 

Tình hình công nợ hiện nay 
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Bảng 26. Các khoản phải thu của TMT qua các năm 

                                                                                                                Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

31/12/2007 31/12/2008 30/9/2009 

Tổng số 
Nợ quá 

hạn 
Tổng số 

Nợ quá 

hạn 
Tổng số 

Nợ quá 

hạn 

Phải thu của khách hàng 180 0 42.940 0 39.875 0 

Trả trƣớc cho ngƣời bán 25.212 0 21.018 0 18.834 0 

Phải thu nội bộ ngắn hạn  0 813 0 485 0 

Phải thu theo tiến độ kế hoạch 

hợp đồng xây dựng 
 0 - 0 - 0 

Các khoản phải thu khác 1.164 0 15.056 0 17.886 0 

Dự phòng các khoản phải thu 

khó đòi 
 0 (253) 0 (253) 0 

Tổng các khoản phải thu 26.556  79.574  76.827  

Nguồn: BCTC đƣợc kiểm toán năm 2007, 2008 và BCTC hợp nhất quý 3/2009 

Bảng 27. Các khoản phải trả của TMT qua các năm 

Đơn vị: ngàn đồng 

Chỉ tiêu 

31/12/2007 31/12/2008 30/9/2009 

Tổng số 
Nợ quá 

hạn 
Tổng số 

Nợ quá 

hạn 
Tổng số 

Nợ quá 

hạn 

Phải trả cho ngƣời bán 111.517 0 72.371 0 54.824 0 

Ngƣời mua trả tiền trƣớc 92.887 0 34.682 0 60.727 0 

Thuế và các khoản phải nộp cho 
Nhà nƣớc 

20.732 0 4.063 0 6.652 0 

Phải trả ngƣời lao động 733 0 2.513 0 2.318 0 

Chi phí phải trả 12.496 0 24.965 0 29.004 0 

Phải trả nội bộ - 0 - 0 59 0 

Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp 
đồng xây dựng 

- 0 - 0 - 0 

Các khoản phải trả, phải nộp khác 86.712 0 16.814 0 15.061 0 

Dự phòng phải trả ngắn hạn - 0 - 0 - 0 

Tổng các khoản phải trả 325.077 0 155.408 0 168.645 0 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007, 2008 và BCTC quý 3/2009 
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11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Tài sản 31/12/2007 31/12/2008 30/9/2009 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,10 1,13          1,38  

+ Hệ số thanh toán nhanh 0,11 0,12          0,25  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản 87% 84% 68% 

+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu 6,72 5,32          2,21  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

+ Vòng quay hàng tồn kho 2,19 2,15          1,40  

+ Vòng quay Tổng Tài sản 4,14 2,86          1,05  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

+ Hsố lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 7,57% 4,54% 4,15% 

+ Hsố lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 75,13% 48,20% 22,57% 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 9,66% 7,39% 6,65% 

+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 7,31% 4,45% 4,58% 

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC đã kiểm toán năm 2007, 2008 và BCTC hợp nhất quý 3/2009 của TMT 

Về khả năng thanh toán: khả năng thanh toán của công ty đang đƣợc cải thiện dần qua các 

năm, thể hiện ở chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh luôn có xu hƣớng 

tăng dần 

Khả năng tự chủ về tài chính: mặc dù hệ số Nợ/ Tổng tài sản của Công ty đang có chiều hƣớng 

giảm dần, tuy nhiên Nợ phải trả vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn. Tính đến thời 

điểm gần nhất (30/09/2009), Nợ phải trả vẫn chiếm tới 2/3 nguồn vốn của Công ty. Để tăng 

cƣờng khả năng tự chủ về tài chính, phòng tránh cho Công ty trƣớc các rủi ro tài chính, Công ty 

cần tiếp tục tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn. 

Về hiệu quả sử dụng tài sản: hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty trong thời gian gần đây 

đang có xu hƣớng giảm. Nếu nhƣ năm 2007, Công ty cứ sử dụng 1 đồng tài sản thì tạo ra đƣợc 

4,14 đồng doanh thu thì năm 2008, 1 đồng tài sản của Công ty chỉ tạo ra đƣợc gần 3 đồng 

doanh thu. 

Về khả năng sinh lời: hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu của Công ty luôn ở mức cao, thể hiện Công 

ty có khả năng sinh lời tốt.  

12.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC 

12.1. Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT 

Bảng 28. Danh sách thành viên HĐQT 

Chức vụ Họ và tên Năm sinh Số CMTND 

Chủ tịch HĐQT Bùi Văn Hữu 1960 011632382 
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Chức vụ Họ và tên Năm sinh Số CMTND 

Ủy viên HĐQT Phạm Văn Hồng 1955 011490602 

Ủy viên HĐQT Đỗ Mạnh Tuấn 1968 141395146 

Ủy viên HĐQT Bùi Quốc Công 1972 012936580 

Ủy viên HĐQT Nguyễn Việt Long 1974 145066974 

Ủy viên HĐQT Lê Văn Phiến 1959 011371311 

Ủy viên HĐQT Đặng Quang Vinh 1963 012868830 

Sơ yếu lí lịch các thành viên HĐQT 

Họ và tên   : BÙI VĂN HỮU - Chủ tịch HĐQT 

Giới tính   : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 16/4/1960    

Số CMTND/Hộ chiếu : 011632382         do CA Hà Nội cấp ngày 14/6/2005         

Quốc tịch   : Việt Nam   Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Hồng Nam, TP Hƣng Yên, tỉnh Hƣng Yên 

Địa chỉ thƣờng trú  : Số 38 phố Phù Đổng Thiên Vƣơng, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Số ĐT cơ quan  : 04. 38 628 205 

Trình độ văn hóa  : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1992 - 1995: Phó Giám đốc chi nhánh Vietransimex - Bộ GTVT; 

- Từ năm 1996 - 1997: Phó Giám đốc Trung tâm Thƣơng mại và Hợp tác đầu tƣ 

(Transimexco) - Bộ GTVT; 

- Từ năm 1998 - 2005: Giám đốc Công ty TM&SX Vật tƣ thiết bị Giao thông vận tải - Tổng 

Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam; 

- Từ năm 2006 - Nay: Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam; Chủ tịch 

HĐQT Công ty CP Ô tô TMT. 

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Ô tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt 

Nam 
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Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 1.897.400 cổ phần  

Số cổ phần do cá nhân là đại diện: 2.817.500 cổ phần 

trong đó số cổ phần đại diện cho vốn Nhà nƣớc tại Công ty: 2.817.500 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định của Công ty 

Những ngƣời có liên quan:   

 Em trai: Bùi Công Kiên sở hữu 1.522.500 cổ phần 

 Em trai: Bùi Quốc Công sở hữu    394.200 cổ phần 

Họ và tên   : PHẠM VĂN HỒNG - Ủy viên HĐQT 

Giới tính   : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 05/6/1955   

Số CMTND/Hộ chiếu : 011490602     do CA Hà Nội cấp ngày 12/4/2007         

Quốc tịch   : Việt Nam   Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 

Địa chỉ thƣờng trú  : Số nhà 11 ngõ 781, Đƣờng Hồng  Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Số ĐT cơ quan  : 0984 166 166 

Trình độ văn hóa  : 10/10  

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1977 - 1995: Kế toán trƣởng Công ty Ô tô 3/2; 

- Từ năm 1995 - 2008: Phó Giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty CP Ô tô TMT; 

- Từ năm 2008 - Nay: Giám đốc Nhà máy cơ khí công trình thuộc Tổng Công ty Công 

nghiệp Ô tô Việt Nam. 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Ô tô TMT   

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Giám đốc Nhà máy Cơ khí Công trình – Tổng Công 

ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 466.200 cổ phần  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
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Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định 

Những ngƣời có liên quan:  

 Em ruột - Phạm Minh Hoàng  sở hữu 150.000 cổ phần 

Họ và tên   : ĐỖ MẠNH TUẤN - Ủy viên HĐQT 

Giới tính   :   Nam 

Ngày tháng năm sinh : 20/8/1968   

Số CMTND/Hộ chiếu : 141395146         do CA Hải Hƣng cấp ngày 05/4/1996 

Quốc tịch   : Việt Nam   Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Phƣơng Hƣng, Gia Lộc, Hải Dƣơng 

Địa chỉ thƣờng trú  : Đƣờng Bà Triệu, thành phố Hải Dƣơng 

Số ĐT cơ quan  : 04. 36338560 

Trình độ văn hóa  : 10/10  

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1993 – 2002: Phó chủ nhiệm HTX Cơ khí Hợp Thành; 

- Từ 25/10/2002: Giám đốc Công ty TNHH Thƣơng mại Hợp Thành; 

- Từ 2/2005 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hợp Thành; 

- Từ 5/2009 đến nay: Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Ô tô TMT. 

Chức vụ công tác hiện nay: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT Công ty CP Ô tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hợp Thành 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định của Công ty 

Họ và tên   : BÙI QUỐC CÔNG - Ủy viên HĐQT 

Giới tính   : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 01/9/1972  

Số CMTND/Hộ chiếu : 012936580 do CA Hà Nội      cấp ngày 30/3/2007         

Quốc tịch   : Việt Nam   Dân tộc : Kinh  
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Quê quán   : Hƣng Yên 

Địa chỉ thƣờng trú  : 406 - CT5 - DN2 Khu Đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

Số ĐT cơ quan  : 04/3633 8580 

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1993 - 2002: Công tác tại Công ty Thƣơng mại Tổng hợp Hƣng Yên; 

- Từ năm 2002 - Nay: Ủy viên HĐQT Công ty CP Ô tô TMT; 

Chức vụ công tác hiện nay: Trƣởng phòng Bán hàng, Ủy viên HĐQT Công ty CP Ô tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 394.200 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định của Công ty 

Những ngƣời có liên quan:  

 Anh trai Bùi Văn Hữu sở hữu 1.897.400 cổ phần 

 Anh trai Bùi Công Kiên sở hữu 1.522.500 cổ phần 

Họ và tên   : NGUYỄN VIỆT LONG - Ủy viên HĐQT 

Giới tính   : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 05/9/1974  

Số CMTND/Hộ chiếu : 145066974 do CA tỉnh Hƣng Yên      cấp ngày 21/12/2006         

Quốc tịch   : Việt Nam   Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Hƣng Đạo, Tiên Lữ, Hƣng yên  

Địa chỉ thƣờng trú  : 22B ngách 55, ngõ 120, tổ 11 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Số ĐT cơ quan  :  

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn : Kỹ sƣ Kinh tế Năng lƣợng 

Quá trình công tác  :  

- Từ tháng 8/1999 đến tháng 2/2004: công tác tại Công ty Sản xuất và Kinh doanh Xe 

máy - Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam; 
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- Từ tháng 2/2004 đến nay: công tác tại Công ty CP Ô tô TMT. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Nhà máy Ô tô Cửu Long, Ủy viên HĐQT Công ty 

CP Ô tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 32.100 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định của Công ty 

Họ và tên   : LÊ VĂN PHIẾN - Ủy viên HĐQT 

Giới tính   : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 02/02/1959  

Số CMTND/Hộ chiếu : 011371311 do CA Hà nội      cấp ngày 18/12/2006           

Quốc tịch   : Việt Nam   Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Phƣơng Công, Tiền Hải, Thái Bình  

Địa chỉ thƣờng trú : Nhà 24 ngách 221 ngõ Thịnh Quang, phƣờng Thịnh Quang,  

Đống Đa, Hà Nội 

Số ĐT cơ quan  : 04 36320252 

Trình độ văn hóa  : 10/10  

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác  :  

- Từ năm 1978 – 1979: công tác tại Công ty XK Sơn La; 

- Từ năm 1979 – 1982: học sinh trƣờng cán bộ ngoại thƣơng Gia Lâm, Hà Nội; 

- Từ năm 1982 – 1983: công tác tại Công ty XK Sơn La; 

- Từ năm 1983 – 1987: sinh viên trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, Hà Nội; 

- Từ năm 1987 – 1992: công tác tại Công ty XK Thái Thụy - Thái Bình; 

- Từ năm 1992 – 1999: công tác tại Sở Thƣơng mại Thái Bình; 

- Từ năm 1999 – Nay: công tác tại Cty CP Ô tô TMT, 

Chức vụ công tác hiện nay: Trƣởng phòng Tổ chức hành chính, Ủy viên HĐQT Công ty CP Ô 

tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có 
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Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 28.200 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định của Công ty 

Những ngƣời có liên quan: 

 Vợ Lƣơng Thị Phƣơng sở hữu 10.800 cổ phần 

Họ và tên   : ĐẶNG QUANG VINH - Ủy viên HĐQT 

Giới tính   : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 10/3/1963  

Số CMTND/Hộ chiếu : 012868830 do CA Hà nội      cấp ngày 11/5/2006           

Quốc tịch   : Việt Nam   Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Song An, Vũ Thƣ, Thái Bình  

Địa chỉ thƣờng trú  : Tổ 36 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Số ĐT cơ quan  : 04 36339324 

Trình độ văn hóa  : 10/10  

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác  :  

- Từ năm 1986 đến tháng 7/1999: công tác tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng; 

- Từ tháng 8/1999 đến tháng 6/2001: Trợ lý Giám đốc Công ty CP Ô tô TMT; 

- Từ tháng 7/2001 đến tháng 2/2003: Phó phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Ô tô TMT; 

- Từ tháng 3/2003 đến tháng 11/2006: Trƣởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Ô tô 

TMT; 

- Từ tháng 12/2006 đến tháng 5/2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ô tô TMT; 

- Từ tháng 6/2009 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Ô tô TMT. 

Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty CP Ô tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 226.200 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định của Công ty 
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12.2. Danh sách và sơ yếu lí lịch các thành viên BKS 

Bảng 29. Danh sách thành viên BKS 

Chức vụ Họ và tên Năm sinh Số CMTND 

Trƣởng BKS Tiêu Phi Quang 1977 013224467 

Thành viên BKS Phạm Mạnh Hiền 1975 162405975 

Thành viên BKS Nguyễn Thị Bích Hạnh 1972 011774942 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 

Họ và tên   : TIÊU PHI QUANG - Trƣởng Ban kiểm soát 

Giới tính   : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 21/9/1977  

Số CMTND/Hộ chiếu : 013224467 do CA Hà nội cấp ngày 29/8/2009         

Quốc tịch   : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Giao Tiến - Giao Thủy - Nam Định  

Địa chỉ thƣờng trú  : P1004 - No14A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

Số ĐT cơ quan  : 04.36339563  

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn : Cử nhân 

Quá trình công tác :  

- Từ tháng 9/1999 đến tháng 10/2003: công tác tại Công ty TM & SX Vật tƣ thiết bị GTVT 

(nay là Cty CP Ô tô TMT); 

- Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2003: công tác tại Nhà máy thép Vinafco; 

- Từ tháng 11/2004 đến nay: công tác tại Công ty CP Ô tô TMT. 

Chức vụ công tác hiện nay: Trƣởng phòng Xuất nhập khẩu, Trƣởng Ban Kiểm soát Công ty 

CP Ô tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 30.000 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không  

Họ và tên   : PHẠM MẠNH HIỀN - Thành viên Ban kiểm soát 

Giới tính   : Nam 



 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT                            

BẢN CÁO BẠCH 

BIDV SECURITIES CO., Ltd.  53 
Website: www.bsc.com.vn 

Email: service@bsc.com.vn 

Ngày tháng năm sinh : 13/3/1975  

Số CMTND/Hộ chiếu : 162405975 do CA Nam Định cấp ngày 27/01/2000         

Quốc tịch   : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Xuân Hùng, Xuân Trƣờng, Nam Định  

Địa chỉ thƣờng trú  : Tổ 14 thị trấn Xuân Trƣờng, Xuân Trƣờng, Nam Định 

Số ĐT cơ quan  : 04.36320282  

Trình độ văn hóa  : 12/12  

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1997 đến năm 1999: công tác tại Công ty TM DL&DV Hàng không TAST; 

- Từ năm 2000 đến năm 2006: công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam 

(Vinamotor); 

- Từ năm 2006 đến năm 2007: công tác tại Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát; 

- Từ năm 2007 đến nay: công tác tại Công ty cổ phần Ô tô TMT. 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát, phó phòng Tài chính Kế toán. 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 2.250 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Ghi chú: ĐHĐCĐ Công ty TMT (diễn ra tháng 10/2009) đã thông qua việc miễn nhiệm ông 

Phạm Mạnh Hiền và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thành viên Ban kiểm soát khác thay 

thế. Tuy nhiên, trong thời gian HĐQT chƣa lựa chọn đƣợc ngƣời thay thế, HĐQT quyết định để 

ông Phạm Mạnh Hiền tạm thời tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Công 

ty. 

Họ và tên   : NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH - Thành viên Ban kiểm soát 

Giới tính   : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : 01/4/1972  

Số CMTND/Hộ chiếu : 011774942     do CA TP.Hà nội       cấp ngày 07/4/2008         

Quốc tịch   : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Tiên Lãng, Hải Phòng 
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Địa chỉ thƣờng trú  : Ô 98 - Lô 7, Phúc Xá II, Ba Đình, Hà Nội 

Số ĐT cơ quan  : 04.36320252 

Trình độ văn hóa  : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ tháng 7/2000 đến nay: công tác tại Công ty CP Ô tô TMT. 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Ô tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 3.000 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định của Công ty 

12.3. Danh sách và sơ yếu lí lịch Ban Giám đốc 

Bảng 30. Danh sách Ban Giám đốc 

Chức vụ Họ và tên Năm sinh Số CMTND 

Tổng Giám đốc Đặng Quang Vinh 1963 012868830 

Phó Tổng Giám đốc Lê Thành Chung 1962 012446787 

Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Công 1968 011567035 

Phó Tổng Giám đốc Trịnh Xuân Nhâm 1962 010394796 

Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Hà 1959 013006304 

Nguồn: Công ty CP Ô tô TMT 

Sơ yếu lí lịch ông Đặng Quang Vinh ở mục 12.2 Phần IV bản cáo bạch này. 

Họ và tên   : LÊ THÀNH CHUNG - Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính   : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 08/9/1962  

Số CMTND/Hộ chiếu : 012446787     do CA TP.Hà Nội       cấp ngày 07/7/2003         

Quốc tịch   : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Kiến An - Hải Phòng 

Địa chỉ thƣờng trú  : 488E/488 Thụy Khuê, phƣờng Bƣởi, quận Tây Hồ, Hà Nội  

Số ĐT cơ quan  : 04.38628205/ 04.36333322 
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Trình độ văn hóa  : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1986 đến năm 1987: bộ đội; 

- Từ năm 1988 đến năm 1993: công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu Hải Phòng; 

- Từ năm 1994 đến năm 1998: Phó Giám đốc Kho ngoại quan - Công ty XNK Vật tƣ 

đƣờng thủy, Giám đốc Chi nhánh Vietransimex; 

- Từ tháng 11/1998 đến tháng 11/2006: Phó Giám đốc Công ty TM&SX Vật tƣ thiết bị 

GTVT (nay là Công ty CP Ô tô TMT); 

- Từ tháng 12/2006 đến tháng 12/2008: Tổng Giám đốc Công ty CP Ô tô TMT; 

- Từ tháng 01/2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc thƣờng trực Công ty CP Ô tô TMT. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc thƣờng trực Công ty CP Ô tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 190.000 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định của Công ty 

Họ và tên   : PHẠM VĂN CÔNG - Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính   : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 20/8/1968  

Số CMTND/Hộ chiếu : 011567035     do   CA Hà Nội       cấp ngày 29/5/2003         

Quốc tịch   : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Hải Hậu, Nam Định 

Địa chỉ thƣờng trú  : Số 2 Ngõ 25 Triệu Việt Vƣơng, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Số ĐT cơ quan  : 04. 386 229 084 

Trình độ văn hóa  : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1992 đến tháng 5/1998: Kế toán trƣởng Công ty TNHH Duyên Hà - Hà Nội; 
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- Từ tháng 5/1998 đến tháng 12/2006: công tác tại Công ty Thƣơng mại và Sản xuất Vật 

tƣ Thiết bị GTVT (nay là Công ty CP Ô tô TMT), giữ các chức vụ Phó trƣởng phòng, 

Trƣởng phòng Tài chính Kế toán và Kế toán trƣởng Công ty; 

- Từ tháng 12/2006 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ô tô TMT. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ô tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 98.850 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định của Công ty 

Họ và tên   : TRỊNH XUÂN NHÂM - Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính   : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 12/3/1962  

Số CMTND/Hộ chiếu : 010394796     do CA TP.Hà Nội       cấp ngày 07/11/2008         

Quốc tịch   : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

Địa chỉ thƣờng trú  : số 6, hẻm 146/11/8, ngách 146/11, ngõ 146 Vƣơng Thừa Vũ, 

phƣờng Khƣơng Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Số ĐT cơ quan  : 04.38628205/ 0913 236991 

Trình độ văn hóa  : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Đại học - Chuyên ngành sửa chữa ô tô 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1983 đến tháng 9/1984: công tác tại phòng Kỹ thuật Nhà máy Ô tô 3/2; 

- Từ tháng 9/1984 đến tháng 11/1987: công tác tại Xí nghiệp 11 Cục Vận tải - Tổng cục 

Hậu cần; 

- Từ tháng 11/1987 đến tháng 7/2000: công tác tại Nhà máy Ô tô 3/2; 

- Từ tháng 8/2000 đến nay: công tác tại Công ty CP Ô tô TMT. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ô tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 42.000 cổ phần 
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Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định của Công ty 

Những ngƣời có liên quan: 

 Em gái Trịnh Thị Phƣơng Liên sở hữu 45.000 cổ phần 

Họ và tên   : TRẦN VĂN HÀ - Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính   : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 15/6/1959  

Số CMTND/Hộ chiếu : 013006304     do CA TP.Hà Nội       cấp ngày 22/9/2007         

Quốc tịch   : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hƣng Yên 

Địa chỉ thƣờng trú  : 30/554/33 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 

Số ĐT cơ quan  : 0917872517 

Trình độ văn hóa  : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1979 đến năm 1982: bộ đội; 

- Năm 1983: công tác tại Công ty XNK Phú Tiên; 

- Từ năm 1984 đến năm 1987: sinh viên Đại học Ngoại thƣơng; 

- Từ năm 1987 đến năm 2002: công tác tại Công ty XNK Hƣng Yên; 

- Từ tháng 10/2002 đến nay: công tác tại Công ty CP Ô tô TMT. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ô tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 39.600 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định của Công ty 

12.4. Sơ yếu lí lịch kế toán trƣởng 

Họ và tên   : ĐÀO TIẾN THÀNH - Kế toán trƣởng 
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Giới tính   : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 02/9/1976    

Số CMTND/Hộ chiếu : 013229029 do CA Hà Nội cấp ngày 21/8/2009         

Quốc tịch   : Việt Nam   Dân tộc : Kinh  

Quê quán   : Thôn Ngo, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hƣng Yên 

Địa chỉ thƣờng trú  : P622-K1 Đô thị Việt Hƣng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 

Số ĐT cơ quan  : 04.36320282/ 0978112255 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán/ Cử nhân Anh văn 

Quá trình công tác :  

- Từ năm 1999 đến năm 2001: Kế toán trƣởng Doanh nghiệp thƣơng mại Bình Dƣơng; 

- Từ năm 2001 đến năm 2002: Kế toán trƣởng Công ty TNHH Thƣơng mại Hải Hà; Kế 

toán trƣởng Công ty TNHH Phƣơng Ngọc; 

- Từ năm 2002 đến tháng 4/2004: Kế toán trƣởng Công ty Cổ phần Công nghiệp E.Nhất; 

- Từ tháng 5/2004 đến tháng 5/2007: Trƣởng phòng Tài chính Kế toán Nhà máy Ô tô Cửu 

Long – Công ty CP Ô tô TMT; 

- Từ tháng 5/2007 đến nay: Phó Trƣởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Ô tô TMT; 

Trƣởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Ô tô TMT.  

Chức vụ công tác hiện nay: Trƣởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Ô tô TMT 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không có 

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lƣơng, thƣởng và phụ cấp theo quy định của Công ty 

13.  TÀI SẢN 

13.1. Các loại tài sản 

Bảng 31. Bảng giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/2008 

Đơn vị: đồng 

Khoản mục Nguyên giá Khấu hao luỹ kế Giá trị còn lại 

TSCĐ Hữu hình 12.673.361.806 4.910.135.952 7.763.225.854 

Nhà cửa vật kiến trúc 8.108.838.313 1.505.061.610 6.603.776.703 

Máy móc thiết bị 2.590.269.072 1.812.702.571 777.566.501 
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Khoản mục Nguyên giá Khấu hao luỹ kế Giá trị còn lại 

Phƣơng tiện vận tải 1.192.454.953 856.171.396 336.283.557 

Thiết bị văn phòng 115.019.318 84.147.801 30.871.517 

TSCĐ khác 666.780.150 652.052.574 14.727.576 

TSCĐ Vô hình 19.488.410.399 1.650.788.201 17.837.622.198 

Phần mềm kế toán 55.000.000 42.777.783 12.222.217 

TSCĐ vô hình khác 19.433.410.399 1.608.010.418 17.825.399.981 

TỔNG 32.161.772.205 6.560.924.153 25.600.848.052 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008 

13.2. Đất đai, nhà xƣởng 

 Diện tích đất thuê tại các nhà máy trực thuộc: 154.812 m2 tại Văn Lâm, Hƣng Yên đã có 

hợp đồng thuê thời hạn là 49 năm; 

 Diện tích nhà đất văn phòng Công ty đang thuê (kể cả phần lƣu không): 1.700m2 tại 

199B Minh Khai, Hai Bà Trƣng, Hà Nội. Thời hạn thuê là 20 năm (từ năm 1999 đến năm 

2019) 

 Diện tích đất của Công ty tại Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội: 1.235 m2. Thời hạn thuê 

là 20 năm (từ năm 1996 đến năm 2016) 

 Diện tích nhà xƣởng: 14.900 m2 tại Văn Lâm, Hƣng Yên. 

14.  KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC CÁC NĂM TIẾP THEO 

Bảng 32. Bảng kế hoạch doanh thu-lợi nhuận trong các năm tới 
Đơn vị: triệu đồng  

Chỉ tiêu 
Năm 

2008 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Giá trị 
Tăng/giảm so 

với 2008 
Giá trị 

Tăng/giảm so 

với 2009 
Giá trị 

Tăng/giảm 

so với 2010 

Doanh thu 2.235.000 2.730.000 495.000 3.000.000 270.000 3.250.000 250.000 

Lợi nhuận sau thuế 101.400 98.900 -2.500 100.000 1.100 110.000 10.000 

Tỉ lệ LN sau thuế/ 

Doanh thu (%) 
4,54 3,62 -0,91 3,33 -0,29 3,38 0,05 

Vốn điều lệ 45.000 163.507 118.507 300.000 136.493 300.000 0 

LN/VĐL bình quân 

(%) 
290 95  43  37  

Cổ tức (%) 159 25  25  25  

Nguồn: Quyết định của HĐQT Công ty CP Ô tô TMT 
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Căn cứ thực hiện: 

- Đối với kế hoạch năm 2009, đến hết tháng 9 năm 2009 Công ty đã hoàn thành kế hoạch 

đặt ra cho cả năm với tỷ lệ nhƣ sau: 

 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Doanh thu: 52,95%; 

 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận: 60,29% 

Ngoài ra, hiện Công ty bắt đầu triển khai lắp ráp loại xe ô tô thƣơng hiệu Hyundai (Hàn 

Quốc), với hai dòng xe là xe tải (2,5 tấn và 3,5 tấn) và xe khách 29 chỗ (xe County). Loại 

xe mới này sẽ bắt đầu đƣợc xuất xƣởng trong tháng 11/2009 và dự kiến doanh thu từ loại 

xe này sẽ đƣợc ghi nhận vào quý 4/2009. Nếu trong quý 4/2009 dự kiến tổng số xe mang 

thƣơng hiệu Hyundai đƣợc xuất xƣởng của Công ty là 300 xe thì đến đầu quý 4/2009, Công 

ty đã nhận đƣợc đơn đặt hàng từ các đại lý, với số lƣợng xe đặt hàng là 166 xe, tƣơng ứng 

với doanh thu gần 80 tỷ đồng.  

Đối với kế hoạch năm 2010 và 2011, kế hoạch kinh doanh của Công ty đƣợc xây dựng dựa 

trên nhận định của Công ty về tình hình thị trƣờng và nền kinh tế. Công ty dự báo trong 2 

năm tới, kiểm soát lạm phát vẫn sẽ là một trong những mục tiêu hàng đầu của Chính phủ, 

tín dụng sẽ tiếp tục đƣợc thắt chặt, nền kinh tế sau một thời gian khủng hoảng (cuối năm 

2007, đầu năm 2008) chƣa thể quay lại đà tăng trƣởng mạnh ngay, mà cần một khoảng 

thời gian để tăng tốc dần. Trong bối cảnh đó, Công ty đặt mục tiêu tăng trƣởng doanh thu 

để chiếm lĩnh và tăng thị phần là chiến lƣợc hàng đầu. Với chiến lƣợc ƣu tiên tăng trƣởng 

doanh thu, đặt trong viễn cảnh nền kinh tế chƣa thể khởi sắc ngay, Công ty dự kiến doanh 

thu hàng năm sẽ tăng trƣởng với tốc độ 10%/năm, Lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức khiêm 

tốn, khoảng từ 3,3 – 3,4%.   

Bảng 33. Trích lập các quỹ dự kiến trong các năm tới 

Đơn vị: tỷ đồng  

Chỉ tiêu  Trích năm 2008  Trích năm 2009 Trích năm 2010 

Lợi nhuận sau thuế 101,4 98,9 100 

Quỹ dự phòng tài chính 3,9 4,3 4,4 

Quỹ đầu tƣ phát triển 28,4 16,9 12,5 

Quỹ khen thƣởng phúc lợi 7,3 8,7 8,7 

Cổ tức 57,5 22,5 40,8 

15.  ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƢ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 

Với tƣ cách là tổ chức tƣ vấn, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam 

xin đƣa ra đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Ô tô TMT trong giai đoạn 

2009 – 2011 dựa trên cơ sở thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động sản 

xuất kinh doanh và tình hình tài chính hiện nay của Công ty Cổ phần Ô tô TMT. Công ty Chứng 

khoán Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của 
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Công ty Cổ phần Ô tô TMT dự kiến trong giai đoạn 2009-2011 là phù hợp và khả thi nếu không 

có những biến động bất thƣờng và bất khả kháng tác động tới hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Chúng tôi lƣu ý rằng, các ý kiến nhận xét của chúng tôi đƣợc đƣa ra dƣới góc độ đánh giá của 

một tổ chức tƣ vấn, dựa trên những cơ sở thông tin đƣợc thu thập có tính chọn lọc và dựa trên 

lý thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng 

nhƣ tính chắc chắn của những số liệu đƣợc dự báo. Các nhận xét này chỉ mang tính tham khảo 

với nhà đầu tƣ khi tự mình ra quyết định đầu tƣ. 

16.  THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƢNG CHƢA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN 

Không có 

17.  CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ 

ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN  

Không có
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PHẦN V - CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 

1. LOẠI CHỨNG KHOÁN: Cổ phiếu phổ thông. 

2. MỆNH GIÁ: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

3. TỔNG SỐ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN: 3.773.250 cổ phiếu, trong đó: 

TT Đối tƣợng chào bán Số cổ phần chào bán 

1 Cổ đông hiện hữu 3.144.375 cổ phiếu 

2. Cán bộ công nhân viên 628.875 cổ phiếu 

 TỔNG 3.773.250 cổ phiếu 

 Tỷ lệ thực hiện quyền đối với cổ đông hiện hữu: 4:1, mỗi côọ  đông sơọ  hƣ̃u 01 cổ 

phần taỌ i thời điêọ m chốt danh sách côọ  đông sẽ có 01 quyền mua, bốn quyền mua đƣơỌ c 

mua thêm 01 côọ  phần, số cổ phần lẻ đƣợc làm tròn xuống đến hàng đơn viỌ. 

Ví dụ : môỌ t côọ  đông có tên trong sôọ  đăng ký côọ  đông taỌ i thời điêọ m chốt d anh sách sơọ  

hƣ̃u 1.000 (môỌ t nghìn) côọ  phần sẽ đƣơỌ c quyền mua thêm là:  

1.000/4 = 250 (côọ  phần phát hành thêm) 

 Cổ phần chào bán không phân phối hết và số côọ  phiếu leọ  do làm tròn đến hàng đơn viỌ  

(nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị chào bán theo cách thƣ́c và điều kiêỌ n phù hơỌ p song 

không ƣu đãi hơn các điều kiêỌ n chào bán cho côọ  đông hiêỌ n hƣ̃u. 

4. GIÁ CHÀO BÁN DỰ KIẾN 

TT Đối tƣợng chào bán Giá chào bán 

1 Cổ đông hiện hữu 15.000 đồng/ cổ phiếu 

2. Cán bộ công nhân viên 15.100 đồng/ cổ phiếu 

5. PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ 

Giá trị sổ sách trên cổ phiếu của Công ty đƣợc tính theo công thức sau: 

 

Giá trị sổ sách 

trên cổ phiếu 

 Vốn chuọ  sơọ  hƣ̃u – Quỹ khen thƣởng/Phúc lợi 

= ---------------------------------------------------- 

 Số côọ  phần đã phát hành 

Căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, giá trị sổ sách trên cổ phiếu của Công ty tại 

thời điểm 31.12.2008 đƣợc xác định là (=[216.072.346.299 - 5.546.023.863]/ 9.000.000), 

tƣơng đƣơng 23.391,81  đồng. 
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Căn cứ theo Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2009, giá trị sổ sách trên cổ phiếu của Công ty 

tại thời điểm 30.09.2009 đƣợc xác định là (=[276.761.554.189 - 12.527.903.280]/ 12.577.500) 

tƣơng đƣơng 21.008,44 đồng. 

Theo phƣơng án cháo bán , côọ  phiếu phát hành thêm  phần lớn là chào bán cho cổ đông hiện 

hƣ̃u, phần bán cho cán bộ chủ chốt của Công ty chỉ chiếm 5% mức VĐL đến thời điểm gần 

nhất, nên giá chào bán thấp hơn giá triỌ  sôọ  sách cuọ a côọ  ph iếu cũng sẽ không làm ảnh hƣởng tới 

quyền lơỌ i cuọ a côọ  đông hiêỌ n hiêỌ n hƣ̃u . Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng của Công 

ty diễn ra vào ngày 05/10/2009, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã nhất trí thông qua mức 

giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm đợt này của Công ty là: 

TT Đối tƣợng chào bán Giá chào bán 

1 Cổ đông hiện hữu 15.000 đồng/ cổ phiếu 

2. Cán bộ công nhân viên 15.100 đồng/ cổ phiếu 

6. PHƢƠNG THỨC PHÂN PHỐI 

 Phân phối trực tiếp tại Công ty Cổ phần Ô tô TMT 

7. THỜI GIAN PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU  DỰ KIẾN 

Thực hiện tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực 

và căn cứ vào tình hình thị trƣờng mà HĐQT Công ty TMT quyết định chọn thời điểm phát hành 

phù hợp. 

8. ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU 

Đối tƣợng: là những cổ đông có tên trong Sổ Đăng ký Cổ đông của Công ty tại thờ i điêọ m chốt 

danh sách đêọ  phân bôọ  quyền mua côọ  phần và ngƣ ời lao động đƣợc quyền mua cổ phần theo 

danh sách đính kèm Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. 

Phƣơng thƣ́c thanh toán : Các cổ đông nôỌ p tiền vào tài khoaọ n phong toọ a cuọ a Công ty (số tài 

khoản và tên tài khoản đƣợc nêu trong Mục 13 Phần V cuọ a Baọ n cáo baỌ ch này). 

Lịch trình chào bán dự kiến:  

Khi Công ty đƣợc cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng 

khoán thì mỗi giai đoạn phát hành thông qua lịch trình dự kiến nhƣ sau: 

TT Công việc Thời gian 

1 Nhận chấp thuận chào bán của SSC T 

2 Công bố thông tin về đợt chào bán T → T + 2 

3  Chốt danh sách cổ đông hƣởng quyền T + 7 

4 Chuyển nhƣợng quyền mua (nếu có) (T + 7) → (T + 22) 

5 Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu (T + 7) → (T + 27) 
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TT Công việc Thời gian 

6 Phân phối cổ phiếu (T + 27) → (T + 30) 

7 Chào bán nốt số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có) (T + 27) → (T + 30) 

8 Nộp báo cáo phát hành cho SSC T + 31 

(Ghi chú: Thời gian trên chỉ tính theo ngày làm việc) 

9. PHƢƠNG THỨC THỰC HIỆN QUYỀN 

Điều kiện: côọ  đông có tên trong Sôọ  đăng ký côọ  đông taỌ i thời điêọ m chốt danh sách côọ  đông đêọ  

thƣỌ c hiêỌ n quyền mua. 

Thời gian thƣỌc hiêỌn quyền : trong vòng 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực 

hiêỌ n quyền. 

Côọ  đông sơọ  hƣ̃u quyền mua có thêọ  chuyêọ n nhƣơỌ ng quyền mua cuọ a mình cho ngƣời khác và chiọ  

đƣơỌ c chuyêọ n nhƣơỌ ng môỌ t lần và không đƣơỌ c chuyêọ n nhƣơỌ ng cho ngƣời thƣ́ ba.  

Ngƣời sơọ  hƣ̃u quyền mua có quyền tƣ̀ chố i toàn bôỌ  hoăỌ c môỌ t phần số lƣơỌ ng côọ  phần chào bán 

theo quyền mua trong thời gian thƣỌ c hiêỌ n quyền. 

Nếu quá thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền mua cổ 

phần của mình (không đóng tiền hoặc không chuyển nhƣợng quyền) sẽ bị mất quyền mua cổ 

phần phát hành thêm mà không nhận đƣợc bất kỳ sự đền bù nào từ phía Công ty. 

10. GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƢỜI NƢỚC NGOÀI 

Theo Quyết điỌ nh số 55/2009/QĐ-TTg cuọ a Thuọ  tƣớng Chính phuọ  ban hành ngày 15/4/2009 về tỷ 

lêỌ  tham gia cuọ a nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trên thiỌ  trƣờng chƣ́ng khoán ViêỌ t Nam, nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài đƣợc nắm giữ t ối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng. Trƣờng hợp 

pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành. Trƣờng hợp tỷ lệ sở hữu bên nƣớc ngoài đƣợc phân loại theo danh mục các ngành nghề 

cụ thể thì áp dụng theo danh mục phân loại theo danh mục các ngành nghề cụ thể thì áp dụng 

theo danh mục phân loại. Nhƣ vâỌ y, nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đƣơỌ c nắm giƣ̃ tối đa 49% vốn điều 

lêỌ  cuọ a Công ty. Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tại Công ty là 0%.  

11. CÁC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN NHƢỢNG 

Quyền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu đƣợc phép chuyển nhƣợng trong thời gian quy định, 

trƣớc ít nhất 5 ngày so với hạn cuối cùng đăng ký thực hiện quyền, và chỉ đƣợc chuyển nhƣợng 

01 (một) lần, nghĩa là ngƣời nhận chuyển nhƣợng không đƣợc phép chuyển nhƣợng lại cho 

ngƣời khác.  

Cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu và chào bán ra công chúng không hạn chế chuyển 

nhƣợng. 
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Cổ phiếu phân phối cho ngƣời lao động bị hạn chế chuyển nhƣợng trong khoảng thời gian 6 

tháng kể từ ngày phát hành. 

12. CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN 

- Hiện nay TMT chịu 02 loại thuế: 

 Thuế Thu nhập doanh nghiệp:  thuế suất 12,5% (đƣợc giảm 50% thuế TNDN). 

 Thuế Giá trị gia tăng (VAT): thuế suất 10% 

 Thuế Nhập khẩu: theo từng loại linh kiện rời 

 Thuế môn bài: theo quy định của Nhà nƣớc 

13.  NGÂN HÀNG MỞ TÀI KHOẢN PHONG TỎA NHẬN TIỀN MUA CỔ PHIẾU 

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Ô tô TMT 

Số tài khoản: 211.10.00.035359.8 

Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội  
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PHẦN VI - MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

Cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lƣu động nhằm nâng cao năng lực tự chủ về tài chính của 

Công ty.  

Hiện tại, hệ số Nợ/ Tổng Tài sản của Công ty đang ở mức cao, đến 30/09/2009, hệ số này đang 

ở mức 68%. Nếu đợt chào bán cổ phiếu này của Công ty thành công, Công ty sẽ thu đƣợc số 

tiền là 56,6 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 30%. Với giả định tổng tài sản của 

Công ty không thay đổi, thì sau khi tăng vốn đợt này, hệ số Nợ/ Tổng tài sản của Công ty sẽ 

giảm xuống còn 63%. 
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PHẦN VII - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƢỢC TỪ ĐỢT PHÁT 

HÀNH 

 

1. Số tiền dự kiến thu đƣợc từ đợt chào bán 

 TT Đối tƣợng chào bán Số cổ phần chào bán Giá Số tiền 

1 Cổ đông hiện hữu 3.144.375 15.000 47.165.625.000 

2 Cán bộ công nhân viên 628.875 15.100 9.496.012.500 

 TỔNG 3.773.250  56.661.637.500 

Tổng số tiền dự kiến thu đƣợc từ đợt chào bán là: 56.661.637.500 đồng (Năm mƣơi sáu tỷ, sáu 

trăm sáu mƣơi mốt triệu, sáu trăm ba mƣơi bảy nghìn, năm trăm đồng).  

2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu đƣợc từ đợt phát hành: 

Cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lƣu động nhằm nâng cao năng lực tự chủ về tài chính của 

Công ty. 
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PHẦN VIII - CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI  ĐỢT CHÀO BÁN 

1. TỔ CHỨC TƢ VẤN  

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (BSC) 

Trụ sở chính : Tầng 10 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội 

Điện thoại : (84.4) 222 00 672  Fax: (84.4) 222 00 669 

Website : www.bsc.com.vn 

Chi nhánh    : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại     : (84.8) 3 821 888 3  Fax : (84.8) 3 821 8 510 

 

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 

(AISC) 

Trụ sở chính : Phòng C2 - Tầng 24 - Lô E9, tòa nhà Vimeco, đƣờng Phạm Hùng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Điện thoại : (84.4) 3782 0045/46/47 Fax: (84.4) 3782 0048 

Website : www.aisc.com.vn 

 

http://www.bsc.com.vn/
http://www.aisc.com.vn/
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PHẦN IX - PHỤ LỤC 

 

1. Phụ lục 1: Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Phụ lục 2: Điều lệ công ty. 

3. Phụ lục 3: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007, 2008, Báo cáo tài chính quý 

3/2009. 

4. Phụ lục 4: Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS 

5. Phụ lục 5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

6. Phụ lục 6: Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty thông qua hồ sơ.  

7. Phụ lục 7: Hồ sơ khác.  

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu; 

- Hợp đồng tƣ vấn phát hành cổ phần số 33/2009/TVPH-BSC ngày 01/9/2009. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT 
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Bùi Văn Hữu 
----------------------------------------------------- 

 
TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁT   P.TGĐ PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH          KẾ TOÁN TRƢỞNG 

 
 
 

 
  
 
 

   Tiêu Phi Quang      Phạm Văn Công           Đào Tiến Thành 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


