
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

cùng xây cuộc sống xanh

2021

BÁO 
CÁO

THƯỜNG 
NIÊN

THƯƠNG HIÊU QUỐC GIA.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Cùng xây CuộC sống xanh

2 | Báo cáo thường niên 2021 Báo cáo thường niên 2021 | 3

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

“Công ty phấn đấu trở thành niềm tự hào tôn Việt với 
các sản phẩm chất lượng cao khi chú trọng đầu tư các 
thiết bị có công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường 
theo tinh thần của slogan cùng xây cuộc sống xanh

Số 5, đường số 5, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
0274 373 2575
0274 379 0420
info@tondonga.com.vn
www.tondonga.com.vn

”

Tổ hợp nhà máy tại KCN Sóng Thần
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Thông điệp
chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thanh Trung

Năm 2021 là năm đặc biệt thách thức 
đối với kinh tế thế giới nói chung và 
Việt Nam chúng ta nói riêng. Năm 

thứ hai đại dịch Covid-19 hoành hành với 
các biến chủng mới khiến số ca bệnh tăng 
cao kỷ lục và đặt nhiều địa phương rơi vào 
tình trạng giãn cách xã hội. Các ngành 
sản xuất và đặc biệt là ngành sản xuất 
thép mạ lâm vào tình trạng khó khăn do 
đứt gãy nguồn cung nguyên liệu đầu vào 
trong khi năng lực sản xuất bị ảnh hưởng 
do dịch bệnh và chi phí vận chuyển trong 
nước, chi phí vận tải tàu biển tăng cao. 
Bên cạnh đó, áp lực về lạm phát tăng cao 
ngày một rõ rệt và tác động lên các khoản 
chi phí hoạt động, vốn đã bị đội lên do 
phải ứng phó với dịch bệnh. Trong muôn 
vàn khó khăn và trở ngại, điểm sáng nhất 
đối với Tôn Đông Á là một năm vô cùng 
rực rỡ đối với thị trường thép nhờ vào xuất 
khẩu.

Ngành thép trong năm 2021 có thể nói 
được hưởng lợi rất nhiều và với vị thế là 
một trong một vài doanh nghiệp dẫn đầu 
trong thị phần tôn mạ, Tôn Đông Á không 
phải là ngoại lệ. Giá thép tăng cao từ đầu 
năm có thể nói là động lực quan trọng 

nhất giúp doanh thu gần như toàn ngành 
tăng đột biến khi mà sản lượng sản xuất 
thép thành phẩm tăng đến 19%, theo Hiệp 
hội thép Việt Nam (VSA). Nhu cầu đầu 
tư công tăng mạnh nhằm thúc đẩy kinh 
tế, nhu cầu xuất khẩu tăng cao từ Mỹ và 
châu Âu cũng như việc nhà máy sản xuất 
thép Trung Quốc có những chính sách mới 
để hạ nguồn cung thép nhằm giảm thải 
carbon đã góp phần cân bằng cung cầu. 
Cũng theo báo cáo của VSA và Tổng cục 
Hải quan, Trong khoảng 3 quý đầu tiên, 
Tôn Đông Á chiếm đến 16% thị phần tôn 
mạ trong nước và 8% thị phần tôn mạ xuất 
khẩu. Có thể nói đây vẫn là một con  số  
khiêm tốn nhưng là kết quả cho nỗ lực 
không ngừng nghỉ của toàn bộ tập thể 
Tôn Đông Á trong năm 2021 vừa qua.

Năm 2021 là một năm vô cùng đặc biệt đối 
với Tôn Đông Á. Trong quý III khi tình trạng 
sản xuất kinh doanh bị đình trệ do công 
nhân, người lao động phải nghỉ bệnh và 
để Tôn Đông Á có thể duy trì sản xuất 3 
tại chỗ là sự nỗ lực lớn để vượt qua khó 
khăn. Với sự đồng lòng, quyết tâm cũng 
như đưa ra những quyết sách quyết liệt, 
hợp lý, Tôn Đông Á đã “về đích” với một 

Kính thưa quý Cổ đông, Đối tác, Khách hàng và toàn thể cán bộ công nhân viên,

kết quả mà chúng tôi tự hào là vô cùng 
ấn tượng. Doanh thu thuần năm 2021 của 
Tôn Đông Á đạt hơn 25 nghìn tỷ, tăng gấp 
đôi so với 2020 trong khi lợi nhuận sau thuế 
chạm mốc hơn 1.200 tỷ, gấp hơn 4 lần so 
với 2020. Đặc biệt sản lượng xuất khẩu đạt 
gần 500.000 tấn, tăng gấp 2.5 lần so với 
2020. Đây đều là những trái ngọt mà đội 
ngũ Tôn Đông Á đã cùng nhau đạt được 
bất chấp rất nhiều khó khăn trong năm 
vừa qua.

Bên cạnh đó, không để cho dịch bệnh làm 
chùn bước, Tôn Đông Á vẫn tiếp tục duy 
trì các hoạt động, sự kiện trong và ngoài 
Công ty. Tôn Đông Á chung tay cùng với 
cộng đồng trong cuộc chiến chống lại 
Đại dịch Covid-19, trao tặng hơn 2 tỷ đồng 
cho Ủy ban MTTQ Việt Nam, Uỷ ban MTTQ 
Quận Phú Nhuận, Trung tâm Hồi sức tích 
cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh 
viện Trung ương Huế tại TP HCM nhằm hỗ 
trợ mua vắc -xin cũng như tài trợ máy móc, 
thiết bị y tế. Tôn Đông Á cùng HTV cũng 
đã tổ chức thành công giải đua Xe đạp 
Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2021 
nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Hướng tới năm 2022, Tôn Đông Á xác định 
những khó khăn và thách thức vẫn đang 
chờ trước mắt, bao gồm việc giá thép và 
vật liệu xây dựng dần ổn định trong khi bối 
cảnh kinh tế thế giới chỉ vừa chớm vào giai 

đoạn phục hồi đại dịch đã bị ảnh hưởng 
bởi cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine và 
áp lực lạm phát leo thang. Trong bối cảnh 
đó, Tôn Đông Á vẫn sẽ theo đuổi những 
triết lý đã làm nên bề dày lịch sử và uy tín 
cho Công ty, đi theo tôn chỉ “cùng xây 
cuộc sống xanh”. Năm 2022 cũng là năm 
đánh dấu cột mốc lịch sử khi Tôn Đông Á 
sẽ chính thức đại chúng hóa và niêm yết 
trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh. Bước chuyển mình này 
là sự khẳng định cho tầm vóc và vị thế lâu 
năm của Tôn Đông Á với tư cách là một 
trong những doanh nghiệp sản xuất tôn lớn 
nhất Việt Nam, là đối tác lớn trên thị trường 
quốc tế. Toàn thể con người Tôn Đông Á 
ý thức rõ được tầm quan trọng của năm 
2022 và chúng tôi quyết tâm hướng đến 
một năm thành công tiếp theo.

Thay cho lời kết của thông điệp này, tôi xin 
gửi lời tri ân tới toàn thể đội ngũ ban lãnh 
đạo, cán bộ công nhân viên vì những cống 
hiến, nỗ lực không ngừng nghỉ trong năm 
2021 đầy gian nan vừa qua, và lời cảm ơn 
dành cho sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành 
của các Quý cổ đông, đối tác và khách 
hàng của Tôn Đông Á.

Kính chúc quý vị tràn đầy sức khỏe, thành 
công và hạnh phúc.

Thay mặt ban lãnh đạo Tôn Đông Á
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Thanh Trung
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PHẦN I
Thông Tin khái quáT 
Quá trình hình thành và phát triển 
ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
Mô hình Quản trị, tổ chức kinh doanh 
và bộ Máy Quản lý

định hướng phát triển

các rủi ro 
dấu ấn 2021

Dây chuyền sản xuất

Tổng quan
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT TÔN ĐÔNG Á tầM nhìn

Trở thành nhà sản xuất thép lá mạ chất 
lượng cao, có uy tín trong nước và trên 
thế giới

Tên Công ty   

Tên viết tắt    

Tên tiếng Anh   

Giấy phép đăng ký kinh doanh

Vốn điều lệ   

Trụ sở chính   

Điện thoại     

Fax      

Email      

Website    

Logo  

Mệnh giá cổ phần   

Tổng số cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TDA CORP

TON DONG A CORPORATION

Số 3700255880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh 

Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/02/2009, cấp 

thay đổi lần thứ 16 ngày 08/04/2022

1.146.915.100.000 đồng (Một ngàn một trăm 

bốn mươi sáu tỷ, chín trăm mười lăm triệu, một 

trăm ngàn đồng).

Số 5, Đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 

1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam.

02743732575

02743790420

info@tondonga.com.vn

www.tondonga.com.vn

10.000 đồng

114.691.510 cổ phiếu

Sứ Mệnh

  Đầu tư thiết bị, dây chuyền hiện đại và 
thân thiện với môi trường nhằm sản xuất 
các sản phẩm thép lá mạ có chất lượng 
cao bảo đảm sự bền vững và tính thẩm 
mỹ của các công trình.
  Tổ chức hiệu quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm 
có giá cả cạnh tranh với các dịch vụ 
hậu mãi tốt.

giá trị cốt lõi

Mỗi nhân viên của Tôn Đông Á luôn phấn đấu để đạt và duy trì các phẩm chất:
  Gắn kết để phối hợp đồng bộ trong mọi hoạt động nhằm thỏa mãn đầy đủ các 
yêu cầu của khách hàng.
  Kỷ luật trong sản xuất, kinh doanh nhằm xây dựng và phát triển thành một công 
ty đạt chuẩn mực quốc tế.
  Chuyên nghiệp để tạo ra các sản phẩm thép lá mạ chất lượng cao nhất.
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

05/11/1998
Công ty TNHH Đông Á được thành lập, trụ sở đặt tại Lô E, KCN Sóng 
Thần, Dĩ An, Bình Dương

09/2004
Công ty đầu tư dự án dây chuyền sản xuất tôn mạ kẽm dạng cuộn 
công suất 40.000 tấn/năm

06/2005
Công ty TNHH Đông Á đổi tên thành Công ty TNHH Tôn Đông Á. Thương 
hiệu Tôn Đông Á chính thức ra đời

2006
Dây chuyền mạ màu CM1 đi vào hoạt động sản phẩm mạ màu đầu 
tiên của Tôn Đông Á được giới thiệu ra thị trường

2008
Dây chuyền mạ màu thứ hai (CM2) được đầu tư bằng thiết bị trong 
nước và công nghệ Hàn Quốc cải tiến cơ sở CM1, công suất 40.000 
tấn/năm

2009
Công ty TNHH Tôn Đông Á chuyển hướng sang hoạt động dưới hình 
thức Công ty Cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

2010
Tôn Đông Á đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất tôn mạ nhôm kẽm 
(tôn lạnh) với công suất 100.000 tấn/năm
Đồng thời triển khai thực hiện dự án nhà máy Tôn Đông Á tại KCN Đồng 
An 2, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với quy mô diện tích 16 hecta

2011
Đưa dây chuyền mạ màu số 3 (CM3) vào vận hành, góp phần nâng 
tổng sản lượng sản phẩm mạ màu của công ty Tôn Đông Á lên 120.000 
tấn/năm và tổng công suất thiết bị sản xuất các sản phẩm mạ của 
công ty lên trên 300.000 tấn/năm

06/12/2012
Đầu tư dự án ERP (phần mềm quản trị Nguồn lực Doanh nghiệp) trị giá 
1 triệu USD

21/03/2013 
Khởi công xây dựng nhà máy thứ 2 với công suất 800.000 tấn/năm tại 
Lô A3, KCN Đồng An 2, Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

05/06/2013
Khai trương văn phòng đại diện mới tại TP.HCM

2017
Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh đi vào hoạt động tại địa chỉ 
Nhà RBF-Q, Khu RBF, số 36, đường số 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

22/06/2017
Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Long An (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) 
với tổng diện tích gần 20.000 m2 đã chính thức khai trương và đi vào 
hoạt động

26/06/2017
Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng chính thức dời về địa chỉ mới 
Lô E2, đường số 07, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, diện 
tích 2 hecta

23/11/2017
Khởi công lễ động thổ Kho trung chuyển của Công ty Cổ phần Tôn 
Đông Á và Trụ sở Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương tại KCN 
Sóng Thần 3

2018
Giai đoạn 2 nhà máy TDA.TDM hoàn thành và nhanh chóng đưa vào 
vận hành toàn bộ công suất của TDA, đạt công suất 800.000 tấn/năm 
trước cuối năm

Tự hào đưa vào dây chuyền màu CM4 hiện đại nhất Đông Nam Á

2019
Cho ra đời một bộ nhãn hàng mới - tiêu chuẩn cao KING/WIN/S VIET, 
xây dựng hình ảnh đồng bộ với chất lượng sản phẩm của Tôn Đông Á

27/07/2020
Phòng thí nghiệm Tôn Đông Á được đơn vị BoA công nhận là Phòng 
thí nghiệm đáp ứng được yêu cầu và năng lực thử nghiệm theo tiêu 
chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với mã VILAS 1321

31/08/2020
Thành lập văn phòng đại diện mới Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại 
thành phố Quy Nhơn, Bình Định

18/11/2020
Khởi công dự án nhà máy sản xuất ống tại KCN Hòa Khánh - Đà Nẵng 
với tổng quy mô 20.00 m2, công suất 70.000 tấn/năm, tổng mức vốn 
đầu tư dự án 150 tỷ đồng

18/03/2022
Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng sau khi IPO thành công 
15.350.000 cổ phiếu
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CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH CỦA 
TÔN ĐÔNG Á

huân chương lao động hạng nhì - Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
huân chương lao động hạng nhì -  Cá nhân ông Nguyễn Thanh Trung, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị

huân chương lao động hạng ba - Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
huân chương lao động hạng ba -  Cá nhân ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị

giải vàng chất lượng Quốc gia

thương hiệu Quốc gia việt naM 

top 50 doanh nghiệp tăng trưởng Xuất Sắc

top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt naM 

top 5 công ty vật liệu Xây dựng uy tín 

hàng việt naM chất lượng cao

giải nhất chất lượng Quốc tế châu á thái bình dương
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

ngành nghề kinh doanh

Công ty hoạt động chính trong lĩnh 
vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm 
thép mạ kẽm (tôn kẽm), thép mạ hợp 
kim nhôm kẽm (tôn lạnh) và thép mạ 
mã/mạ nhôm kẽm phủ sơn (tôn màu) 
trong đó sản phẩm chủ lực là tôn lạnh 
tôn màu

Tôn kẽm (Hot-dip zinc coated steel sheet in coil - GI), 
còn được gọi là thép mạ kẽm, là thép cán nguội được 
mạ kẽm. Tôn kẽm có khả năng chống ăn mòn cao 
trong môi trường tự nhiên. Tôn kẽm thường được dùng 
cho ngành công nghiệp xây dựng và dân dụng (xà 
gồ mái, xà gồ vách, tấm lót sàn, tấm lợp, vách ngăn, 
ống thông gió, nguyên liệu làm ống hộp) và ứng dụng 
trong ngành thiết bị gia dụng

Tôn lạnh hay thép mạ nhôm kẽm (galvalume - GL) là 
thép cán nguội được mạ hợp kim nhôm kẽm với thành 
phần 55% Al, 43.5% Zn và 1.5% Si. . Tôn lạnh có khả năng 
chống ăn mòn cao, phản xạ nhiệt tốt và có tuổi thọ 
cao,  thường được dùng trong ngành công nghiệp xây 
dựng và dân dụng (như tấm lợp, vách ngăn, ván trần, 
cửa cuốn…) hay điện công nghiệp (như nhà, vỏ bọc 
của các thiết bị điện…) và trang trí nội thất

Thép hộp mạ kẽm Tôn Đông Á là thép cán nguội 
được sử dụng công nghệ mạ kẽm với thành phần 
99% Zn, sau đó sẽ được cán thành thép hộp mạ kẽm. 
Thép hộp mạ kẽm có bề mặt sáng bóng, bền hơn từ 
4-5 lần ống thép đen. Tôn Đông Á hiện đang sản xuất 
thép hộp mạ kẽm ở 2 nhà máy đặt tại: tỉnh Long An và 
thành phố Đà Nẵng

Thép cán nguội/tôn đen (cold rolled coil - CRC) là 
thép cacbon thấp được sử dụng làm bán thành phẩm 
để sản xuất sản phẩm tôn kẽm, tôn lạnh hay tôn đen 
màu.

Tôn màu là các sản phẩm tôn được phủ sơn như: 
Tôn đen màu (pre-painted cold rolled coil - PPCR), tôn 
kẽm màu (pre-painted galvanized - PPGI) và tôn lạnh 
màu (pre-painted galvalume - PPGL). Nguyên liệu đầu 
vào sau quá trình tẩy rửa sẽ được phủ một lớp phụ gia 
giúp làm tăng độ bám dính, sau đó phủ một lớp sơn 
lót trước khi sơn chính thức và sấy khô. Lớp sơn giúp 
cho tôn tăng khả năng chống chịu với môi trường, tạo 
tính thẩm mỹ. Tôn lạnh màu thường được dùng trong 
ngành công nghiệp xây dựng, dân dụng (như tấm lợp, 
vách ngăn, ván trần, cửa cuốn…) và trang trí nội thất

Tôn Đông Á kinh doanh dòng sản phẩm Tôn lạnh - Tôn màu với các nhãn hàng 
KING/WIN/S VIET đạt tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản), BSEN (Châu Âu), AS (Úc), ASTM (Mỹ)

Dòng sản phẩm 
KINGALUZIN

Dòng sản phẩm 
KINGCOLOR

Dòng sản phẩm 
S VIET COLOR

Dòng sản phẩm 
KINGMAX

Dòng sản phẩm 
WIN ALUZIN

Dòng sản phẩm 
S VIET ALUZIN
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địa bàn kinh doanh

Tôn Đông Á có hệ thống phân phối 
trong và ngoài nước.

Hệ thống phân phối trong nước của Tôn 
Đông Á trải dài từ Nam ra Bắc với hơn 
1.600 đại lý phân phối các sản phẩm. 
Khu vực từ Cà Mau ra tới Bình Định là 
thị trường trọng điểm được phân phối 
bởi Văn Phòng Đại diện Tôn Đông Á tại 
TP. Hồ Chí Minh và Bình Định. Miền Trung 
có Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà 
Nẵng và khu vực phía Bắc có Công ty 
TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh đảm 
nhiệm.

Hệ thống phân phối của Tôn Đông Á 
hiện được chia thành bốn kênh bao 
gồm:

+ Kênh Cắt cán (khách hàng C1): 
Những Khách hàng giao dịch mua bán 
trực tiếp với Tôn Đông Á.

+ Kênh Thương mại: Hiện Tôn Đông 
Á có 05 Nhà phân phối lớn, các Nhà 
phân phối sẽ phân phối sản phẩm Tôn 
Đông Á đến với Khách hàng là những 

Nhà máy cắt cán

+ Kênh Chuyên ngành (Công trình - 
Kẽm - Khung trần)

+ Nhóm các sản phẩm khác (Hàng 
loại 3 - 9, Thép hộp...)

Ngoài ra, Tôn Đông Á là công ty tiên 
phong trong việc cung ứng các sản 
phẩm chất lượng cao trên 50 quốc gia 
như Asean, Úc, Trung Đông, Châu Phi, 
Nhật Bản và Mỹ. Thế mạnh xuất khẩu 
của Tôn Đông Á tập trung vào dòng 
hàng chủ lực là GL và PPGL và đang 
dần mở rộng vị thế qua GI và PPGI 
trong thời gian ngắn sắp tới

Tôn Đông Á bảo đảm chất lượng hàng 
hóa, chính sách bán hàng ổn định 
cũng như hỗ trợ các nhà phân phối 
làm bảng hiệu, chứng nhận đại lý, treo 
poster, gửi POSM
Khách hàng của Tôn Đông Á đang 
tăng lên về số lượng và chất lượng, độ 
phủ cũng như mức cam kết với thương 
hiệu

Báo cáo thường niên 2021 | 19
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ 
BỘ MÁY QUẢN LÝ

Mô hình Quản trị

Công ty cổ phần Tôn Đông Á hoạt 
động theo mô hình quản trị công ty 
cổ phần theo điểm b khoản 1 điều 
137  Luật doanh nghiệp 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH CÔNG TY MTVTỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Địa điểm 
kinh doanh 
tại Long An

Văn phòng 
Đại diện tại 

Bình Định

Văn phòng Đại 
diện tại TP.HCM

Địa điểm 
kinh doanh 

tại KCN Sóng 
Thần 3

Trụ sở Chính 
tại KCN Sóng 

Thần 1

Chi nhánh tại 
KCN Đồng 

An 2

Công ty 
TNHH MTV 

Tôn Đông Á 
Bắc Ninh

Công ty 
TNHH MTV 

Tôn Đông Á 
Đà Nẵng

Công ty 
TNHH MTV 

Tôn Đông Á 
Bình Dương

Công ty 
TNHH MTV 

Tôn Đông Á 
Long An

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

BAN ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH
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cơ cấu bộ Máy Quản lý

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ 
BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN THƯ KÝ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

BAN ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH

PTGĐ

ĐKKD tại Sóng Thần 3 (TDA.ST3) VPĐD HCM (TDA.HCM) Trụ sở chính (TDA.ST1) CN tại Thủ Dầu Một (TDA.TDM)

PTGĐ PTGĐ

(*) Là các Phòng/ Ban chịu sự quản lý về mặt hành chánh tại đơn 
vị làm việc nhưng chịu sự quản lý trực tiếp về mặt chuyên môn tại 
Phòng/Ban/Khối nghiệp vụ.
(**) Phó Tổng Giám đốc phụ trách về mặt chuyên môn nghiệp vụ

P.QLK4 P.QLV

P.KSNB

P.NSHC.HCM

BP.CNTT.HCM

BP.KT.HCM

BP.KT.ST3

K.KH

P.KDXK

P.MH2

P.KH

K.KDNĐ

K.KDNĐ 1

K.KDNĐ 2

K.KDDA-CN

P.MKT

BP.CNTT

P.CNTT

VPĐD tại
Bình Định

K.NS KSX TDA.ST1

P.NSHC P.MH1

P.KT

BQD1

BQD2

P.KT1
P.QC1

P.QLK1

P.NSHC.ST1

BP.LAP.ST1

BQD3

BQD9

BQD4

BQD10

BQD5

P.KT2

BQD6

P.KT3

BQD7

P.KT4

BQD8

BP.TK-DL SX

P.QC2

P.QC3

P.LAB

P.QCTT

K.CLKSX TDA.TDM

P.NSHC.TDM

BP.CNTT.TDM

BP.MH1.TDM

P.QLK2

P.QLK3

BP.KT.TDM(**)

(**)

(**)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Định hướng phát triển của Tôn Đông Á là phát triển bền vững, chú trọng vào chất 
lượng và uy tín thương hiệu:

Tôn Đông Á đặt ra chiến lược trở thành 
một trong những doanh nghiệp hàng 

đầu của Việt Nam về trong lĩnh vực sản 
xuất sản phẩm thép lá mạ. Công ty phấn 
đấu trở thành niềm tự hào tôn Việt với 
các sản phẩm chất lượng cao khi chú 
trọng đầu tư các thiết bị có công nghệ 
hiện đại và thân thiện với môi trường. 
Tôn Đông Á hiểu rằng mỗi sản phẩm của 
Công ty sẽ là nền tảng cơ bản nhất cho 
mỗi công trình và những giá trị mà Tôn 
Đông Á muốn đem lại luôn đi theo tinh 
thần của slogan “Cùng xây cuộc sống 
xanh”.
Để có thể trở thành doanh nghiệp sản 
xuất thép lá mạ hàng đầu, việc chủ 
động kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu 
vào là rất quan trọng. Vì vậy, Tôn Đông 
Á tập trung đầu tư phát triển nguyên liệu 
đầu nguồn, chủ động kiểm soát được 
sản lượng đầu vào và ra nhằm đảo bảo 
đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất 
khẩu. Bên cạnh đó, Tôn Đông Á cũng 
đặt ra chiến lược mở rộng các sản phẩm 
thép lá mạ ứng dụng trong lĩnh vực xây 
dựng, thiết bị gia dụng, công nghiệp, 
giao thông vận tải, vươn tới những thị 
trường mới và đáp ứng nhiều hơn những 
nhu cầu của khách hàng.
Giá trị cốt lõi của mọi doanh nghiệp 
thành công phải đến từ văn hóa doanh 
nghiệp và nguồn nhân lực. Thấu hiểu 

triết lý đó, Tôn Đông Á xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp mang tính nhân văn, minh 
bạch, gìn giữ uy tín, kích thích sự sáng 
tạo, thúc đẩy học hỏi và tăng trưởng, 
tích cực tham gia các hoạt động phát 
triển vì cộng đồng. 
Tôn Đông Á đặt ra mục tiêu mở rộng 
thị trường, vươn tầm ảnh hưởng không 
chỉ đến thêm các tỉnh thành trong cả 

nước mà còn vươn ra xa thị trường quốc 
tế. Công ty đang tổ chức mở rộng cơ 
sở sản xuất và tăng cường kinh doanh 
ra các tỉnh thành trong cả nước bằng 
các hoạt động mở rộng chi nhánh và 
tìm kiếm thêm khách hàng tại các đia 
bàn mới. Cùng với đó, Tôn Đông Á cũng 
đẩy mạnh xuất khẩu đến các thị trường 
quốc tế, đặc biệt là chinh phục các thị 
trường khó tính như Mỹ, Châu Âu, Nhật 
Bản. Kết quả xuất khẩu ấn tượng trong 
năm 2021 là minh chứng cho tính đúng 
đắn của mục tiêu này.

Trong thời gian qua, Tôn Đông Á đã xây 
dựng hai nhà máy sản xuất thép lá mạ 
hiện đại ở hai Khu Công nghiệp Sóng 
Thần 1 và Đồng An 2. Các sản phẩm đã 
được chấp nhận bởi các khách hàng 
trong và ngoài nước khó tính nhất. Tiếp 
nối với thành công đó, Tôn Đông Á tiếp 
tục chiến lược đầu tư chiều sâu, phát 
triển sản lượng sản xuất, công nghệ, và 
mở rộng danh mục sản phẩm để đáp 
ứng nhu cầu cao của các ngành nghề 
xây dựng, công nghiệp.
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CÁC RỦI RO VÀ CÁCH QUẢN TRỊ
a. rủi ro về kinh tế

Sự trở lại của Covid-19 ở một số vùng 
vào cuối tháng 6/2021 đã đặt ra 

nhiều thách thức trong công tác quản 
lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế 
và bảo đảm an sinh xã hội nhằm đạt 
được mục tiêu tăng trưởng năm 2021. 
Làn sóng dịch bệnh do biến chủng 
mới đã khiến nhiều khu vực kinh tế, 
dịch vụ bị đình trệ do dãn cách. Điều 
này đã tác động lớn đến tăng trưởng 
GDP năm 2021 khi chỉ tăng 2,51% so với 
năm 2020, mức thấp nhất trong vòng 
một thập kỷ qua. Áp lực lạm phát gia 
tăng cùng với tình hình dịch bệnh căng 
thẳng khiến giai đoạn cuối 2021 thực 
sự khó khăn
Quản trị rủi ro: Tôn Đông Á chủ động 
theo sát các diễn biễn của dịch bệnh 
và tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế 
giới để thường xuyên họp bàn, thảo 
luận trong nội bộ cũng như có những 
đối thoại bên ngoài để đưa ra đường 
lối chiến lược phù hợp nhất trong cả 
ngắn và dài hạn cho Công ty.

Rủi ro về lãi suất đối với một doanh 
nghiệp xuất hiện khi chi phí trả lãi 

vay của doanh nghiệp cao hơn khả 
năng tạo ra lợi nhuận. Mức rủi ro về lãi 
suất là khác nhau giữa các ngành tùy 
theo cơ cấu nợ vay của các ngành 
đó. Mức lãi suất càng cao thì doanh 
nghiệp càng khó khăn trong việc huy 
động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất 
kinh doanh. Để phục vụ cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh, Công ty có 
sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng. 
Hiện nay vốn vay chiếm 40% tổng tài 
sản, và dự kiến sẽ có thể sẽ thay đổi 
dao động quanh con số này khi Công 
ty có kế hoạch bổ sung vốn cho các 
hoạt động kinh doanh. Đây là cơ cấu 
vốn khá an toàn nên những biến động 
của lãi suất (nếu có) tới hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty phần nào 
sẽ được hạn chế 
Quản trị rủi ro: Tôn Đông Á duy trì tỉ 
lệ đòn bẩy ở mức ổn định hiện tại và 
có các quy tắc riêng tối ưu hóa chi phí 
vốn khi mặt bằng lãi suất chung biến 
động lớn. Tôn Đông Á đánh giá trong 
năm 2022 lãi suất chung sẽ có xu hướng 
tăng nhưng chưa mạnh và do đó ảnh 
hưởng đến chi phí vay của Tôn Đông Á 
sẽ không quá lớn so với 2021.

Rủi ro về tỷ giá: Trong hoạt động 
kinh doanh của mình, Công ty có 

nguồn doanh thu và chi phí đáng kể 
đến từ hoạt động xuất khẩu và nhập 
khẩu nguyên vật liệu được thực hiện 
bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt 
Nam.
Quản trị rủi ro: Tôn Đông Á luôn kiểm 
soát và tính toán kỹ lưỡng về thời gian 
thực hiện cũng như thời hạn thanh toán 
của các kế hoạch đầu tư, kinh doanh 
do đó hạn chế rủi ro tỷ giá ở mức thấp 
nhất. Công ty cũng sẽ tính toán đến 
việc thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa rủi ro tỷ giá trong tương lai nếu 

cần thiết bằng các phương pháp hợp 
đồng phái sinh.
b. rủi ro về luật pháp

Công ty cổ phần Tôn Đông Á là Công 
ty cổ phần đã đại chúng hóa, là 

đối tượng áp dụng và hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng 
khoán 2019, Luật Đầu tư 2020, các văn 
bản hướng dẫn dưới luật, các văn bản 
chuyên ngành khác có liên quan và cả 
các Hiệp định thương mai tự do, các 
Công ước Quốc tế. Bất cứ sự thay đổi 
nào về pháp luật và môi trường pháp 
lý liên quan đều có tác động đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công 
ty. Công ty được giám sát bởi hệ thống 
các cơ quan nhà nước bao gồm: Bộ Tài 
chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
(SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch 
chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm 
lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Tổng 
cục thuế. Luật và các văn bản dưới luật 
trong lĩnh vực chứng khoán cũng đang 
trong quá trình hoàn thiện, do đó bất 
kỳ sự thay đổi nào về mặt chính sách sẽ 
có thể ảnh hưởng đến hoạt động quản 
trị, kinh doanh của Công ty. Mặt khác 
rủi ro này cũng xuất hiện khi các công 
ty không tuân thủ nghiêm ngặt các 
quy định pháp luật, thực hiện các hoạt 
động không được cho phép của pháp 
luật dẫn đến tổn thất và tổn hại uy tín 
của Công ty 
Quản trị rủi ro: Tôn Đông Á thường 
xuyên cập nhật các thay đổi, bổ 

sung, ban hành mới của hệ thống 
luật pháp Việt Nam và quốc tế. Ban 
Lãnh đạo và toàn thể người lao động, 
cán bộ công nhân viên cam kết làm 
việc trên tinh thần thượng tôn pháp 
luật, tuân thủ các quy định pháp luật 
trong quá trình lao động và sản xuất.
c. rủi ro đặc thù

Rủi ro về giá nguyên vật liệu và thành 
phẩm: Ngành thép và tôn mạ chịu 

rủi ro lớn về biến động giá nguyên vật 
liệu đầu vào, cụ thể là giá thép cuộn 
cán nóng (HRC) do chi phí nguyên vật 
liệu này chiếm hơn 80% tổng chi phí 
đầu vào. Trong năm 2021, giá HRC có 
xu hướng tăng mạnh 40-90% so với 2020. 
Biến động tăng mạnh của giá nguyên 
liệu đầu vào sẽ gây ảnh hưởng tới biên 
lợi nhuận của công ty. 
Quản trị rủi ro: Với chính sách thu mua 
nguyên vật liệu đầu vào chỉ khi đã nhận 
được đơn đặt hàng đầu ra, Tôn Đông Á 
có thể hạn chế rủi ro về biến động giá 
HRC đầu vào, do giá thành phẩm bán 
ra được cố định cùng với thời điểm thu 
mua nguyên vật liệu để đảm bảo biên 
lợi nhuận.  

Rủi ro về nguồn cung và cầu
Đại dịch COVID đã làm gián đoạn 

chuỗi giá trị - trong cả hoạt động sản 
xuất cũng như vận chuyển của hầu hết 
các ngành sản xuất, trong đó có ngành 
tôn mạ và thép. Đối với thị trường nội 
địa hiện tại, chỉ có hai doanh nghiệp 
có năng lực sản xuất sản phẩm HRC là 
Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh với tổng 
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sản lượng mỗi năm dự kiến khoảng 6-8 
triệu tấn/năm, chỉ đạt 60-65% tổng tiêu 
thụ nội địa. Với tỷ lệ nội địa hóa chưa đủ 
cao, có rủi ro hiện hữu cho các doanh 
nghiệp tôn với việc nhập khẩu nguyên 
vật liệu. 
Nhu cầu cho ngành tôn và vật liệu xây 
dựng nói chung chịu ảnh hưởng lớn từ 
xu hướng kinh tế thế giới. Đặc biệt, các 
động lực phát triển đến từ nhu cầu tăng 
trưởng tự thân từ ngành bất động sản 
cũng như các chính sách của chính 
phủ, đặc biệt tại những thị trường mới 
nổi, trong việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở 
hạ tầng. Các công ty trong ngành thép 
cần kiểm soát tốt rủi ro trong việc đầu 
tư và kinh doanh tại thị trường nội địa 
và các thị trường xuất khẩu. Đội ngũ 
thu mua và bán hàng giàu kinh nghiệm, 
các mối quan hệ lâu dài và bền vững 
với các nhà cung ứng và khách hàng, 
kết hợp với việc hợp tác chiến lược với 
các ông lớn trong ngành thép thế giới 
như JFE và Posco giúp Công ty xây dựng 
chuỗi giá trị bền vững đảm bảo cung 
cầu ổn định để tối ưu hóa hoạt động 
kinh doanh
d.  rủi ro cạnh tranh

Đặc thù của ngành tôn là lĩnh vực 
kinh doanh đã có truyền thống rất 

lâu trên thị trường với sự tham gia của 
nhiều doanh nghiệp có năng lực sản 
xuất kinh doanh có tầm cỡ. Các doanh 
nghiệp này cũng đang có kế hoạch 
triển khai nhiều dự án sản xuất tôn quy 
mô lớn. Trong trường hợp tổng quy mô 
công suất trong ngành phát triển nhanh 

hơn nhu cầu của thị trường, sức ép cạnh  
tranh đối với các doanh nghiệp sẽ là một 
yếu tố quan trọng, có tác động không 
nhỏ lên hoạt động kinh doanh thép của 
Công ty. 
e. rủi ro Quản trị công ty

Rủi ro quản trị công ty là rủi ro xuất 
phát từ quản trị công ty yếu kém, 

ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu dài 
và bền vững của một doanh nghiệp, 
gây thiệt hại cho cổ đông
Là một doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực chuyên sản xuất thép cán 
nguội, tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu phục 
vụ cho ngành xây dựng công nghiệp và 
dân dụng, hạ tầng giao thông, thiết bị 
gia dụng, Công ty đã tạo lập được vị 
thế vững chắc trên thị trường dựa trên 
nền tảng đội ngũ có nhiều kinh nghiệm. 
Công ty luôn chú trọng tập trung đào 
tạo, phát triển đội ngũ quản lý có trình 
độ cao, tạo dựng môi trường làm việc 
chuyên nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro.
f. rủi ro khác

Ngoài các rủi ro nêu trên, một số rủi 
ro mang tính bất khả kháng tuy 

rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra 
cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt 
động kinh doanh của Công ty. Các rủi 
ro khác có thể kể đến như chiến tranh, 
dịch bệnh, thiên tai, khủng bố... Công ty 
đã thực hiện các phương án giúp giảm 
thiểu các thiệt hại do các rủi ro này gây 
ra như chủ động mua bảo hiểm, xây 
dựng các kịch bản ứng phó với khủng 
hoảng …
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Chỉ tiêu

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

ĐVT

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Đồng/CP

2021

12.648.114

25.261.747

1.478.823

24.672

1.503.496

1.209.808

10.089

Tăng giảm

51,77%

104,37%

328,71%

835,96%

332,55%

322,92%

273,81%

dấu ấn Tôn đông á 
2021

Tổng giá Trị Tài sản

Doanh Thu Thuần

Lợi nhuận sau Thuế

roE

sản Lượng

xuấT khẩu

hỗ Trợ Cộng đồng

12.648.114  triệu đồng

25.261.747 triệu đồng

1.209.808 triệu đồng

35,13 %

107% kế hoạch

500.000 tấn

35,6 tỷ đồng
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Phần II
tình hình hoạt động Sản Xuất kinh doanh 
tổ chức và nhân Sự 
tình hình đầu tư, thực hiện dự án 
tình hình tài chính

các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ Sở hữu

Tình hình hoạt động trong năm 2021
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Năm 2021 là một năm giá thép tăng mạnh và nhìn chung các doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh thép, tôn mạ được hưởng lợi. Giá thép xây dựng và tôn mạ liên tục 
tăng trong giai đoạn đầu năm và tuy chững lại ở nửa cuối năm nhưng nhìn chung 
hạ nhiệt không nhiều, chủ yếu giảm do Trung Quốc áp dụng các chính sách bảo 
vệ môi trường và giảm nhu cầu sản xuất thép. Thị trường tiêu thụ thép Việt Nam 
cũng diễn biến cùng chiều với giá thép khi nhu cầu tăng mạnh trong 6 tháng đầu 
nhưng giảm xuống đặc biệt là giai đoạn quý III khi tình hình sản xuất kinh doanh 
bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, xuất khẩu thép năm 2021 đạt được những 
kết quả vô cùng ấn tượng mà chủ đạo là xuất khẩu sang thị trường châu Âu và 
Mỹ, chạm mốc 1,5 tỷ USD, tăng 250% so với cùng kỳ 2020. Chính sách tự vệ tại 2 thị 
trường trên khiến giá thép vẫn được neo ở mức cao.

Thuận lợi
   Đầu năm 2021 thị trường nội địa đem lại kết quả nhất định với sản lượng rất tốt so 
với cùng kỳ. Tuy nhiên, đến giữa năm 2021, làn sóng dịch bệnh ảnh hưởng sâu và 
rộng đến sức tiêu thụ trong nước. Bằng sự linh hoạt trong hoạt động sản xuất và 
kinh doanh, TDA chuyển hướng tập trung vào thị trường quốc tế tại giai đoạn này. 
Kênh xuất khẩu đem lại nhiều thành quả khi nhu cầu và giá thép của các nước liên 
tục tăng cao, đặc biệt là thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu với tỷ suất lợi nhuận rất tốt 
so với các khu vực khác. Với sự phục hồi trở lại của chuỗi cung ứng, sản lượng xuất 
khẩu năm 2022 có thể chậm lại so với 2021 nhưng tại một số thị trường và khách 
hàng truyền thống của Tôn Đông Á thì sản lượng vẫn duy trì ở mức ổn định.
   Đặc biệt là ở thời điểm cuối năm thì bức tranh kinh tế Việt Nam có những điểm 
sáng tích cực với sự phục hồi mạnh mẽ của nhiều ngành nghề, khiến nhu cầu tiêu 
thụ tôn mạ tăng trở lại.
Ngoài ra, các chính sách hạn chế và cắt giảm thép của Trung Quốc, song song với 
các biện pháp xiết chặt quản lý công nghệ - sản xuất của các cường quốc thép 
sẽ góp phần ủng hộ xuất khẩu của Việt Nam trong dài hạn. Đồng thời sức cầu nội 
địa cũng sẽ bật tăng trở lại nhờ vào quyết tâm của Chính phủ thúc đẩy tiến độ thi 
công và giải ngân các dự án công trọng điểm, các dự án bất động sản và đầu tư 
công nghiệp gia tăng hàng loạt.

Khó khăn
   Đại dịch đã ảnh hưởng mạnh đến chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến giá cả của các 
loại nguyên vật liệu sản xuất thép biến động rất mạnh và khó lường gây ra nhiều 
khó khăn cho các nhà sản xuất, đặc biệt là ảnh hưởng mạnh đến tâm lý thị trường. 
  Tại thị trường nội địa, giai đoạn Q3/ 2021 là giai đoạn trầm lắng nhất của toàn 
ngành khi việc tiêm chủ vaccine diện rộng chưa hoàn tất và những biện pháp giãn 
cách tiếp tục tác động đến phục hồi kinh tế. Nhu cầu tiêu thụ trong nước bị ảnh 
hưởng khá nhiều, đặc biệt là tại khu vực phía Nam vốn là thị trường chính của Tôn 
Đông Á.
   Vấn đề an ninh năng lượng và lạm phát cũng là điều cần lưu ý cho toàn thị 
trường năm 2022, hệ quả là chi phí và giá cả các mặt hàng sẽ tăng cao, nhưng 
điều này cũng ủng hộ cho ngành tôn thép thiết lập mặt bằng giá và quỹ đạo 
mới.

b. những thuận lợi và khó khăn trong Quá trình hoạt động SXkd trong năM 2021

a. tình hình ngành thép năM 2021

c. đánh giá chung về kết Quả hoạt động kinh doanh 2021

 Năm 2021 là năm đầy biến động với toàn ngành kinh tế nói chung, và ngành 
tôn mạ nói riêng, nhưng bằng sự kiên định trong định hướng và sự linh hoạt ứng 
phó với thị trường, Tôn Đông Á đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp: Sản lượng sản 
xuất các mặt hàng đạt 107% so với kế hoạch năm 2021. Doanh thu thuần của Tôn 
Đông Á trong năm 2021 đạt 25.261.747 triệu đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2020 
và là một trong số những doanh nghiệp đứng đầu ngành sản xuất tôn thép với 
doanh thu trên 1 tỷ USD. Đi cùng với đó, Tôn Đông Á cũng đạt 1.209.808 triệu đồng 
lợi nhuận sau thuế, tăng 323% so với năm 2020 và là minh chứng cho năng lực sản 
xuất, kiểm soát chi phí thành công của Công ty. Đối với hoạt động xuất khẩu, trong 
năm 2021 sản lượng xuất khẩu Tôn Đông Á đạt gần 500.000 tấn, tăng gấp 2.5 lần 
so với 2020, chủ yếu là các thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, trong đó Tôn Đông Á 
đảm bảo duy trì tôn chỉ sản xuất sản phẩm chất lượng cao, Ổn định chất lượng với 
hiệu suất sản xuất hàng loại 1 trên 99%.
 Để đạt được những thành quả vô cùng ấn tượng trên, Tôn Đông Á đã đẩy 
mạnh nhiều chiến lược trọng tâm và thực hiện xuyên suốt trong năm 2021. Công ty 
củng cố vững chắc hệ thống quản trị và lấy nền tảng đó để quản lý bộ máy sản 
xuất, kinh doanh trải khắp nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đối với một doanh nghiệp 
sản xuất thì việc tối ưu hóa chi phí là rất quan trọng và Tôn Đông Á cho rằng chính 
năng lực kiểm soát chi phí hiệu quả đã giúp lợi nhuận của Công ty có mức tăng 
trưởng đột phá so với năm 2020. Bên cạnh đó, Tôn Đông Á tiếp tục đẩy mạnh kinh 
doanh đầu ra với việc phát triển Hệ thống phân phối vững mạnh với hơn 1600 đại 
lý toàn quốc, cùng mạng lưới khách hàng truyền thống trong nước và nước ngoài. 
Tôn Đông Á cũng tiếp tục Hoàn chỉnh bộ nhận diện thương hiệu, trong đó có Bộ 
nhãn hàng KING/WIN/S VIET và KINGMAX được phổ biến rộng rãi đến người tiêu 
dùng. Để nâng cao sức nhận diện thương hiệu và lan tỏa giá trị “cùng xây cuộc 
sống xanh”, Tôn Đông Á cũng đóng góp tích cực hơn 2 tỷ vào các hoạt động thiện 
nguyện, hoạt động xã hội như ủng hộ Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Bệnh viện dã 
chiến TW Huế, TT Y tế Dĩ An Bình Dương...để cung cấp Vắc-xin, ủng hộ thiết bị cho 
bệnh viện điều trị Covid-19, hổ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn thời kỳ dịch bệnh 
covid hoành hành..
 Thành quả lớn nhất mà Tôn Đông Á đạt được chính là sự tín nhiệm, sự đánh 
giá cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà Tôn Đông Á đem lại cho khách 
hàng cũng như uy tín thương hiệu ngày một cao trên thị trường. Tôn Đông Á sẽ tiếp 
tục duy trì và phát huy những điểm sang trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2021, hướng tới năm 2022 rực rỡ và thành công hơn.
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Tổ chức và nhân sự
a. thống kê nhân Sự

Tính đến 31/12/2021, Công ty có 1.475 lao động ký Hợp đồng trực tiếp với Công ty. 
Trong đó:

Số lượng 
năm 2020 
(người)

322

530

993

459

1252

200

1452

Số lượng 
năm 2021 
(người)

348

533

1005

470

1260

215

1475

23,59%

36,14%

68,14%

31,86%

85,42%

14,58%

100%

Theo trình độ lao động

Trình độ Đại học và trên Đại học

Trình độ Cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

Theo đối tượng lao động

Lao động trực tiếp

Lao động gián tiếp

Theo giới tính

Nam

Nữ

Tổng cộng

I

1

2

3

4

II

1

2

III

1

2

Tiêu chí Tỷ trọng
2021Stt

600 594 40,27%

Chính sách đãi ngộ, phúc lợi
   Chính sách tiền lương thù lao, phụ cấp của Tôn Đông Á được xây dựng với mục 
tiêu: công bằng, nâng cao hiệu quả làm việc và tăng cường sự gắn bó lâu dài của 
các thành viên. Mức lương và phụ cấp của Tôn Đông Á được trả căn cứ vào vị trí 
công việc (mỗi vị trí đòi hỏi mức độ kiến thức, kỹ năng, độ thách thức cũng như 
trách nhiệm khác nhau), hiệu quả làm việc và thâm niên làm việc của nhân viên. 
Tất cả vị trí công việc đều được phân tích, đánh giá chi tiết và xếp vào một hệ 
thống thống nhất trong toàn Công ty. Hàng năm, mức cạnh tranh của mặt bằng 
lương cũng như thu nhập cho từng vị trí công việc đều được Phòng Nhân sự đánh 
giá, xem xét và điều chỉnh phù hợp. 
   100% người lao động làm việc tại công ty đều được hưởng các chế độ BHXH, 

b. chính Sách lao động

BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; định kỳ khám sức khỏe 1 năm/ lần; tổ chức 
và tham gia các hoạt động team building, tham quan dã ngoại, các hoạt động 
văn nghệ, thể thao hàng năm… 
   Ngoài ra, Ban lãnh đạo TDA quan tâm thăm hỏi và bồi dưỡng cán bộ nhân viên 
công ty những lúc ốm đau hay có tang gia, hiếu hỷ.
Chính sách tuyển dụng
   Hàng năm, Phòng Hành chính Nhân sự sẽ xây dựng kế hoạch tuyển dụng dựa trên 
nhu cầu phát triển của Tôn Đông Á; thực hiện chính sách tuyển dụng tìm kiếm và 
thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đạo đức tốt, giỏi ngoại ngữ 
(tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật…), phù hợp với văn hóa công ty. 
   Việc tuyển dụng người lao động đều có kế hoạch và phải được công khai về số 
lượng, tiêu chuẩn, hình thức và kết quả tuyển dụng. Việc quy hoạch, đào tạo, bổ 
nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc đối với cán bộ 
quản lý và người lao động được công khai tại nơi làm việc.
Chính sách an toàn, bảo hộ lao động
    Công tác an toàn sức khỏe môi trường (ATSKMT) là trách nhiệm hàng đầu 
của tất cả các cấp quản lý và là bộ phận quan trọng trong công tác quản lý các 
hoạt động sản xuất kinh doanh. TDA sẽ áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại 
trừ hoặc giảm thiểu tối đa các rủi ro gây thương tật hoặc tác hại đối với sức khỏe 
con người, gây thiệt hại tài sản hoặc ô nhiễm môi trường. 
    Để đạt được các mục tiêu trên, TDA cam kết thiết lập và duy trì một hệ thống 
ATSKMT đảm bảo: 
   Tuân thủ pháp luật và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. Bảo đảm các 
hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng đạt chuẩn mực công ng-
hiệp được thừa nhận.
    Cung cấp các nguồn lực, hệ thống, các quy trình cần thiết để thiết lập và duy 
trì mức rủi ro thấp nhất về ATSKMT. Kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy hiểm có 
thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiệt hại tài sản, tổn thất sản xuất, ô 
nhiễm môi trường; 
    Tạo thuận lợi cho việc trao đổi với cán bộ công nhân viên, nhà thầu, khách hàng, 
nhà cung cấp và những người liên quan về vấn đề cải thiện công tác ATSKMT. Khen 
thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ATSKMT, đồng thời xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm; 
   Đào tạo cho CB-CNV Công ty các kiến thức về công tác ATSKMT phù hợp với 
công việc được giao;
    Đảm bảo kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được xây dựng và duy trì có hiệu quả, đủ 
năng lực ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp; 
   Định kỳ kiểm tra, xem xét, đánh giá công tác quản lý và kết quả thực hiện công 
tác ATSKMT để cải tiến liên tục
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chỉ tiêu
Tên dự án

Tên nhà đầu tư

Hình thức đầu tư

Mục tiêu đầu tư

Quy mô dự án

Địa điểm thực 

hiện dự án

Tổng mức đầu 

tư dự án

Thời gian và tiến 

độ thực hiện dự 

án

Ghi chú
Đang tiến hành thủ tục xin cấp 

phép đầu tư

 

 

 

Giai đoạn 1 (2021-2023): 350.000 

tấn/năm

Giai đoạn 2 (2023-2025): 600.000 

tấn/năm

Giai đoạn 3 (2024-2026): 250.000 

tấn/năm

 

Giai đoạn 1: 2425 tỷ đồng 

Thông tin chi tiết
Dự án Nhà máy 3 TDA PV

Công ty TNHH Tôn Đông Á - 

Posco Việt Nam

Liên doanh với công ty     

Posco Việt Nam

Sản xuất tôn mạ lạnh, mạ 

kẽm và mạ màu cung ứng 

cho ngành xây dựng, sản 

xuất thiết bị gia dụng, ô tô

1.2 triệu tấn/năm

KCN Phú Mỹ 2 , tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu

~7000 tỷ đồng

Năm 2021-2026

Stt
1

2

3

4

5

6

7

8

Chỉ tiêu

Tên dự án

Tên nhà đầu tư

Hình thức đầu tư

Mục tiêu đầu tư

Quy mô dự án

Địa điểm thực hiện dự án

Tổng mức đầu tư dự án

Thông tin chi tiết

Dây chuyền dập nổi 

(EMBOSSING LINE)

Công Ty Cổ Phần Tôn 

Đông Á

Chủ sở hữu

Cán sản phẩm hoa văn 

Emboss trên tôn mạ màu 

cung ứng cho ngành sản 

xuất thiết bị gia dụng

Công suất 40,000 tấn/năm

Chi nhánh công Ty Cổ 

Phần Tôn Đông Á tại Thủ 

Dầu Một

8 tỷ đồng

Thông tin chi tiết

Ứng dụng cho sản 

phẩm ngành thiết bị 

gia dụng

Stt

1

2

3

4

5

6

7
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CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY 
LIÊN KẾT, LIÊN DOANH
a. danh Sách các công ty con của tôn đông á

Công ty TNHH 

MTV Tôn Đông 

Á Bình Dương

Công ty TNHH 

MTV Tôn Đông 

Á Long An

Công ty TNHH 

MTV Tôn Đông 

Á Đà Nẵng

Công ty TNHH 

MTV Tôn Đông 

Á Bắc Ninh

Vận tải hàng hóa bằng đường 

bộ

Bán buôn kim loại và quặng 

kim loại

Chi tiết: Bán buôn các sản 

phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các 

kim loại và hợp kim khác (trừ 

vàng miếng)

Bán buôn kim loại và quặng 

kim loại

Chi tiết: Bán buôn các sản 

phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các 

kim loại và hợp kim khác (trừ 

vàng miếng)

Bán buôn kim loại và quặng 

kim loại

Chi tiết: Bán buôn các sản 

phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các 

kim loại và hợp kim khác (trừ 

vàng miếng)

42.600.000.000 

43.000.000.000 

25.000.000.000 

9.000.000.000 

 

Lô CN16, Ô số 9-10, 

đường số 6, KCN Sóng 

Thần 3, P. Phú Tân, Tp. 

Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương

Lô D9, đường số 4, 

KCN Nhựt Chánh, xã 

Nhựt Chánh, H. Bến 

Lức, T. Long An

Lô E2, đường số 7, 

KCN Hòa Khánh, 

Q.Liên Chiểu, TP. Đà 

Nẵng

Nhà RBF-Q, Khu RBF, 

số 36, đường 05, VSIP 

Bắc Ninh, X. Đại Đồng, 

H. Tiên Du, T. Bắc Ninh

1

2

3

4

Địa chỉStt Công ty con Vốn điều lệ
(đồng)

Lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh chính

b. tóM tắt kết Quả hoạt động kinh doanh của các công ty con

Tổng tài sản

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

Doanh thu hoạt động tài chính

Chi phí bán hàng, quản lý do-

anh nghiệp, tài chính

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

189.081.817.659

962.230.014.465

946.357.911.192

155.481.000

9.941.444.421

6.086.139.852

-2.712.065

6.083.427.787

4.725.707.844

198.151.495.071

857.385.363.307

832.147.255.055

177.602.450

9.865.137.127

15.550.573.575

-356.046.906

15.194.526.669

12.067.249.896

5%

-11%

-12%

14%

-1%

156%

13028%

150%

155%

Chỉ tiêu Tỷ lệ 
thực hiện

Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh

Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh

 Thực hiện 
 năm

 
2020 

(đồng)

 Thực hiện 
 năm

 
2021 

(đồng)
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169.499.567.998

513.237.868.107

490.491.034.730

116.602.624

10.143.704.531

12.719.731.470

81.985.260

12.801.716.730

10.213.656.816

Tổng tài sản

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

Doanh thu hoạt động tài chính

Chi phí bán hàng, quản lý 

doanh nghiệp, tài chính

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

146.515.417.607

491.631.528.181

480.119.838.084

23.239.670

8.495.103.896

3.039.825.871

387.708.926

3.427.534.797

2.741.525.142

 Thực hiện 
 năm

 
2021 

(đồng)

16%

4%

2%

402%

19%

318%

-79%

273%

273%

Chỉ tiêu Tỷ lệ 
thực hiện

Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng

Tổng tài sản

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

Doanh thu hoạt động tài chính

Chi phí bán hàng, quản lý 

doanh nghiệp, tài chính

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

313.226.342.153 

1.029.058.917.822 

996.127.503.598 

11.605.418 

17.556.293.542 

15.386.726.100 

1.248.328.224 

16.635.054.324 

15.893.124.094 

242.033.430.105 

660.122.162.549 

636.097.725.373 

12.497.978 

14.372.714.447 

9.664.220.707 

2.172.795.600 

11.837.016.307 

11.687.221.594 

-23%

-36%

-36%

8%

-18%

-37%

74%

-29%

-26%

Chỉ tiêu Tỷ lệ 
thực hiện

Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Long An

Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Long An Thực hiện 
 năm

 
2020 

(đồng)

 Thực hiện 
 năm

 
2021 

(đồng)

 Thực hiện 
 năm

 
2020 

(đồng)
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Tổng tài sản

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

Doanh thu hoạt động tài chính

Chi phí bán hàng, quản lý 

doanh nghiệp, tài chính

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

70.249.752.087

79.489.352.892

69.967.253.843

1.756.170

7.697.914.949

1.825.940.270

-321.852.569

1.504.087.701

1.265.310.515

123.765.576.434

107.474.942.470

89.342.768.720

4.547.791

11.356.130.397

6.780.591.144

1.546.189.367

8.326.780.511

6.424.026.297

76%

35%

28%

159%

48%

271%

-

580%

454%

408%

Chỉ tiêu Tỷ lệ 
thực hiện

Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương

Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 Nhìn chung trong năm 2021, Tôn Đông Á đạt được kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh khả quan và sự tăng trưởng này phản ánh rất rõ qua các con số 
tài chính. Tổng giá trị tài sản đạt 12.648.114 triệu đồng tăng 51,77% trong khi doanh 
thu tăng hơn gấp 2 lần lên 25.261.747 triệu đồng. Hiệu quả sản xuất của Tôn Đông 
Á được phản ánh vào con số lợi nhuận sau thuế 1.209.808 triệu đồng tăng đến 4 
lần. Phần lớn những kết quả ấn tượng này là nhờ sự tăng trưởng đột biến về doanh 
thu khi nhu cầu đầu tư trong nước và nhu cầu xuất khẩu tăng lên trong khi Công 
ty cũng được hưởng lợi một phần từ giá nguyên vật liệu tăng. Về nội tại, mấu chốt 
cho kết quả này là nhờ năng lực quản trị chi phí của Tôn Đông Á tiết kiệm và tối 
ưu hóa so với doanh thu, gia tăng hiệu suất sản xuất giúp tiết kiệm nhiên liệu. Các 
chiến lược kinh doanh, đầu tư sáng suốt của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo đã 
giúp Tôn Đông Á biến một năm nhiều khó khăn thành một năm thành công, mỗi cổ 
phiếu của công ty lãi cơ bản tăng gần 4 lần lên mức 10.089 đồng/cổ phiếu.

Chỉ tiêu

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

ĐVT

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng 

Triệu đồng

Đồng/Cp

2020

8.333.555

12.360.955

344.951

2.636

347.587

286.060

2.699

2021

12.648.114

25.261.747

1.478.823

24.672

1.503.496

1.209.808

10.089

+/-

52%

104%

329%

836%

333%

323%

273.81%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 và BCTC năm 2021 của 
Công ty cổ phần Tôn Đông Á

 Thực hiện 
 năm

 
2020 

(đồng)

 Thực hiện 
 năm

 
2021 

(đồng)
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU khả năng thanh toán
Tổng quan năm 2021, chỉ số thanh toán 
của công ty cao hơn so với năm 2020 
cụ thể chỉ số thanh toán ngắn hạn tăng 
từ 0,98 lần lên 1,06 lần và hệ số thanh 
toán nhanh từ 0,53 lần lên 0,56 lần. Trong 
năm 2021, tình hình kinh doanh của Tôn 
Đông Á có sự tăng trưởng mạnh mẽ 
giúp cho sự gia tăng từ khoản mục tiền 
và các khoản tương đương tiền tăng 
43,76% so với cùng kỳ năm trước. Tăng      
trưởng doanh thu cũng dẫn đến việc 
các khoản phải thu của Công ty tăng 
lên. Bên cạnh đó, mức nợ ngắn hạn 
của công ty năm nay được ghi nhận 
tăng 69,59% so với cùng kỳ khiến cho tỉ 
số về khả năng thanh toán không được 
cải thiện quá nhiều. Hiện tại, do cơ cấu 
vốn của Tôn Đông Á sử dụng đòn bẩy tài 
chính cao để bù đắp cho tăng trưởng 
nhanh về doanh thu do nguồn vốn chủ 
sở hữu chưa đáp ứng được quy mô nên 
với hệ số thanh toán xấp xỉ 1 có thể coi 
là mức an toàn đối với Công ty mang 
tính sản xuất cao như Tôn Đông Á 

cơ cấu vốn
Năm 2021, Hệ số nợ/Tổng tài sản của 
công ty tăng từ 0,71 lần lên 0,73 lần; Hệ 
số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tăng từ 
2,44 lần lên 2,66 lần. Tổng nợ của công 
ty không có nhiều biến động mạnh chủ 
yếu vốn chủ sở hữu của công ty tăng 
42,48% so với cùng kỳ năm 2020, thể 
hiện công ty có hệ số công nợ ở mức 
an toàn và kiểm soát tốt mức nợ phải trả 
đảm bảo sức khỏe tài chính ổn định. Tỉ 
lệ nợ vay/tài sản và tỉ lệ nợ vay/vốn chủ 
sở hữu còn có xu hướng giảm dần qua 
các năm. Đây cũng là tỉ lệ nợ cần thiết 
do Công ty đang trong giai đoạn mở 
rộng, tăng trưởng mạnh về doanh thu. 
Công ty vẫn đang có đủ nguồn lực để 
đáp ứng các nghĩa vụ tài chính cả trong 
ngắn và dài hạn. Tuy nhiên Tôn Đông Á 
sẽ cố gắng cân đối tỉ lệ sử dụng đòn bẩy 
tài chính để đảm bảo sức khỏe tài chính 
lâu dài của Công ty.

năng lực hoạt động
Năm 2021, vòng quay hàng tồn kho của 
Công ty tăng lên 6,65 vòng từ 4,92 vòng 
của năm 2020. Đối với một doanh ng-
hiệp sản xuất như Tôn Đông Á thì đây là 
chỉ số quan trọng thể hiện năng lực sản 
xuất, phân phối để quay vòng tài sản. 
Trong bối cảnh Công ty đang cần vốn 
để mở rộng sản xuất thì việc ổn định 
được vòng quay hàng tồn kho và gia 
tăng quay vòng hàng tồn kho sẽ mang 
lại nhiều lợi ích cho Công ty.
Năm 2021, vòng quay tổng tài sản tăng 
từ 1,48 lên 2,00 vòng cho thấy hiệu quả sử 
dụng tài sản của công ty được cải thiện 
tốt hơn so với năm trước. Sự gia tăng tích 
cực của chỉ số này chủ yếu đến từ sức 
tăng mạnh từ doanh thu so với tài sản. 
Điều này vừa phản ảnh quy mô doanh 
thu của Công ty có sự đột phá và cũng 
cho thấy năng lực tối ưu hóa trong sử 
dụng tài sản, nhất là với một cơ cấu tài 
chỉnh sử dụng đòn bẩy tương đối cao 
của Tôn Đông Á.

khả năng Sinh lời
Các chỉ số ROS, ROA đều có xu hướng 
tăng mạnh so với năm trước, cho thấy 
hiệu quả của việc quản lý chi phí và tối 
ưu hóa tài sản của Tôn Đông Á. Hai chỉ 
số này cũng đồng nhất với kết quả của 
các chỉ số trên liên quan đến khả năng 
tạo tài sản của Công ty. ROE giảm nhẹ 
chủ yếu do Tôn Đông Á tăng mạnh nợ 
vay trong năm 2021 khiến tỉ trọng vốn 
chủ sở hữu giảm đi và hiệu quả từ lợi 
nhuận lên vốn chủ có phần giảm đi. 
Tuy nhiên đây là xu hướng tất yếu trong 
bối cảnh Tôn Đông Á đang mở rộng sản 
xuất, gia tang quy mô doanh thu và cả 
tài sản và ROE hiện tại vẫn ở mức tốt so 
với quy mô của Công ty.

Đánh giá

Hệ số thanh toán ngắn hạn

= TSLĐ/NNH

Hệ số thanh toán nhanh

= (TSLĐ-HTK)/NNH

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Vòng quay tổng tài sản

= DTT/Tổng TS bình quân

Vòng quay vốn lưu động

= DTT/Tổng TSNH bình quân

Vòng quay hàng tồn kho

= GVHB/HTK bình quân

Hệ số lợi nhuận trên doanh 

thu (ROS) = LNST/DTT

Hệ số lợi nhuận trên VCSH 

(ROE) = LNST/VCSH bình quân

Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh 

doanh (ROA) = LNST/TTS bq

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần.

Lần

Lần

Lần

Lần

Vòng

Vòng

Vòng

%

%

%

%

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

2020

1

0,56

0,71

2,39

1,5

2,5

4,59

2,20%

11,90%

3,30%

2,70%

2020

0,98

0,53

0,71

2,44

1,49

2,54

4,39

2,30%

12,50%

3,50%

2,80%

2021

1,09

0,59

0,73

2,66

2,42

3,46

6,9

4,70%

40,40%

11,40%

5,80%

2021

1,06

0,56

0,73

2,66

2,41

3,5

6,65

4,80%

41,20%

11,50%

5,90%

Chỉ tiêu Đơn vị
Riêng lẻ Hợp nhất

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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CỞ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA 
CHỦ SỞ HỮU

a. cổ phần

b. cơ cấu cổ đông:

Vốn điều lệ

Tổng số cổ phần

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Tổng số cổ phiếu quỹ

1.146.915.100.000 đồng

114.691.510 cổ phần

114.691.510 cổ phần                   

                   0 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/03/2022

Cổ phiếu phổ thông

Cổ đông trong nước

-  Tổ chức

-  Cá nhân

Cổ đông nước ngoài

-  Tổ chức

-  Cá nhân 

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu quỹ

TỔNG CỘNG

114.691.510   

87.491.505

5.355.164

82.136.341   

27.200.005  

26.925.005

275.000

0

0     

114.691.510       

100,00%

76,28%

4,67%

71,62%

23,72%

23,48%

0,24%

0,00%

0,00%

100,00%

269

262

4

258

7

6

1

0

0

269

I

1

2

II

III

Đối tượngSTT
Số lượng
cổ phiếu

Tỷ lệ 
sở hữu

Số lượng
cổ đông

c. danh Sách cổ đông lớn 

d. thông tin cổ phiếu

Tên cổ phiếu

Loại cổ phiếu

Mã chứng khoán

Mệnh giá cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Tổng số cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu CTCP Tôn Đông Á

Cổ phiếu phổ thông

GDA

        10.000 đồng/cổ phiếu

        114.691.510  cổ phiếu

                           0 cổ phiếu

           53.235.999 cổ phiếu   

           61.455.511 cổ phiếu

Chỉ tiêu
Nguyễn Thanh Trung

Lê Thị Phương Loan

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Công ty TNHH Thương 

mại JFE Shoji Việt Nam

Tỷ lệ SH
32,60%

10,73%

6,57%

7,44%

Số CP
37.392.640

12.303.790

7.529.714

8.536.000 

Stt
1

2

3

4

Địa chỉ
18 Hồ Văn Huê, Phường 9, 

Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Căn hộ C0-01 Mỹ Tú 1, 

Phú Mỹ Hưng P Tân Phong 

Quận 7, TpHCM

18 Hồ Văn Huê, Phường 9, 

Quận Phú Nhuận, TP. HCM

505-506, 5th Floor, Sai Gon 

Riverside Office Center, 

2A-4A Tôn Đức Thắng, P.Bến 

Nghé, Q.1, TP.HCM
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e. Quá trình tăng, giảM vốn của chủ Sở hữu

Công ty được thành lập dưới hình thức Công ty cổ phần vào năm 2009 với số vốn 
điều lệ là 120 tỷ đồng. Kể từ khi trở thành công ty cổ phần đến nay, Công ty đã thực 
hiện 13 đợt tăng vốn điều lệ nhằm mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh, chi 
tiết như sau

Phát hành cổ 

phiếu cho cổ đông 

hiện hữu để trả cổ 

tức

Phát hành riêng lẻ 

Phát hành cổ 

phiếu cho nhà đầu 

tư chiến lược, nhà 

đầu tư mới

Phát hành cổ 

phiếu ESOP

Phát hành cổ 

phiếu riêng lẻ

Phát hành cổ 

phiếu ESOP

Chia cổ tức bằng 

cổ phiếu

Chia cổ tức bằng 

cổ phiếu

Bổ sung vốn lưu động, thanh 

toán công nợ giữa Công ty 

và Công ty Posco - Việt Nam   

Xây dựng, lắp đặt hệ thống 

dây chuyền mạ nhôm kẽm 

CK4 tại nhà máy KCN Đồng 

An II

Xây dựng, lắp đặt hệ thống 

dây chuyền mạ nhôm kẽm 

CK4, CK5, CK6 và dây chuyền 

cán nguội CN2 tại nhà máy 

KCN Đồng An II

Thời 

điểm

tăng vốn

2009

2009 

2011

2010

2011

2012

2013

2012

2013

2013

2015

2014

2015

2014

2015

2015

Vốn điều 

lệ (triệu 

đồng)

120.000

200.700

229.753

302.253

312.552

Vốn tăng 

thêm (triệu 

đồng)

80.700

29.053

72.500

10.299

Đợt 

tăng 

vốn

Lần

đầu

1

2

3

4

Hình thức 

tăng vốn

Mục đích 

sử dụng vốn

Phát hành cổ 

phiếu riêng lẻ

Phát hành cổ 

phiếu ESOP

Thưởng cổ phiếu 

cho cổ đông hiện 

hữu 

Phát hành cổ 

phiếu ESOP

Phát hành cổ 

phiếu riêng lẻ

Phát hành cổ 

phiếu riêng lẻ

Xây dựng, lắp đặt hệ thống 

dây chuyền mạ nhôm kẽm 

CK5, CK6; dây chuyền cán 

nguội CN2 và dây chuyền 

màu CM4 tại nhà máy KCN 

Đồng An II   

Xây dựng, lắp đặt hệ thống 

dây chuyền mạ nhôm kẽm 

CK6 và dây chuyền mạ màu 

CM4 tại nhà máy KCN Đồng 

An II

Xây dựng, lắp đặt hệ thống 

dây chuyền mạ nhôm kẽm 

CK5, CK6; dây chuyền cán 

nguội CN2; dây chuyền màu 

CM4; nhà kho và vật tư, phụ 

tùng, thiết bị, máy móc tại 

nhà máy KCN Đồng An II

Xây dựng, lắp đặt hệ thống 

dây chuyền mạ nhôm kẽm 

CK5, CK6; dây chuyền cán 

nguội CN2; dây chuyền màu 

CM4; nhà kho và vật tư, phụ 

tùng, thiết bị, máy móc tại 

nhà máy KCN Đồng An II

Thời 

điểm

tăng vốn

2016

2017

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2017

2018

Vốn điều 

lệ (triệu 

đồng)

362.423

724.845

740.920

816.555

859.055

Vốn tăng 

thêm (triệu 

đồng)

49.871

362.422

16.075

75.635

42.500

Đợt 

tăng 

vốn

5

6

7

8

9

Hình thức 

tăng vốn

Mục đích 

sử dụng vốn
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Phát hành cổ 

phiếu riêng lẻ

Phát hành cổ phiếu 

ESOP

Chào bán IPO

Xây dựng, lắp đặt hệ thống 

dây chuyền mạ nhôm kèm 

CK5, CK6; dây chuyền cán 

nguội CN2; dây chuyền màu 

CM4; nhà kho và vật tư, phụ 

tùng, thiết bị, máy móc tại 

nhà máy KCN Đồng An II   

Bổ sung nguồn vốn lưu động 

hoặc đầu tư nhà máy 3

Đầu tư nhà máy 3

Thời 

điểm

tăng vốn

2018

2021

2022

Vốn điều 

lệ (triệu 

đồng)

886.471

975.098

1.023.228

1.419.915

Vốn tăng 

thêm (triệu 

đồng)

27.416

88.627

48.130

123.687

Đợt 

tăng 

vốn

10

11

12

13

Hình thức 

tăng vốn

Mục đích 

sử dụng vốn

Lãnh đạo và tập thể Tôn Đông Á tại lễ khai mạc Cúp Truyền Hình TP.HCM - HTV - Tôn Đông Á

f. thông tin về tỷ lệ Sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định pháp luật: 50%.
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông và quy định tại Điều lệ công ty: 50%.
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty hiện nay: 23,7287% 

2019

2020

Chia cổ tức bằng 

cổ phiếu (tỷ lệ 10%)
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PHẦN III
đặc điểM Môi trường kinh doanh năM 2021 

những nét nổi bật trong kết Quả hoạt động Sản 

Xuất kinh doanh năM 2021

tình hình tài chính 

kế hoạch Sản Xuất kinh doanh năM 2022

Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc
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 Thị trường có nhiều biến động về giá cả và nhu cầu do hệ quả chiến tranh 
thương mại và làn sóng dịch bệnh kéo dài.
 Chuỗi cung ứng bị đứt gãy trên toàn cầu, gây nhiều khó khăn cho việc mua 
bán và vận chuyển hàng hóa.
 GDP cả nước tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm, các biện pháp giãn 
cách và phòng ngừa dịch bệnh tác động mạnh đến hoạt động của thị trường nội 
địa.
 Hiệp định TPP và EVFTA thúc đẩy hoạt động thương mại giữa Việt Nam và 
các nước.

ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2021

NHỮNG NÉT NỔI BẬT TRONG KẾT QUẢ HOẠT 
ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
a. kết Quả hoạt động Sản Xuất kinh doanh năM 2021

Chỉ tiêu

Giá trị SXKD

Doanh thu thuần về 

bán hàng và cung 

cấp dịch vụ

Lợi nhuận sau thuế 

Cổ tức

Đơn vị

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

%

KH 2021

15.333 

16.098 

651 

10 

TH 2021

24.049,4 

25.261,7 

1.209,8 

30

TH 2020

12.110,6 

12.360,9 

286 

10

%2021

57%

57%

86%

200%

Tăng tr

99%

104%

323%

200%

a. bối cảnh chung

b. những nhân tố ảnh hưởng đến kết Quả hoạt động SXkd của công ty

 Trong năm công ty đẩy mạnh kênh bán hàng xuất khẩu, doanh thu xuất khẩu 
chiếm 55% trong tổng doanh thu hợp nhất năm 2021, các điều kiện về thị trường 
giúp cho nguồn cung hàng quốc tế trở nên khan hiếm hơn trong khi nhu cầu xây 
dựng tăng trở lại sau khi các quốc gia phát triển phủ vắc-xin ở một tỉ lệ nhất định 
và mở cửa trở lại nên kinh tế giúp cho giá bán thị trường xuất khẩu tốt. Doanh thu 
thuần năm 2021 tăng 12.900,7 tỷ đồng tương ứng tăng 104% so với năm 2020, dẫn 
đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 1.133,8 tỷ đồng tương ứng tăng 
329% so với năm 2020. 
 Tôn Đông Á nắm bắt được nhu cầu trên thị trường trong và ngoài nước, có 
sẵn những kế hoạch tăng sản lượng bán hàng, đồng thời thực hiện các biện pháp 
quản trị nhằm đảm bảo tỷ lệ chi phí sản xuất và chi phí quản lý trên doanh thu 
thuần giảm, làm tăng biên lợi nhuận ròng và giúp cho lợi nhuận sau thuế tăng rất 
mạnh so với năm 2020.

Những động lực chính để đạt kế hoạch
Một trong những điểm mấu chốt trong việc 
đạt kế hoạch là chiến lược kinh doanh uyển 
chuyển, năng động và phản ứng linh hoạt, 
theo sát sự thay đổi nhanh của thị trường. 
Công ty đảm bảo hoạt động sản xuất ổn 
định, công suất máy móc thiết bị hoạt động 
tối đa, tối ưu hóa được chi phí. Bên cạnh đó, 
Tôn Đông Á chủ trương duy trì chất lượng 
sản phẩm ổn định, tỷ lệ sản phẩm loại 1 trên 
99%
Công ty nhận thấy tiềm năng nhu cầu thị 
trường Bắc Mỹ và Châu Âu và gia tăng sản 
lượng xuất khẩu đến các khu vực này/ Với 
chất lượng vượt trội so với các đối thủ trong 
nước, sản lượng xuất khẩu sản phẩm của 
Tôn Đông Á sang các khu vực này tăng 
trưởng rất ấn tượng.
Tôn Đông Á cũng hoàn thiện bộ nhãn hàng 
KING/WIN/S VIET tạo sự khác biệt so với đối 
thủ, bộ nhãn hàng đã tạo dấu ấn và trở nên 
quen thuộc với khách hàng, nâng tầm vị thế 
của cả nhãn hiệu Tôn Đông Á vốn đã quen 
thuộc với khách hàng và thị trường lâu năm 
cũng như đưa nhãn hiệu KING/WIN/S VIET 
trực tiếp khẳng định vị thế dòng sản phẩm 
chất lượng cao trên thị trường 
Bên cạnh thị phần xuất khẩu, Tôn Đông Á 
vẫn rất chú trọng vào hệ thống bán hàng 
nội địa với hệ thống phân phối với 4 công ty 
thành viên, 2 văn phòng đại diện phân phối 
hàng hóa đa dạng qua 3 kênh: thương mại, 
cắt cán và dự án chuyên ngành. Ngoài ra, 
thị trường nội địa còn có thêm VPDD TDA.
BĐ phục vụ và gia tăng dịch vụ khách hàng 
khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Công ty 
cũng đầu tư đội xe (TDA.BD) để chủ động 

vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, 
gia tăng chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ của 
Tôn Đông Á và nâng cao chất lượng phục 
vụ cho khách hàng
Những tiến bộ Tôn Đông Á đã đạt được 
trong năm 2021
Trong năm 2021, Tôn Đông Á đã có sự 
chuyển đổi linh hoạt cơ cấu thị trường trong 
bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị hết sức 
phức tạp, dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, 
Công ty vẫn giữ được thế mạnh và tận dụng 
được những lợi thế riêng của ngành để đạt 
được kết quả kinh doanh vô cùng thuận lợi.
Đây là năm mà Tôn Đông Á mở rộng thị 
trường xuất khẩu sang các nước Châu Âu 
và tăng sản lượng xuất khẩu gấp 2.5 lần, 
tăng cao kỷ lục so với năm 2020, đặc biệt 
lượng hàng xuất khẩu đi thị trường khó tính 
là Mỹ tăng gấp 5 lần cho thấy sản phẩm 
của TDA ngày càng được nâng cao về chất 
lượng để đáp ứng được những yêu cầu khó 
khăn của khách hàng về tiêu chuẩn cũng 
như đa dạng sản phẩm.
Tôn Đông Á tiếp tục củng cố và ổn định hệ 
thống phân phối tại thị trường nội địa với 
3 công ty thành viên và 2 văn phòng đại 
diện là đầu cầu phân phối hàng hóa đến 
1600 đại lý khắp từ Nam ra Bắc (tăng 100 
đại lý so với năm 2020). Công ty cũng vẫn 
tiếp tục đẩy mạnh truyền thông nhằm tăng 
tính nhận diện thương hiệu của Tôn Đông 
Á và các nhãn hàng KING/WIN/S VIET. Tôn 
Đông Á cũng tiếp sức, chung tay cùng cộng 
đồng vượt qua Đại dịch Covid cũng như bà 
con có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh 
viên vượt khó nhằm lan tỏa giá trị “Cùng xây 
cuộc sống xanh”.

b. đánh giá của ban tổng giáM đốc
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
a. tình hình tài Sản

Tài sản trong kì tăng 51,77% đạt 12.648 tỷ đồng, phần lớn do tăng tài sản ngắn hạn 
tới 84,27% so với cùng kỳ 2020 và tài sản ngắn hạn chiếm đến 73,38% cơ cấu tổng 
tài sản. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn nhất cũng là hàng tồn kho 
chiếm đến 35%, tăng đến 90,29% so với cùng kỳ. Lượng hàng tồn kho tăng lên phần 
nhiều liên quan đến doanh thu thuần tăng cao, giá đơn vị sản phẩm tăng cao và 
khiến lượng hàng tồn tăng theo. Bên cạnh đó, doanh thu tăng cũng làm các khoản 
phải thu tăng, tuy nhiên cơ cấu khoản phải thu trong cơ cấu tài sản ngắn hạn vẫn 
ổn định. Tài sản dài hạn trong năm 2021 chỉ biến động nhỏ, tăng 2,13% so với cùng 

A - Tài sản ngắn hạn

I. Tiền và các khoản 

tương đương tiền

II. Đầu tư tài chính ngắn 

hạn

III. Các khoản phải thu 

ngắn hạn

IV. Hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

B - Tài sản dài hạn

I. Các khoản phải thu 

dài hạn

II. Tài sản cố định

III. Tài sản dở dang dài 

hạn

IV. Đầu tư tài chính dài 

hạn

V. Tài sản dài hạn khác

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.036.657

378.658

658.736

1.583.842

2.326.448

88.956

3.296.898

4.923

2.932.849

31.596

-

327.530

8.333.555   

9.281.097

544.359

1.625.389

2.519.798

4.427.017

164.533

3.367.017

4.867

2.834.482

3.106

199.640

324.923

12.648.114  

60,44%

4,54%

7,90%

19,01%

27,92%

1,07%

39,56%

0,06%

35,19%

0,38%

0,00%

3,93%

100,00%

73,38%

4,30%

12,85%

19,92%

35,00%

1,30%

26,62%

0,04%

22,41%

0,02%

1,58%

2,57%

84,27%

43,76%

146,74%

59,09%

90,29%

84,96%

2,13%

-1,14%

-3,35%

-90,17%

-

-0,80%

51,77%

Chỉ tiêu Tỷ
trọng

Tỷ
trọng

Thay
đổi

2020
(triệu đồng)

2021
(triệu đồng)

b. tình hình nguồn vốn

kỳ. Hầu hết các khoản tài sản dài hạn đều giảm dù mức giảm về tuyệt đối là không 
quá lớn, chủ yếu là khấu hao tài sản cố định. Tuy nhiên mức tăng trong kỳ chủ yếu 
đến từ các khoản đầu tưu dài hạn mà cụ thể ở đây là các trái phiếu phát hành 
bởi các Ngân hàng. Cơ cấu tài sản của Tôn Đông Á phù hợp với giai đoạn Công ty 
đang tăng tỷ lệ nợ cho giai đoạn mở rộng và doanh thu tăng nhanh.

C - NỢ PHẢI TRẢ

I. Nợ ngắn hạn

1. Phải trả người bán ngắn hạn

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

4. Phải trả người lao động

5. Chi phí phải trả ngắn hạn

6. Phải trả ngắn hạn khác

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi

D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn cổ phần

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Quỹ đầu tư phát triển

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.910.793

5.156.605

1.476.177

109.006

61.664 

35.854

7.435

800.812

2.657.851

7.807

754.188

5.336 

693.166

55.686

2.422.762

2.422.762

975.098

464.371

1.932

3.431

977.930

8.333.555   

9.196.196

8.745.066

2.351.948

58.614

108.732

37.665

6.449

2.336.109

3.827.538

18.010

451.130

0

451.130

0

3.451.918

3.415.918

1.023.228

464.371

1.932

3.431

1.958.956

12.648.114

70,93%

61,88%

17,71%

1,31%

0,74%

0,43%

0,09%

9,61%

31,89%

0,09%

9,05%

0,06%

8,32%

0,67%

29,07%

29,07%

11,70%

5,57%

0,02%

 0,04% 

11,73%

100,00%

72,71%

69,14%

18,60%

0,46%

0,86%

0,30%

0,05%

18,47%

30,26%

0,14%

3,57%

0,00%

3,57%

0,00%

27,29%

27,01%

8,09%

3,67%

0,02%

 0,03%

15,49%

100,00%

55,58%

69,59%

59,33%     

-46,23%

76,33%

5,05%

-13,26%

191,72%

44,01%

130,7%

-40,18%

-100,00%

-34,92%

-100,00%

42,48%

40,99%

4,94%

0,00% 

 0,00%

 0,00%

100,32%

51,77%

Chỉ tiêu Tỷ
trọng

Tỷ
trọng

Thay
đổi

2020
(triệu đồng)

2021
(triệu đồng)
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Tình hình nguồn vốn trong kỳ tăng mạnh thêm 51,77% và chủ yếu là tăng lên trong 
khoản mục nợ phải trả. Khoản mục nợ phải trả chiếm tỉ trọng đến 72,71% tuy xét về 
mặt cơ cấu là vẫn ổn định so với 2020 nhưng tăng đến 55,58%. Để cơ cấu này được 
giữ ổn định so với năm 2020 thì Tôn Đông Á đã tăng vốn chủ thêm 42,48% thông 
qua Phát hành ra công chúng. Đối với khoản mục nợ phải trả, chiếm phần lớn là nợ 
ngắn hạn trong đó gần một nửa là vốn vay. Chiếm tỉ trọng lớn khác là các khoản 
phải trả người bán ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác, vốn gồm các khoản phải 
trả liên quan đến hàng tồn kho. Chủ yếu cơ cấu nợ được giữ cao và tăng lên để 
phù hợp với quy mô doanh thu tăng mạnh trong năm 2021 và cao gấp đôi tài sản 
nên cần nguồn vốn vay và các khoản nợ khác nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu 
động của Công ty, giữ cho vòng quay tài sản được thông suốt.

b. tình hình nguồn vốn
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2022
a. đánh giá cơ hội tiềM năng 2022
Năm 2022 được nhiều chuyên gia nhận định là sẽ khó còn diễn ra tình trạng mất 
cân bằng cung cầu thép như năm 2021 và do đó giá thép khó có thể còn giữ ở 
mức cao. Động lực chính cho tăng trưởng và giữ vững lợi nhuận trong năm 2022 sẽ 
nằm ở khả năng cạnh tranh của sản phẩm và việc nắm bắt các nhu cầu đầu tư 
lớn, các thị trường còn nhiều tiềm năng.
Đối với thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất tôn, thép vẫn còn nguyên 
cơ hội được hưởng lợi từ chủ trương đầu tư công với gói kích thích đầu tư phát triển 
kết cấu hạ tầng tối đa gần 114 nghìn tỷ đồng. Dịch bệnh Covid-19 đang tạm lắng 
xuống ở bình diện trong nước và đây cũng là cơ hội để triển khai các kế hoạch 
xây dựng phát triển khác. Tôn Đông Á đang sở hữu năng lực sản xuất dẫn đầu thị 
trường trong nước và có chiến lược tăng độ phủ sóng sản phẩm ra nhiều địa bàn 
trên cả nước. Ban lãnh đạo Tôn Đông Á đánh giá đây sẽ là cơ hội tốt để tiếp tục 

- Công ty vẫn hoạt động mảng kinh doanh sản phẩm tôn mạ và thép hộp.
- Tiếp tục ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát hệ thống quản 
trị.
- Đầu tư nhà máy thứ 3 tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng công suất lên đến 1.2 triệu 
tấn/năm:
- Khắc phục điểm nghẽn hiện tạị về công suất sản xuất không đủ đáp ứng nhu 
cầu khách hàng.
- Mở rộng phân khúc tiêu thụ hàng hóa sang thiết bị gia dụng, nội thất và 
hướng đến  phân khúc xe hơi.
- Trở thành nhà sản xuất tôn mạ chất lượng và chủng loại sản phẩm phong 
phú top đầu Việt Nam.
- Kế hoạch phát triển thị trường:
   Kiên trì định hướng phát triển thị trường phân khúc sản phẩm chất lượng cao
   Tiếp tục củng cố các khu vực thị trường 
   Gia tăng sản lượng tại các khu vực và phân khúc còn dư địa.
   Mở rộng kênh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng.

b. kế hoạch năM 2022

c. đánh giá các Mảng hoạt động kinh doanh của công ty và kế hoạch phát triển trong 
giai đoạn tới
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mở rộng thị trường, nâng cao uy tín và độ nhận diện của thương hiệu Tôn Đông Á 
và các nhãn hàng chất lượng cao. Bên cạnh đó, chiến lược mở rộng sản xuất các 
sản phẩm mới liên quan đến sản xuất gia dụng, công nghiệp, đặc biệt là phụ trợ 
cho sản xuất ô tô có thể giúp Tôn Đông Á đón đầu xu thế sản xuất mới khi nhu cầu 
về xe hơi trong nước và trong khu vực đang ngày một tăng lên.
Đối với thị trường xuất khẩu, Tôn Đông Á đã tận dụng được cơ hội khi nguồn cung 
tôn thép mất cân đối so với nhu cầu để mở rộng thị phần đến các thị trường khó 
tính như Mỹ, châu Âu. Tuy trong năm 2022, giá bán ở các thị trường trên sẽ có xu 
hướng giảm và các doanh nghiệp sản xuất thép Trung Quốc có thể quay trở lại 
nhưng việc đã khẳng định được uy tín, chất lượng ngay trong thời điểm khó khăn 
của Đại dịch sẽ giúp Tôn Đông Á có những lợi thế cạnh tranh nhất định và là bàn 
đạp để phát triển sâu rộng hơn trên những thị trường này.

Dựa trên bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội năm 2022, Ban Tổng Giám đốc nhận 
định 2022 sẽ tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn đối với kinh tế nói chung và các 
điều kiện thuận lợi về giá nguyên liệu tôn, thép không còn được đảm bảo như năm 
2021 trong khi xung đột tại Ukraine có thể tạo ra những biến cố chính trị - kinh tế lớn 
và bất ngờ. Trước tình hình trên, Tôn Đông Á đặt mục tiêu duy trì sản lượng sản xuất, 
giữ vững lợi nhuận khả quan của năm 2021. Tôn Đông Á sẽ tiếp tục xúc tiến với các 
khách hàng hiện tại, đặc biệt là các đối tác Mỹ và châu Âu.



62 | Báo cáo thường niên 2021 Báo cáo thường niên 2021 | 63

Phần IV
đánh giá các Mặt hoạt động của công ty 

đánh giá của hội đồng Quản trị về hoạt động của ban 

tổng giáM đốc 

kế hoạch, định hướng của hội đồng Quản trị

Đánh giá của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY
a. đánh giá việc thực hiện các Quy định về Quản trị công ty:

- Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức họp và phân công từng nhiệm vụ đến từng 
thành viên trong HĐQT theo từng mảng công việc cụ thể để chỉ đạo, theo sát công 
tác triển khai các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. 
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT đã được ban điều 
hành triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.
- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các phòng ban/ 
bộ phận chức năng trong Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 
- Hội đồng quản trị công ty giao cho. Các hoạt động của bộ máy điều hành có sự 
năng động, cẩn trọng và tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của 
Công ty, các quy định khác của Nhà nước. Phát huy được tối đa trí tuệ tập thể, 
năng lực sẵn có cũng như tinh thần đoàn kết gắn bó, đồng lòng đóng góp vào sự 
phát triển của Công ty cũng như lợi ích của Cổ đông.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc luôn tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất đổi mới mô hình 
hoạt động phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Đặc biệt, 
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 trong thời gian vừa qua đã 
ảnh hưởng không ít đến kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy 
nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, BTGĐ Công ty đã nhanh chóng điều chỉnh 
định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như phương án tổ 
chức “3 tại chỗ” trong công ty cùng với các chính sách khích lệ tinh thần làm việc 
của CB-CNV từ đó giúp CB-CNV yên tâm sản xuất, thúc đẩy hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty có hiệu quả, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao 
động.
- Trong năm 2021, HĐQT cũng đã chỉ đạo sát sao và triển khai thành công 
công tác xin cấp giấy phép phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong 
việc quản lý, kiểm soát việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; bảo toàn và phát triển 
vốn đảm bảo tính trung thực, hợp pháp và hệ thống, nhất quán.
- Trong quyền hạn và nhiệm vụ của mình Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao cũng như phối hợp với HĐQT và bộ máy điều hành trong Công 
ty thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết đã được ban hành.

- Trong năm 2021, Tôn Đông Á tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư Nhà máy 
thép lá mạ công suất 1.2 triệu tấn/ năm (NM3) nhằm sản xuất sản phẩm thép mạ 
dùng cho các ngành nghề xây dựng, sản xuất thiết bị gia dụng & ôtô. Dự kiến các 
dự án sẽ hoàn thành sản xuất sản phẩm đầu tiên vào đầu Quý III/2023
- Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển 24 năm qua, Tôn Đông Á 
luôn đề cao tinh thần cùng chung tay vì sự phát triển cộng đồng, thể hiện trách 
nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước thông qua các hoạt động thiết thực 
có ích cho xã hội như: Hỗ trợ kinh phí xây cầu đường; trao học bổng cho trẻ em 
nghèo, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; hỗ trợ tôn lợp nhà và nhiều tài trợ ý 
nghĩa khác
- Đặc biệt năm 2021, TDA là một trong những đơn vị, đồng hành cùng Chính 
phủ, trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, tổng số tiền mà Tôn 
Đông Á đã ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 lên gần 
5 tỷ đồng.

b. kết Quả hoạt động Sản Xuất kinh doanh

c. hoạt động đầu tư và hoạt động khác

Chỉ tiêu

Tổng vốn CSH bình quân

Doanh thu thực hiện

Tổng chi phí

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Thực hiện năm 2021

2.937.340

25.301.792

- 24.049.403

1.503.496

1.209.808

Stt

1

2

3

4

5

ĐVT

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng

Triệu Đồng
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

 Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các phòng ban/ 
bộ phận chức năng trong Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 
và Hội đồng quản trị công ty giao cho. Các hoạt động của bộ máy điều hành có sự 
năng động, cẩn trọng đều tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của 
Công ty và các quy định khác của Nhà nước
 HĐQT đã tổ chức họp và phân công từng nhiệm vụ đến từng thành viên 
trong HĐQT theo từng mảng công việc cụ thể để chỉ đạo, theo sát công tác triển 
khai các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua
 Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT đã được ban điều 
hành triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu
 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc luôn tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất đổi mới mô hình 
hoạt động phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Đặc biệt, 
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 trong thời gian vừa qua đã 
ảnh hưởng không ít đến kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy 
nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, BTGĐ Công ty đã nhanh chóng điều chỉnh 
định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như phương án tổ 
chức “3 tại chỗ” trong công ty cùng với các chính sách khích lệ tinh thần làm việc 
của CB-CNV từ đó giúp CB-CNV yên tâm sản xuất, thúc đẩy hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty có hiệu quả, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao 
động

 Thị phần nội địa và xuất khẩu có thể tăng được nhưng do công suất của các 
nhà máy đã vận hành và chạy tối đa không đủ cung cấp nguồn hàng theo yêu 
cầu dẫn đến cung ứng nguồn hàng cho khách hàng bị hạn chế
 Chưa cung cấp được nguồn sản phẩm phong phú đáp ứng tối đa nhu cầu 
của thị trường
 Mục tiêu nhanh chóng đưa NM3 nhanh chóng đi vào hoạt động

a. những Mặt làM được

b. những Mặt chưa làM được & nguyên nhân

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì 
chiến lược lâu dài của Tôn Đông Á 

trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại 
Việt Nam và trong khu vực trong lĩnh 
vực sản xuất thép lá mạ áp dụng công 
nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. 
Tôn Đông Á sẽ tiếp tục tập trung phát 
triển các dòng sản phẩm chất lượng 
cao, phân khúc cao, mở rộng ra các thị 
trường còn dư địa cũng như nâng cao 
vị thế tại các thị trường đang chiếm 
lĩnh hiện tại. Tôn Đông Á sẽ tiếp tục đầu 
tư vào dự án nhà máy số 3 tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Tôn Đông Á cũng sẽ lấn sân 
sang các dòng sản phẩm khác để mở 
rộng hệ sinh thái, nâng cao chuỗi giá trị 
thương hiệu Tôn Đông Á. Cùng với đó, 
Tôn Đông Á đang có những bước chuẩn 
bị để chính thức niêm yết trên Sàn Giao 
dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh, vươn thương hiệu Tôn Đông Á hơn 
ra thị trường cũng như nâng tầm vị thế 
khi giờ đây Công ty sẽ cần tiếp tục nỗ 
lực duy trì kết quả cũng như kiện toàn 

bộ máy theo tiêu chuẩn của một Công 
ty đại chúng hàng đầu Việt Nam trong 
lĩnh vực sản xuất thép lá mạ. Hội đồng 
quản trị đặt ra mục tiêu tiếp tục duy trì 
mức doanh thu và lợi nhuận xuất sắc 
của 2021 đồng thời thực hiện các mục 
tiêu đầu tư, sản xuất, khai thông các 
điểm tắc nghẽn về nhu cầu do công 
suất không đủ đáp ứng khách hang 
trong năm 2021. 
Để đạt được những mục tiêu trên, Hội 
đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám 
đốc thực hiện sát các mục tiêu được đề 
ra, đôn đốc cán bộ, công nhân viên nỗ 
lực hết mình vượt qua những khó khăn, 
không ngừng sáng tạo, cải tiến hiệu 
quả sản xuất, linh hoạt, chủ động ứng 
phó với những biến đổi trong môi trường 
kinh doanh.
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Phần V
Sơ lược thành phần hội đồng Quản trị 

Sơ lược thành phần ban kiểM Soát

các giao dịch, thù lao & các khoản lợi ích 

của hội đồng Quản trị, ban kiểM Soát và 

ban giáM đốc

giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

đánh giá việc thực hiện các Quy định về 

Quản trị công ty

Quản trị công ty
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thanh Trung
chủ tịch hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1959 - Kỹ sư xây dựng
Ông Nguyễn Thành Trung là cổ đông sáng lập và là người đặt những nền 
móng đầu tiên cho Tôn Đông Á. Ông từng công tác tại Tổng Công ty Cao 
su Việt Nam và Công ty TNHH XD-TM Mekong Việt Nam. Ông là Chủ tịch 
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tôn Đông Á từ khi thành lập cho đến tháng 
06/2021. Sau 06/2021, ông Nguyễn Thanh Trung chỉ còn là Chủ tịch HĐQT 
của Công ty

Bà Lê Thị Phương Loan
thành viên hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1951 - Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Bà Lê Thị Phương Loan là một trong 3 cổ đông sáng lập của Tôn 
Đông Á. Bà nắm chức vụ chủ chốt trong HĐQT từ khi thành lập 
năm 1998 cho đến nay.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
thành viên hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1965 - Cao đẳng Quản trị Kinh doanh
Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh là một trong 3 cổ đông sáng lập của 
Tôn Đông Á. Bà nắm chức vụ chủ chốt trong HĐQT từ khi thành 
lập năm 1998 cho đến nay.

Ông Nguyễn Thanh Trung

Bà Lê Thị Phương Loan

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Ông Hồ Song Ngọc

Ông Phạm Quốc Thắng

Ông Đoàn Vĩnh Phước

Ông Đoàn Danh Tuấn

Ông Ngô Văn Sinh

TV không điều hành

TV không điều hành

TV không điều hành

Thành viên điều hành

Thành viên điều hành

Thành viên điều hành

TV không điều hành

TV không điều hành

Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

TV độc lập HĐQT

TV độc lập HĐQT

Họ tên Chức vụ Thành viên điều hành, 
không điều hành

Ông Hồ Song Ngọc
thành viên hội đồng Quản trị kiêM tổng giáM đốc

Năm sinh:1961 - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Ông Hồ Song Ngọc từng công tác tại Tiểu đoàn 22, Sư đoàn 98, Quân 
khu 9, Công ty Du lịch An Giang, Công ty TNHH Minh Nguyên trước 
khi trở thành thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tôn Đông Á 
từ năm 2010 đến tháng 06/2021. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám 
đốc kể từ tháng 06/2021 đến nay

Ông Đoàn Vĩnh Phước
thành viên hội đồng Quản trị kiêM phó tổng giáM đốc

Năm sinh: 1968 - Cử nhân Kế hoạch hóa Kinh tế Quốc dân
Ông Đoàn Vĩnh Phước từng công tác tại Công ty TNHH Mekong 
cho đến năm 1998. Ông giữ chức vụ Trưởng VPĐD tại TpHCM của 
Tôn Đông Á từ năm 1998 đến năm 2007 trước khi trở thành Thành 
viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc từ năm 2008 đến nay

Ông Đoàn Danh Tuấn
thành viên độc lập hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1957 - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế
Ông Đoàn Danh Tuấn hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
TM Thép Toàn Thắng. Ông giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tôn Đông 
Á từ tháng 05/2021 đến nay

Ông Ngô Văn Sinh
thành viên độc lập hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1972 - Kỹ sư Điện
Ông Ngô Văn Sinh từng công tác tại LS Industrial System và Schnei-
der Electric. Hiện nay ông đang là Giám đốc điều hành tại Công 
ty Cổ phần kỹ thuật Điện Miền Trung và giữ chức vụ thành viên 
HĐQT Tôn Đông Á từ tháng 05/2021 đến nay.

Ông Phạm Quốc Thắng
thành viên hội đồng Quản trị kiêM phó tổng giáM đốc

Năm sinh: 1967 - Cử nhân Sư phạm Hóa
Ông Phạm Quốc Thắng từng giữ chức vụ Phó Giám đốc tại Nhà 
máy sản xuất nước ngọt Festi Long Xuyên và công tác tại Công ty 
Thực phẩm MeKong Gò Vấp trước khi trở thành Thành viên HĐQT 
kiêm Phó Tổng Giám đốc từ năm 1998 đến nay
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Số cuộc họp hđQt trong năM 2021

các nghị Quyết/Quyết định của hđQt trong năM 2021

Họ tên
Ông Nguyễn Thanh Trung

Bà Lê Thị Phương Loan

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Ông Hồ Song Ngọc

Ông Phạm Quốc Thắng

Ông Đoàn Vĩnh Phước

Ông Đoàn Danh Tuấn

Ông Ngô Văn Sinh

Số cuộc họp
38/38

38/38

38/38

38/38

38/38

38/38

26/38

26/38

Chức vụ
Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

TV độc lập HĐQT

TV độc lập HĐQT

Số NQ - QĐ
01/2021/NQ-

HĐQT-TDA

02/2021/NQ-

HDQT-TDA

03/2021/NQ-

HDQT-TDA

04/2021/NQ-

HDQT-TDA

04A/2021/NQ-

HĐQT-TDA

05/2021/NQ-

HDQT-TDA

05A/2021/NQ-

HDQT-TDA

06/2021/NQ-

HDQT-TDA

Ban hành
07/01/2021

20/01/2021

26/01/2021

30/03/2021

01/04/2021

06/04/2021

11/05/2021

20/05/2021

Tóm tắt nội dung
Chi trả cổ tức năm 2019

Thành lập Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Tôn Đông Á 

tại Long An và bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH 

MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng (TDA.DN)

Chi trả cổ tức năm 2019- đợt 2

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

Đầu tư thêm vốn vào Công ty TNHH Một Thành Viên Tôn Đông 

Á Bình Dương

Chi trả cổ tức năm 2020

Bổ sung nội dung đăng ký hoạt động kinh doanh tại Công ty 

TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương

Số NQ - QĐ
07/2021/NQ-

HDQT-TDA

08/2021/NQ-

HDQT-TDA

08A/2021/NQ-

HDQT-TDA

08B/2021/NQ-

HDQT-TD

09/2021/NQ-

HDQT-TDA

10/2021/NQ-

HDQT-TDA

11/2021/NQ-

HDQT-TDA

11A/2021/NQ-

HDQT-TDA

12/2021/NQ-

HDQT-TDA

13/2021/NQ-

HDQT-TDA

14/2021/NQ-

HDQT-TDA

Ban hành
31/05/2021

01/06/2021

11/05/2021

17/05/2021

08/06/2021

08/06/2021

08/06/2021

08/06/2021

29/06/2021

29/06/2021

29/06/2021

Tóm tắt nội dung
Thực hiện chương trình phát hành ưu đãi cho CB-CNV, xử 

lý cổ phiếu quỹ

Thay đổi thành viên BTK HDQT (Hồng Nhung - Nhật Hoàng)

Chi trả cổ tức 2020

BBH kiêm nghị quyết Thông qua kế hoạch kinh doanh và 

vay vốn tại viettinbank Đông Sài Gòn và các biện pháp 

đảm bảo nợ vay

Ông Nguyễn Thanh Trung thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng 

Giám Đốc và bổ nhiệm làm người đại diện theo pháp luật

Bổ nhiệm ông Hồ Song Ngọc giữ chức vụ Tổng Giám Đốc 

(người đại diện theo pháp luật)

Đầu tư xây dựng văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

Xét duyệt DS mua cổ phần ưu đãi theo chương trình phát 

hành ưu đãi ESOP 2021

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, người đại diện phần vốn 

góp, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một 

Thành Viên Tôn Đông Á Bình Dương

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, người đại diện phần vốn 

góp, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một 

Thành Viên Tôn Đông Á Long An

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, người đại diện phần vốn 

góp, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một 

Thành Viên Tôn Đông Á Đà Nẵng
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các nghị Quyết/Quyết định của hđQt trong năM 2021(tiếp theo)

Số NQ - QĐ
11/2021/NQ-

HDQT-TDA

11A/2021/NQ-

HDQT-TDA

12/2021/NQ-

HDQT-TDA

13/2021/NQ-

HDQT-TDA

14/2021/NQ-

HDQT-TDA

15/2021/NQ-

HDQT-TDA

16/2021/NQ-

HDQT-TDA

17/2021/NQ-

HDQT-TDA

18/2021/NQ-

HDQT-TDA

19/2021/NQ-

HDQT-TDA

Ban hành
08/06/2021

08/06/2021

29/06/2021

29/06/2021

29/06/2021

29/06/2021

29/06/2021

01/07/2021

08/07/2021

26/07/2021

Tóm tắt nội dung
Đầu tư xây dựng văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

Xét duyệt DS mua cổ phần ưu đãi theo chương trình phát 

hành ưu đãi ESOP 2021

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, người đại diện phần vốn 

góp, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một 

Thành Viên Tôn Đông Á Bình Dương

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, người đại diện phần vốn 

góp, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một 

Thành Viên Tôn Đông Á Long An

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, người đại diện phần vốn 

góp, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một 

Thành Viên Tôn Đông Á Đà Nẵng

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, người đại diện phần vốn 

góp, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một 

Thành Viên Tôn Đông Á Bắc Ninh

Thay đổi thành viên BTK HDQT (Hoàng Loan - Nguyễn Nhật 

Hoàng)

Chấm dứt hoạt động Hội đồng quản lý các dự án, Hội 

đồng đầu tư

Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương 

vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Đồng Nai

Số NQ - QĐ
20/2021/NQ-

HDQT-TDA

21/2021/NQ-

HDQT-TDA

22/2021/NQ-

HDQT-TDA

23/2021/NQ-

HDQT-TDA

24/2021/NQ-

HDQT-TDA

25/2021/NQ-

HDQT-TDA

26/2021/NQ-

HDQT-TDA

27/2021/NQ-

HDQT-TDA

Ban hành
26/07/2021

17/09/2021

24/09/2021

23/10/2021

23/10/2021

04/11/2021

04/11/2021

02/12/2021

Tóm tắt nội dung
Thông qua việc Bảo lãnh cho CÔNG TY TNHH MTV TÔN 

ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra 

công chúng theo Nghị quyết 18/2021

Điều chỉnh, bổ sung bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu 

lần đầu ra công chúng

Miễn nhiệm Giám đốc TDA.LA (Đoan Trang)

Bổ nhiệm Giám đốc TDA.LA (Xuân Hòa)

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Trung làm người đại diện 

phần vốn góp tại Công ty TNHH Tôn Đông Á Posco VN

Bổ nhiệm ông Hồ Song Ngọc giữ chức vụ Thành viên 

thường trực HĐQT TDA

Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh TDA.ST3
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BAN KIỂM SOÁT

Bà Lê Thị Khoa Nguyên
trưởng ban kiểM Soát

Năm sinh: 1959 - Tiến sĩ kinh tế
Bà Lê Thị Khoa Nguyên từng giảng dạy tạy Trường Trung cấp 
tài chính KT 4 (Bộ Tài chính), Trường Cao Đẳng Tài chính Hải 
Quan (Bộ Tài chính), Trường ĐH MỞ TP HCM và thỉnh giảng 
tại nhiều trường đại học khác. Bà được bầu làm Trưởng BKS 
Tôn Đông Á từ 05/2021 đến nay

Bà Lâm Duy Thùy Linh
thành viên ban kiểM Soát

Năm sinh: 1965 - Thạc sĩ y khoa
Bà Lâm Duy Thùy Linh từng công tác tại Đại học Y Dược TPH-
CM, Bệnh viện nhân dân Gia Định. Hiện bà đang là Giám 
đốc Công ty TNHH Dược phẩm Linh Ân và trở thành Thành 
viên BKS Tôn Đông Á từ 05/2021

Bà Nguyễn Phước Thị Túy Hà
thành viên ban kiểM Soát

Năm sinh: 1957 - Thạc sĩ kinh tế
Bà Nguyễn Phước Thị Túy Hà từng giảng dạy tại Trường Cấp 
3 Phù Mỹ, Trường Nuôi dạy con Liệt Sỹ Miễn Nam - Gò Vấp 
HCM. Bà cũng từng giữ chức vụ Thành viên HĐQT và Giám 
đốc APAVE Asia-Pacific. Hiện bà đang là Giảng viên tại 
Trường Đại học Hoa Sen và trở thành Thành viên BKS Tôn 
Đông Á từ 01/2022

Ông Nguyễn Năng Tín
thành viên ban kiểM Soát

Năm sinh: 1955 - Kỹ sư cơ khí
Ông Nguyễn Năng Tín từng làm Giảng viên tại ĐH Bách 
Khoa TP.HCM, từng công tác tại Cty TNHH Thương Mại - Xây 
Dựng Nam Hải. Ông được bầu làm Thành viên BKS Tôn Đông 
Á từ 05/2021 đến nay

Số cuộc họp của ban kiểM Soát trong năM 2021

Họ tên
Bà Lê Thị Khoa Nguyên

Ông Nguyễn Năng Tín

Bà Lâm Duy Thùy Linh

Bà Nguyễn Phước Thị Túy Hà

Số cuộc họp
2/2

2/2

2/2

0/2 (tham gia 2022)

Họ tên
Bà Lê Thị Khoa Nguyên

Ông Nguyễn Năng Tín

Bà Lâm Duy Thùy Linh

Bà Nguyễn Phước Thị Túy Hà

Chức vụ
Trưởng BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Bà Trần Lệ Xuân
kế toán trưởng

Năm sinh: 1983 - Cử nhân Kế toán
Bà Trần Lệ Xuân từng công tác tại Công ty TNHH Nước Giải 
khát Hoàn Cầu An Giang và Công ty TNHH Minh Nguyên. 
Bà gia nhập Tôn Đông Á từ năm 2011 và trở thành Kế toán 
trưởng Công ty từ 2018 đến nay

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông Hồ Song Ngọc - tổng giáM đốc: Xem phần Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Phạm Quốc Thắng - phó tổng giáM đốc: Xem phần Thành viên HĐQT
Ông Đoàn Vĩnh Phước - phó tổng giáM đốc: Xem phần Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Đại
phó tổng giáM đốc kinh doanh

Năm sinh: 1972 - Thạc sĩ Kỹ thuật
Ông Nguyễn Văn Đại từng công tác tại Công ty thép Nhà 
Bè, Công ty Liên doanh Vingal, Công ty Nam Hà Việt, Nhà 
máy thép Phú Mỹ, Công ty Thép miền Nam, Công ty CP 
Thép tấm lá Thống Nhất, Công ty TNHH MTV thép tấm lá Phú 
Mỹ. Ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tôn Đông Á từ 
12/2019 đến nay
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- Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức họp và phân công từng nhiệm vụ đến từng 
thành viên trong HĐQT theo từng mảng công việc cụ thể để chỉ đạo, theo sát công 
tác triển khai các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. 
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT đã được ban điều 
hành triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.
- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các phòng ban/ 
bộ phận chức năng trong Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 
- Hội đồng quản trị công ty giao cho. Các hoạt động của bộ máy điều hành có sự 
năng động, cẩn trọng và tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của 
Công ty, các quy định khác của Nhà nước. Phát huy được tối đa trí tuệ tập thể, 
năng lực sẵn có cũng như tinh thần đoàn kết gắn bó, đồng lòng đóng góp vào sự 
phát triển của Công ty cũng như lợi ích của Cổ đông.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc luôn tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất đổi mới mô hình 
hoạt động phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Đặc biệt, 
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 trong thời gian vừa qua đã 
ảnh hưởng không ít đến kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy 
nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, BTGĐ Công ty đã nhanh chóng điều chỉnh 
định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như phương án tổ 
chức “3 tại chỗ” trong công ty cùng với các chính sách khích lệ tinh thần làm việc 
của CB-CNV từ đó giúp CB-CNV yên tâm sản xuất, thúc đẩy hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty có hiệu quả, đảm bảo việc làm cho người lao động.
- Trong năm 2021, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời và triển khai thành công xin 
cấp giấy phép phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong 
việc quản lý, kiểm soát việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; bảo toàn và phát triển 
vốn đảm bảo tính trung thực, hợp pháp và hệ thống, nhất quán.
- Trong quyền hạn và nhiệm vụ của mình Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao cũng như phối hợp với HĐQT và bộ máy điều hành trong Công 
ty thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết đã được ban hành.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO & CÁC KHOẢN LỢI 
ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Thù lao của Hội đông quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: 418.800.000 đồng (đã 
chi)
Căn cứ NQĐHĐCĐ 04/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA mức trích lập chi phí HĐQT, BKS, BTK 
tối đa 2% lợi nhuận sau thuế 2021.
Mức trích lập chi phí HĐQT năm 2021= 0,5%*LNST = 5.898.847.494 đồng

ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH 
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Phần VI
Mô hình phát triển bền vững

Môi trường

người lao động

Xã hội

Báo cáo phát triển bền vững
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MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Với tôn chỉ hoạt động “Cùng xây cuộc sống xanh”, Tôn Đông Á hiểu rõ trách 
nhiệm của một doanh nghiệp lớn về sản xuất vật liệu xây dựng nguồn đối với 

các mục tiêu phát triển bền vững. Phát triển bền vững mang lại giá trị thực sự cho 
không chỉ cổ đông, khách hàng, đối tác mà còn cho người lao động, xã hội - môi 
trường, cộng đồng địa phương và còn đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước. 
Trên cơ sở đó, các kế hoạch hành động của Công ty được đặt ra dựa trên nền 
tảng sự chia sẻ chủ động và tích cực từ các bên liên quan nhằm nhanh chóng 
phát hiện những vấn đề cần thay đổi và phát triển để hoàn thiện hơn các chính 
sách của Công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị
Định hướng chiến lược phát triển bền vững chung cho toàn bộ Công ty

Các chương trình hành động chung

Ban Tổng Giám đốc
Định hướng, chỉ đạo chung về Phát triển bền vững của Công ty

Phê duyệt mục tiêu và các kế hoạch hành động

Các bộ phận, phòng ban chức năng, nhà máy
Xây dựng và trình Ban Tổng Giám đốc các mục tiêu kế hoạch và 

hành động cụ thể.
Triển khai, hướng dẫn các công ty con thực hiện, giám sát các kế 

hoạch, hành động đã được Ban Tỏng giám đốc phê duyệt.
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MÔI TRƯỜNG

các Sáng kiến và biện pháp giảM thiểu phát thải khí nhà kính

Công ty đã đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ (lựa chọn công 
nghệ tiêu hao ít nhiên liệu, năng lượng, phát thải ít, thân thiện 
với môi trường, nâng cao tuổi thọ thiết bị, rút ngắn chu kỳ 
tạo sản phẩm…). Sử dụng công nghệ ít tiêu hao: tái sinh 
acid 99% (giảm acid thải ra môi trường), lò NOF (tái 
sử dụng nhiệt, thu hồi nhiệt), sử dụng điện tái sinh 
(hệ thống DC BUS), sử dụng hơi nóng 100% từ hệ 
thống nồi hơi Biomass

Công ty sử dụng nhiên liệu sạch và tiết 
kiệm năng lượng trong sản xuất. Thay 
đổi nhiên liệu (từ dùng than sang dùng 
khí sạch CNG) và tăng cường sử dụng 
năng lượng có hiệu quả (sử dụng nhiệt 
dư, khí dư tái tạo năng lượng, bố trí 
hợp lý các thiết bị truyền động…).

- Cải tiến dây chuyền PO, đạt hiệu 
quả sau cải tiến: Tăng sản lượng 120 
tấn / ngày và 3,360 tấn / tháng. Tiết 
kiệm chi phí.

- Giải pháp cho dây chuyền CK4: góp 
phần lớn vào việc ổn định sản xuất cho 
dây chuyền CK4, hiệu quả, tiết kiệm 
được chi phí sản xuất. Góp phần lớn vào 
việc ổn định sản xuất cho dây chuyền CK4

- Cải tiến máy sơn chuyền màu 4 -Tiết kiệm 
chi phí

- Cải tiến Chuyền Màu 2:. Kết cấu thiết bị sau cải 
tiến nhìn thẩm mỹ, thông thoáng, thuận lợi để kiểm 
tra CLSP, thực hiện 5S, bảo trì bảo dưỡng TBMM, giảm thời 
gian dừng máy 50% khi thay trục khu vực này. Giảm thời gian 

dừng máy 50% khi thay trục khu vực này. Giải nhiệt băng tôn tốt hơn 
sau cải tiến, nhiệt độ đo được khi quấn cuộn thành phẩm

- Cải tiến tủ điện ARP. Giảm được 84.72% thời gian dừng 
máy ở ARP. Tăng 32% lượng axit tái sinh. Giảm 15% 

lượng tiêu hao axit tươi

- Tối ưu hiệu suất làm việc của béc đốt gián 
tiếp của lò NOF CK5, CK6. giúp nâng cao 

chất lượng sản phẩm và sản lượng của 
dây chuyền

- Cải thiện chất lượng không khí bên 
trong nhà xưởng, giảm ô nhiễm, giảm 
tần suất sự cố lỗi vận hành máy sơn, 
giảm thời gian thay sơn, thay trục. Cải 
thiện chất lượng không khí bên trong 
nhà xưởng, giảm ô nhiễm, giảm tần 
suất sự cố lỗi vận hành máy sơn, giảm 
thời gian thay sơn, thay trục.

- Công ty đã trồng nhiều cây xanh 
nhằm giảm nhiệt lượng và hấp thụ 

một phần khí CO2 thải ra
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tỉ lệ phần trăM nguyên vật liệu được tái chế được Sử dụng để Sản Xuất Sản phẩM và dịch vụ 
chính của tổ chức

năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

tổng lượng nguyên vật liệu được Sử dụng để Sản Xuất và đóng gói các Sản phẩM của tôn 
đông á trong năM 2021

Nguyên nhiên liệu

Biomass

Dầu DO 

Điện

Khối lượng sử dụng trong năm

77.945.361 

184.637 

164.978.700 

ĐVT

Kg

Lít

Kwh

Tái sử dụng acid HCl: lượng acid tái sử dụng 
khoảng 65% lượng thải ra

năng lượng tiết kiệM được thông Qua các Sáng kiến Sử dụng năng lượng hiệu Quả
 Tổng năng lượng tiết kiệm 2%/ năm

tỷ lệ phần trăM và tổng lượng nước tái chế và tái Sử dụng

nguồn cung cấp nước và lượng nước Sử dụng:

Nguồn nước cấp do CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH 
DƯƠNG cung cấp
Tổng lượng nước sử dụng trong năm 2021 là 831,030 m3

Tái sử dụng khoảng 30% lượng nước từ hệ thống lọc nước RO thông qua hệ 
thống xả đáy (Drain) => Chiếm 11,5% tổng lượng nước toàn nhà máy

Sáng kiến tiết kiệM năng lượng 

Thay đổi khoảng hơn 90% thiết bị chiếu sáng bằng sợi tóc, huỳnh quang 
sang sử dụng bóng đèn chiếu sáng LED
Quy định sử dụng máy lạnh: Cài đặt nhiệt độ từ 26-28 oC

Thép cán nóng-HRC

Thép cán nguội-CRC

Tôn đen nguyên liệu-CRC

Hợp kim nhôm-kẽm

Antifinger

Amoniac (NH3)

Sud (NaOH)

Dầu cán

Gas (CNG)

HCL 32%

Nitơ lỏng

Khối lượng sử dụng 
trong năm

685.192 

617.338 

804.237 

19.270.198 

1.060.241 

1.786.181 

1.697.605 

276.810 

25.405.724 

8.863.893 

1.136.874 

Tấn

Tấn

Tấn

Kg

Kg

Kg

Kg

Lít

Sm3

Kg

Kg

ĐVTNguyên nhiên liệu
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chính Sách lao động nhằM đảM bảo Sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

 CNV làm việc tại xưởng sản xuất luôn được cấp phát bảo hộ lao động định 
kỳ hoặc mới nhận việc (Quần áo, giầy, nón bảo hộ, nút chông ồn, khẩu trang hoạt 
tính,v.v.v) để đảm bảo an toàn khi làm việc
 Môi trường làm việc luôn được theo dõi đo kiểm định kỳ và và đảm bảo cho 
người lao động làm việc an toàn
 Đối với người làm việc trong môi trường năng nhọc, độc hại sẽ được cấp 
phát sữa hằng ngày
 Khám sức khỏe định kỳ theo quy định của pháp luật cho công nhân viên
 Công ty có trang bị máy lọc nước tại mỗi xưởng làm việc để người lao động 
sử dụng. Máy lọc được theo dõi và phân tích mẫu nước theo các thông số quy định 
định kỳ.

NGƯỜI LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển 24 năm qua, Tôn Đông Á luôn đề 
cao tinh thần cùng chung tay vì sự phát triển cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của 
doanh nghiệp đối với Nhà nước thông qua các hoạt động thiết thực có ích cho xã 
hội như: Hỗ trợ kinh phí xây cầu đường; trao học bổng cho trẻ em nghèo, xây dựng 
nhà tình thương, tình nghĩa; hỗ trợ tôn lợp nhà và nhiều tài trợ ý nghĩa khác.
Tổng số tiền Tôn Đông Á tài trợ cho các hoạt động xã hội tính đến ngày 11/01/2022 
hơn 35 tỷ đồng, tài trợ cho các Quỹ ban ngành như: Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Bình 
Dương, Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Tỉnh Bình Dương, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Trường 
Đại học Bách Khoa TP.HCM, Uỷ Ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế, Quỹ Nam Phương, 
Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Một số hoạt động nổi bật của Tôn Đông 
Á trong năm 2021 như: Ủng hộ người dân 
khu vực cách ly phong tỏa vì dịch bệnh 
Covid -19 tại Huế, tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ 
em tỉnh Bình Dương, trao học bổng cho 
học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn lần thứ XX - 2021, 
tài trợ trang thiết bị, máy móc, vật tư 
xây dựng cho các cơ sở, bệnh viện điều 
trị bệnh nhân Covid-19, ủng hộ chi phí  
mua  vắc xin phòng chống Covid-19,  tài 
trợ chiến dịch Mùa hè xanh của Trường 
Đại học Bách Khoa TP.HCM.



Phần VII
báo cáo của ban tổng giáM đốc

báo cáo kiểM toán độc lập

bảng cân đối kế toán hợp nhất

báo cáo kết Quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

thuyết Minh báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021
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