
  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

 

GIỚI THIỆU CÔNG TY 

 

01 

 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

02 

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

03 

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

04 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

 

05 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

06 



 
  THÔNG ĐIỆP CỦA  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới dần được phục hồi và góp phần kích thích nền kinh tế toàn cầu. Tình 

hình kinh tế trong nước được ổn định phát triển nhờ chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp phát triển của nhà 

nước. Tốc độ tăng trưởng GDP ước tính 2014 là 5,98% ,mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 

5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013. Lạm phát năm 2014 tiếp tục được kiềm chế, chỉ 

số CPI 2014 tăng 4,09% so với năm trước, mức tăng khá thấp trong 10 năm trở lại đây. Điều này cho 

thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ tiếp tục được thực 

hiện thành công. Để đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát trong năm qua Chính phủ, Thủ tướng chính 

phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định để ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các biện pháp 

kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công nhằm ổn định nền kinh tế.  

Tình hình kinh tế trong năm qua có dấu hiệu tích cực, tuy nhiên Công ty vẫn đối mặt  với nhiều khó khăn 

và thách thức: tỷ giá ngoại tệ và giá cả nguyên vật liệu, bao bì biến động thường xuyên; cạnh tranh trong 

đấu thầu cung ứng cho khối điều trị… Ngoài ra, tình hình cạnh tranh trong ngành giữa các công ty trong 

nước cũng diễn ra ngày càng gay gắt, hàng nhập từ các nước lân cận nhiều làm ảnh hưởng đến tình 

hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Trước tình hình đó, với sự quyết tâm và thống nhất từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cùng toàn 

thể người lao động đã phấn đấu vượt qua những khó khăn và hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội 

đồng cổ đông đề ra. Tổng doanh thu năm 2014 đạt 331.864 triệu đồng vượt 25,23% kế hoạch và tăng 

26,65% cùng kỳ năm ngoái (trong đó doanh thu sản xuất đạt 213.946 triệu đồng vượt 29,66% kế hoạch 

và tăng 34,57% cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận trước thuế đạt 6.518 triệu đồng vượt 5,12% kế hoạch và 

tăng 8,57% so với cùng kỳ 2013. Kết quả trên là nỗ lực của toàn thể Công ty trong năm qua, điều này 

cũng cho thấy những cải tiến trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả đã đem lại kết 

quả tích cực. Với đà phát triển như hiện nay, tôi tin tưởng rằng con thuyền TIPHARCO sẽ tiếp tục vững 

vàng trước mọi con sóng của nền kinh tế và sẽ tiếp tục phát triển để theo đuổi những mục tiêu dài hạn 

hơn. 

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Tipharco, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến sự quan tâm và sự hỗ trợ của các cơ quan 

ban ngành, sự tin tưởng và ủng hộ của quý cổ đông và các nhà đầu tư.  

Tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể cán bộ công nhân viên, những người đã có đóng góp 

quan trọng nhất cho sự phát triển của Công ty hôm nay.  

Trân trọng! 

Kính thưa Quý cổ đông, các Nhà đầu tư, Đối tác, Quý khách hàng  

cùng Toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 1200100557, do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh 

Tiền Giang cấp ngày lần đầu ngày 28/02/2006, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 26/03/2015 

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (theo Giấy ĐKKD thay đổi lần 11) 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 15.000.000.000 đồng (Theo BCTC năm 2014 đã kiểm toán) 

Địa chỉ trụ sở: Số 15 đường Đốc Binh Kiều, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

Số điện thoại: 0733 871 817 – 0733 872 973      Số fax: 0733 883 740 

Website: www.tipharco.com.vn 

Email: tipharco@vnn.vn/ nshc@tipharco.com.vn  

 

http://www.tipharco.com.vn/
mailto:tipharco@vnn.vn/
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

Công ty được thành lập có tên là: 

Công ty Dược phẩm Tiền Giang 

có chức năng sản xuất, kinh 

doanh và phân phối thuốc đến 

các công ty cấp III Huyện, thị 

trực thuộc. 

Năm 1976 

tách sản xuất và kinh doanh, 

thành lập hai đơn vị là Xí nghiệp 

Dược Phẩm Tiền Giang có chức 

năng sản xuất và nuôi trồng 

dược liệu, và Công ty Dược 

phẩm cấp II có chức năng phân 

phối thuốc. 

Năm 1977 

Sáp nhập Xí nghiệp Dược Phẩm 

thành Xí nghiệp Liên Hợp Dược 

Tiền Giang. 

Năm 1983 

Thành lập doanh nghiệp nhà 

nước đổi tên là Công ty Dược và 

Vật tư y tế Tiền Giang. 

Năm 1992 

Chuyển sang công ty cổ phần đổi 

tên là Công ty Cổ phần Dược 

Phẩm Tipharco. 

Năm 2006 

Doanh số trúng thầu tăng trưởng 

mạnh phủ khắp các tỉnh Miền 

Tây và TP.HCM. 

Năm 2013 

Trúng thầu vào khối điều trị trên 

50 sản phẩm với giá trị trên 102 

tỷ đồng, góp phần hoàn thành 

vượt mức kế hoạch 2014. 

Năm 2014 
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  Các giải thưởng và Danh hiệu đạt được 

Giải thưởng chất lượng 

 Cúp vàng thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng 2007; 

 Cúp vàng Thương Hiệu Việt 2007; 

 Cúp vàng chất lượng hội nhập 2007; 

 Top 500 Thương hiệu nổi tiếng 2007; 

 Cúp vàng Thương hiệu Việt chất lượng hội nhập WTO 2010; 

 Cúp vàng Topten thương hiệu Việt ứng dụng Khoa Học – Kỹ Thuật 2011; 

 Chứng nhận thương hiệu cạnh tranh của cục sở hữu trí tuệ 2011; 

 Cúp vàng sở hữu trí tuệ Việt nam 2011; 

 Giải bạc chất lượng Việt Nam 2011, 2012; 

 Thương hiệu việt uy tín 2012, 2013, 2014, 2015; 

 Được bình chọn: Doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả Đồng bằng Sông Cửu Long; 

 Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng năm 2013; 

 Sản phẩm Tiphacetam đạt: “Chứng nhận hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo năm 2014; 

 Sản phẩm Cefuroxim 500 đạt : “ Danh hiệu Ngôi sao Thuốc Việt năm 2014”. 

Danh hiệu khen thưởng 

 Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới 2005; 

 Huân chương lao động hạng 01, 02, 03; 

 Huân chương độc lập hạng 02, 03; 

 Huân chương chiến công hạng 02, 03. 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 

 

Ngành nghề kinh doanh  

 Sản xuất dược phẩm và vật tư y tế;  

 Kinh doanh nước tinh khiết đóng chai, đòng bình các 

dạng; Kinh doanh các loại sirô giải khát, kinh doanh các 

loại rượu thuốc đóng chai các dạng. 

 Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu dược phẩm và vật 

tư y tế, thiết bị sản xuất kinh doanh thuộc ngành y tế; 

Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu mỹ phẩm.  

 Sản xuất mỹ phẩm. 

 Sản xuất các loại sirô giải khát; Sản xuất nước tinh khiết 

đóng chai, đóng bình các dạng. 

 Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu hóa chất. 

 Sản xuất các loại rượu thuốc đóng chai các dạng. 

 Kinh doanh thuốc Tây các loại. 

 Sản xuất thực phẩm bổ sung, vắc xin, sinh phẩm, mỹ 

phẩm, chế phẩm, bao bì. 

 Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu nguyên liệu; Kinh 

doanh, nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm bổ sung, vắc 

xin, sinh phẩm, chế phẩm, bao bì;   

 Gia công, nhượng quyền, đại lý trong sản xuất kinh 

doanh dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm bổ sung, vắc 

xin, sinh phẩm, mỹ phẩm, chế phẩm, nguyên liệu, hóa 

chất, bao bì, thiết bị sản xuất kinh doanh thuộc ngành y 

tế. 

 Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm 

chức năng. 

 Các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận Đăng ký 

kinh doanh thay đổi lần 11 ngày 26/03/2015. 

Địa bàn kinh doanh chính 

 Tỉnh Tiền Giang, các tỉnh miền tây, TP.HCM. 
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Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ 

máy quản lý 

Mô hình quản trị: Công ty được quản lý và điều 

hành theo cơ cấu tổ chức gồm: Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 

Tổng Giám đốc. 

Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Củng cố thị trường truyền thống và mở rộng 

thị trường mới ở khắp các khu vực trong cả 

nước. 

 Công ty trực tiếp tham gia đấu thầu hoặc cho 

các công ty đấu thầu vào khối điều trị để bán 

hàng công ty sản xuất, tạo công việc ổn định 

cho người lao động. 

 Giữ vững uy tín công ty trên thị trường. 

 Đa dạng các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt 

các nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. 

 Tối đa hóa lợi nhuận và mang lại lợi ích thiết 

thực cho các cổ đông. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Sẽ phủ kín thị trường cả nước trước mắt lĩnh 

vực hàng thầu, tiếp theo là lĩnh vực OTC. 

 Phát triển danh mục sản phẩm dựa theo 

danh mục thuốc sử dụng cho bệnh viện tập 

trung nhóm hàng đặc trị có thể thay thế sản 

phẩm ngoại nhập. 

 Xây dựng xưởng thuốc đông dược. 

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và 

cộng đồng của Công ty 

Phát triển Công ty luôn gắn liền với trách 

nhiệm với môi trường, xã hội, quan tâm đến lợi 

ích cộng đồng. 
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Rủi ro về kinh tế 

Theo Tổng cục thống kê, tốc độ tăng trưởng 

GDP ước tính 2014 là 5,98% ,mức tăng trưởng 

năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 

và mức tăng 5,42% của năm 2013. Lạm phát 

năm 2014 tiếp tục được kiềm chế, chỉ số CPI 

2014 tăng 4,09% so với năm trước, mức tăng 

khá thấp trong 10 năm trở lại đây. Điều này cho 

thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, mục tiêu 

kiểm soát lạm phát của Chính phủ tiếp tục được 

thực hiện thành công.  

Ngành dược với nhiều thách thức cũng chịu 

chung rủi ro kinh tế như các ngành khác cùng 

hoạt động trong nền kinh tế. Tuy nhiên, trong 

năm qua với sự cố gắng của Chính phủ, lãi suất 

ngân hàng và lạm phát đã giảm dần tạo nhiều cơ 

hội cho các doanh nghiệp phát triển đặc biệt với 

ngành dược như Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Tipharco. 

Rủi ro thị trường  

Cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt khi có 

sự góp mặt ngày càng nhiều số lượng doanh 

nghiệp trong và ngoài nước tham gia cung ứng 

thuốc, chỉ sản xuất thuốc thông thường nên một 

mặt chịu áp lực cạnh tranh giữa các doanh 

nghiệp nội địa, mặt khác chịu áp lực rất lớn từ 

phía các doanh nghiệp nước ngoài với các sản 

phẩm đặc trị có giá trị cao, đáp ứng đủ danh mục 

thiết yếu của Bộ y tế. Bên cạnh đó tâm lý chuộng 

hàng ngoại cũng gây khó khăn cho các doanh 

nghiệp trong nước như Tipharco. 

Rủi ro tỷ giá 

Tỷ giá ngoại tệ ảnh hưởng đến giá cả đầu vào 

sản phẩm do Công ty phụ thuộc vào nguồn  

nguyên liệu nhập khẩu trong quy trình sản xuất 

dược phẩm. Vì vậy, việc dự trữ nguyên liệu 

nhằm ổn định sản xuất và giá thành là rất cần 

thiết, đòi hỏi Công ty phải tính toán hợp lý 

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong 

khâu dự trữ.  

Rủi ro về pháp lý 

Việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, các 

quy định mới liên quan đến hoạt động của 

ngành có thể ảnh hưởng đến hoạt động của 

Công ty. Tuy nhiên, Công ty luôn phân tích các 

yếu tố rủi ro để khi có xảy ra sẽ kịp thời chủ 

động ứng phó. 

Là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức 

công ty cổ phần, Công ty chịu sự chi phối của 

các Luật như Luật Doanh Nghiệp, Luật Thuế, 

Bộ luật Lao động… Ngoài ra, việc ban hành 

hoặc thay đổi chính sách, các quy định mới liên 

quan đến hoạt động của ngành có thể ảnh 

hưởng đến hoạt động của Công ty. Mọi thay 

đổi trong các Luật và Quy định nêu trên và 

những thay đổi trong chính sách quản lý vĩ mô 

đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty.  

Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro ở trên, hoạt động kinh doanh 

của Công ty còn chịu rủi ro khác như thiên tai, 

địch họa… đây là những rủi ro bất khả kháng 

nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về vật chất và con 

người cũng như tình hình hoạt động chung của 

Công ty. 

CÁC RỦI RO 
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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH  

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

STT Chỉ tiêu 
Thực 

hiện 2013 
Thực hiện 

2014 
Kế hoạch 

2014 
TH 2014/ 
KH 2014 

TH 2014/ 
TH 2013 

1 
Doanh thu (Không tính 
NK ủy thác) 

262.026 331.864 265.000 125,23% 126,65% 

 
Trong đó: Doanh thu 
SX 

158.982 213.946 165.000 129,66% 134,57% 

2     nhu n tr  c thu  6.003 6.518 6.200 105,12% 108,57% 

3 Tr  c  t c 17% Dự k  n 17% 
Tố  th ểu 

17% 
- - 

4 Đầu t  th  t bị  6.914 11.381 11.000 103,46% 164,61% 

(ĐVT: Triệu đồng) 

T ng doanh thu năm 2014 đạt 331.864 triệu đồng v  t 25,23% k  hoạch và tăng 26,65% cùng kỳ 

năm ngoá  (trong đó doanh thu s n xuất đạt 213.946 triệu đồng v  t 29,66% k  hoạch và tăng 

34,57% cùng kỳ năm ngoá ), l i nhu n tr  c thu  đạt 6.518 triệu đồng v  t 5,12% k  hoạch và tăng 

8,57% so v i cùng kỳ 2013. Công ty hoàn thành v  t m c các chỉ tiêu k  hoạch đề ra nguyên nhân 

chủ y u do Công ty tham g a đấu thầu vào khố  đ ều trị trong, ngoài tỉnh, ủy quyền cho đấu thầu hàng 

Công ty s n xuất và trúng thầu vào khố  đ ều trị trên 50 s n phẩm v i giá trị trên 102 tỷ đồng. Từ đó, 

đ m b o việc làm, tăng thu nh p cho ng ờ  lao động và góp phần hoàn thành v  t m c các chỉ tiêu 

k  hoạch của công ty. 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Ban điều hành 

 

ÔNG PHẠM QUANG BÌNH 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

S nh năm: 1954 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: D  c sĩ 

Quá trình công tác: 

 Năm 1980: Kỹ thuật viên phân xưởng 

chế biến trực thuộc CT Dược và VTYT 

Tiền Giang 

 Từ năm 1980 -1989: Trưởng Phân 

xưởng 

 Từ năm 1990 - 1993: Phó quản đốc 

xưởng 

 Từ năm 1993 -1996: Phó phòng kỹ 

thuật kiểm nghiệm 

 Từ năm 1996 - 2010: Phó Giám Đốc 

Cty CPDP Tipharco 

 Từ 2010 - 2011: Tổng Giám Đốc Cty 

CPDP Tipharco. 

 Từ năm 2011 đến nay: Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng Giám Đốc CTy CPDP 

Tipharco. 

Số c  phi u nắm giữ: 54.936 c  phi u 

(chi m 2,36%) 

ÔNG LÊ VĂN CHÂU 

Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 

S nh năm: 1955 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp k  toán 

Quá trình công tác: 

 Từ năm 1974-1975: Học viên Trường 

Dược Tá của Ty Y tế tỉnh Mỹ Tho 

 Từ 1975 -1976: Nhân viên phòng bào 

chế -Ty Y tế tỉnh Mỹ Tho 

 Từ 1976 -1979: Nhân Viên SX của Xí 

Nghiệp DP Tiền Giang 

 Từ 1979 -1981: Học viên Trường BTVH 

cấp II -III tỉnhTiền Giang. 

 Từ 1981 -1983: Học viên Trường Tài 

chính -Kế toán IV TP.HCM 

 Từ 1983 -2003: Phó phòng kế toán Cty 

Dược & VTYT Tiền Giang 

 Từ 2003 - 2006: Kế toán trưởng Cty 

Dược & VTYT Tiền Giang 

 Từ 2006 –2008: Thành viên HĐQT, Kế 

toán trưởng Cty CPDP Tipharco 

 Từ 2008 –2011: Thành viên HĐQT, Giám 

đốc tài chính kiêm kế toán trưởng 

 Từ năm 2011 đến nay: Thành viên 

HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám 

đốc tài chính Cty CPDP Tipharco. 

Số c  phi u nắm giữ: 5.000 c  phi u 

(chi m 0,22%)  

BÀ TRẦN THỊ TÁM 

Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 

S nh năm: 1965 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: D  c sĩ 

Quá trình công tác: 

 Từ 1988 -1991: Làm việc tại Phòng 

Y Tế huyện Châu Thành, Tiền 

Giang 

 Từ năm 1991 -1994: Phó chủ 

nhiệm hiệu thuốc Châu Thành 

 Từ năm 1994 -2003: Trưởng trung 

tâm dược phẩm Châu Thành 

 Từ năm 2003 –2004: Phó phòng kế 

hoạch CTy Dược & VTYT Tiền 

Giang 

 Từ năm 2004 -2010: Trưởng phòng 

kinh doanh CTy CPDP Tipharco 

 Từ năm 2010: Phó Tổng Giám Đốc 

Cty CPDP Tipharco 

 Từ năm 2011 đến nay: Thành viên 

HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Cty 

CPDP Tipharco 

Số c  phi u nắm giữ: 104.817 c  

phi u (chi m 4,51%) 
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Những thay đổi trong Ban điều 

hành : Không có 

BÀ ĐẶNG THỊ XUÂN QUYÊN 

Phó Tổng Giám đốc 

S nh năm: 1978 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: DS Đại Học 

Quá trình công tác: 

 Từ  9/3/2002 đến 24/5/2003: Nhân viên 

xưởng Nonbetalactam 

 Từ 25/5/2003 đến 31/10/2004: Nhân 

viên phòng nghiên cứu phát triển (RD) 

 Từ 01/11/2004 đến 31/7/2005: Phó 

phòng nghiên cứu phát triển 

 Từ 01/8/2005 đến 11/4/2013: Trưởng 

phòng Đảm bảo chất lượng (QA) 

 Từ 15/4/2013 đến nay: Phó tổng Giám 

Đốc 

Số c  phi u nắm giữ: 3.900 c  phi u 

(chi m 0,17%) 

BÀ LÊ THỊ MỸ TIÊN 

Kế toán trưởng 

S nh năm: 1978 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh t  

Quá trình công tác: 

 Từ năm 1999 - 2003: Là nhân viên kế 

toán tại Cty Dược & VTYT TG. 

 Từ 2003 - 2012: Phó phòng Kế toán tại 

Cty CPDP Tipharco 

 Từ 2012 đến nay: Kế toán trưởng tại Cty 

CPDP Tipharco. 

Số c  phi u nắm giữ: 6.357 c  phi u 

(chi m 0,27%) 
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Tất c  lao động ở Công ty đều làm việc theo ch  độ h p đồng lao động. Giờ làm việc tại Công ty là 

08h/ngày, tùy theo công việc của từng bộ ph n công ty bố trí làm việc theo ca. Các bộ ph n sẽ đ  c 

chấm công thêm giờ n u cần làm thêm giờ theo yêu cầu công việc. 

Về tuyển dụng 

thực hiện nghiêm túc, bài b n các b  c tuyển dụng v i sự tham gia phỏng vấn của lãnh đạo đơn vị, 

Phòng nhân sự hành chánh. 

Về đào tạo 

Th ờng xuyên đào tạo, c p nh t ki n th c m i, các kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự 

tin trong công việc. 

 

STT Tiêu chí 
Số lượng  
(người) 

Tỷ trọng (%) 

I Theo trình độ lao động 321 100% 

1 Trình độ trên đạ  học 2 0,62% 

2 Trình độ đạ  học, cao đẳng 45 14,02% 

3 Trình độ trung cấp 222 69,16% 

4 Công nhân kỹ thu t 19 5,92% 

5  ao động ph  thông 33 10,28% 

II Theo loại hợp đồng lao động 321 100% 

1 H p đồng không thờ  hạn 175 54,52% 

2 H p đồng thờ  vụ (d    1 năm) 0 0% 

3 H p đồng xác định từ 1-3 năm 146 45,48% 

III Theo giới tính 321 100% 

1 Nam 137 42,68% 

2 Nữ 184 57,32% 

(Tính đến ngày 31/12/2014) 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2013 Năm 2014 
2014 so với 

2013 
Tổng số lượng cán bộ/ 

nhân viên 
Ng ờ  310 321 103,55% 

Thu nhập bình quân Đồng/ng ờ /tháng 4.200.000 5.200.000 123,81% 

 

CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 
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Công tác đảm bảo an toàn lao động 

Huấn luyện về công tác an toàn vệ s nh lao động trong s n xuất, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy 

chữa cháy, th ờng xuyên kiểm tra về an toàn vệ s nh lao động và dụng cụ phòng chống cháy n  đầy 

đủ. 

Công tác chăm sóc sức khỏe 

T  ch c khám bệnh t ng quát cho nhân viên Công ty và bồ  d ỡng độc hại cho các bộ ph n. 

Về lương, thưởng, phúc lợi 

Công ty đã xây dựng chính sách tiền l ơng phù h p v i ngành nghề hoạt động và b o đ m cho 

ng ờ  lao động h ởng đầy đủ các ch  độ theo quy định của Nhà n  c.   ơng đ  c xác định dựa 

trên trình độ, cấp b c của ng ờ  lao động, đ m b o phù h p v   năng lực và công việc của từng 

ng ời, khuy n khích cán bộ, nhân viên trong Công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy hiệu qu  

s n xuất kinh doanh của Công ty.  

T ng số ng ời lao động trong Công ty trong năm 2014 là 321, v i thu nh p bình quân của ng ời lao 

động năm 2014 là 5.200.000 đồng/ng ờ /tháng, tăng 23,81% so v i cùng kỳ năm ngoá . 

Công ty sắp x p, tinh gọn bộ máy, năng động hóa độ  ngũ qu n lý nhằm nâng cao hiệu qu  hoạt 

động. 
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Các khoản đầu tư lớn 

STT Hạng mục, tài sản Giá trị đầu tư (đồng) 

1 Máy xát hạt cao tốc (VN) 115.000.000 

2 Máy ép vỉ (VN) 670.000.000 

3 Tháp rửa khí (VN) 69.281.200 

4 Máy đo độ tan rã (Anh) 166.700.000 

5 Máy ép vỉ (VN) 1.060.000.000 

6 Máy d p viên 35 chày (Ấn Độ) 1.162.00.000 

7 Máy lọc n  c siêu sạch (Hungri) 105.660.000 

8 Phân cực k  (Đ c) 203.000.000 

9 Máy ép gói ngang (VN) 350.000.000 

10 Máy đo độ hòa tan (Mỹ) 609.090.909 

11 Máy thử độ c ng viên  70.400.000 

12 Máy đo bụi cầm tay (Mỹ) 97.732.000 

13 Máy bao phim (VN) 900.000.000 

14 Máy ép vỉ xé (Ấn Độ) 594.099.000 

15 Máy ép vỉ (VN) 1.066.000.000 

16 Máy nén khí trục vis (Malaysia) 442.000.000 

17 Máy d p viên 37 chày (Nh t) 3.700.000.000 

Tổng cộng 11.380.963.109 

Trong năm qua Công ty đã đầu t  b  sung máy móc th  t bị để nâng cao năng lực s n xuất, kiểm tra 

chất l  ng s n phẩm, xây dựng hệ thống phân phố  đạt tiêu chuẩn quy định.  

 ốn đầu t  b  sung thi t bị s n xuất, thi t bị kiểm tra chất l  ng cần thi t trong năm bằng nguồn vốn 

vay và vốn tự có của Công ty v i số tiền là: 11,381 tỷ đồng.  

Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 

  

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ,  

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 
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Tình hình tài chính 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2014 % 2014 /2013 

1 T ng g á trị tà  s n Tr ệu đồng 133.530 172.004 128,81% 

2 Doanh thu thuần Tr ệu đồng 259.974 330.622 127,18% 

3     nhu n từ hoạt động k nh doanh Tr ệu đồng 5.309 5.905 111,24% 

4     nhu n khác Tr ệu đồng 694 612 88,19% 

5     nhu n tr  c thu  Tr ệu đồng 6.003 6.518 108,57% 

6     nhu n sau thu  Tr ệu đồng 4.755 5.019 105,55% 

7 Tỷ lệ l   nhu n tr  c  t c % 53,63% Ch a TH - 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2014 
% 2014/ 

2013 

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

- Kh  năng thanh toán ngắn hạn  ần 1,07 1,02 94,54% 

- Kh  năng thanh toán nhanh  ần 0,51 0,63 124,70% 

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

- Hệ số n / T ng tà  s n % 76,81 82,59 107,53% 

- Hệ số n /  ốn chủ sở hữu % 331,15 474,40 143,26% 

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

-  òng quay hàng tồn kho Vòng 4,55 5,34 117,44% 

-  òng quay t ng tà  s n Vòng 2,12 2,16 102,31% 

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

- 
Hệ số     nhu n sau thu / Doanh thu 
thuần 

% 1,83 1,52 82,99% 

- 
Hệ số     nhu n sau thu /  ốn chủ sở 
hữu bình quân 

% 16,39 16,48 100,53% 

- 
Hệ số     nhu n sau thu / T ng tà  s n 
bình quân 

% 3,87 3,29 84,91% 

- 
Hệ số     nhu n từ hoạt động k nh 
doanh/ Doanh thu thuần 

% 2,04 1,79 87,47% 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Cổ phần 

 T ng số c  phần phát hành: 2.325.000 c  phần 

 T ng số c  phần đang l u hành: 2.325.000 c  phần 

 C  phi u quỹ: 0 c  phần 

 Loại c  phần: c  phi u ph  thông 

 Mệnh g á: 10.000 đồng/c  phần 

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 24/04/2014, Công 

ty đã phát hành 825.000 cổ phiếu (trong đó: 750.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, 75.000 cổ 

phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP). Tuy nhiên, tại thời điểm 31/12/2014 Công ty 

vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục có liên quan nên Báo cáo tài chính năm 2014 đã 

kiểm toán chưa ghi nhận việc phát hành này. 

Cơ cấu cổ đông 

 

  

STT Loại cổ đông 
Số lượng 
cổ đông 

Số cổ phần 
Giá trị 

(triệu đồng) 
Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

I Cổ đông trong nước 239 2.325.000 23.250.000.000 100% 

1 C  đông nhà n  c 0 0 0 0% 

2 C  đông t  ch c 2 1.243.600 12.436.000.000 53,49% 

3 C  đông cá nhân 237 1.081.400 10.814.000.000 46,51% 

II Cổ đông nước ngoài 0 0 0 0% 

III Cổ phiếu quỹ - 0 0 0% 

Tổng cộng 239 2.325.000 23.250.000.000 100% 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG,  

THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU 
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Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết) 

STT Tên Cổ đông Địa chỉ Số cổ phần  Tỷ lệ 

1 
Công ty TNHH D  c phẩm Th ên Khánh 
(Ông Nguyễn  ăn Tám làm đạ  d ện) 

632 Bà Hạt Ph ờng 
6, Qu n10, TP HCM 

683.600 29,40% 

2 Huỳnh Thị Nguyên Thủy 
12/19 Cù Lao, 
Ph  ng 2, Qu n Phú 
Nhu n, TP HCM 

609.733 26,23% 

3 
Công ty TNHH D  c phẩm Đạ    ệt Á 
(Ông Phạm Trung Nghĩa làm đạ  d ện) 

109 Đ ờng 3/2, 
Ph ờng 11, Qu n 
10, TP.HCM 

560.000 24,09% 

Tổng cộng 1.853.333 79,72% 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 2014 

Căn c  Nghị quy t Đại hộ  đồng c  đông th ờng n ên năm tà  chính 2014 ngày 24/04/2014, Công ty đã 

phát hành 825.000 c  phi u (trong đó: 750.000 c  phi u cho c  đông ch  n l  c, 75.000 c  phi u cho 

ng ờ  lao động theo ch ơng trình ESOP). Tuy nh ên, tại thờ  đ ểm 31/12/2014 Công ty vẫn đang trong 

quá trình hoàn thiện các thủ tục có l ên quan nên Báo cáo tà  chính năm 2014 đã k ểm toán ch a gh  

nh n việc phát hành này. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2014: Không có. 

Các chứng khoán khác: Không có. 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

  

BÁO CÁO CỦA   GIÁM ĐỐC 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 



 
 
 
 

21 
 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đặc điểm tình hình 

Tình hình nền kinh tế nói chung và của ngành Dược nói riêng trong năm 2014 đã ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

         

 Trong năm 2014, tình hình kinh tế còn gặp một số khó khăn đối với các doanh nghiệp, tỷ giá 

ngoại tệ cũng biến động thường xuyên, tình hình cạnh tranh giá cả, tình hình cạnh tranh trong 

đấu thầu cung ứng cho khối điều trị,…nên làm cho Công ty cũng gặp một số khó khăn trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Tình hình giá cả nguyên vật liệu, bao bì tăng, giảm, mức lương tối thiểu vùng Nhà nước điều 

chỉnh tăng từ ngày 01/01/2014 làm các khoản tiền lương, bảo hiểm tăng theo và làm ảnh 

hưởng lớn đến chi phí đầu vào sản 

xuất kinh doanh của Công ty.  

 Tình hình cạnh tranh giữa các công 

ty trong nước cũng rất gay gắt, hàng 

nhập từ các nước nhiều làm ảnh 

hưởng đến tình hình sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

        i 

 Với sự quyết tâm và thống nhất từ 

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc, cán bộ đến toàn thể người lao 

động phấn đấu vượt qua những khó 

khăn, đoàn kết để hoàn thành các chỉ 

tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ 

đông và Hội nghị người lao động 

thông qua. 

 Được sự hổ trợ của các Ban ngành, đoàn thể, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển tỉnh 

Tiền Giang, các đối tác, đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng, khối điều trị trong 

và ngoài tỉnh luôn tin tưởng và đồng hành cùng sản phẩm Tipharco. 

 Và trong một năm qua Công ty tham gia đấu thầu vào khối điều trị trong, ngoài tỉnh, ủy quyền 

cho đấu thầu hàng Công ty sản xuất và trúng thầu vào khối điều trị trên 50 sản phẩm với giá 

trị trên 102 tỷ đồng. Từ đó, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần 

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty. 

  

ĐÁNH GIÁ  Ế  QUẢ HOẠ  ĐỘNG  
SẢN XUẤ   INH DOANH 
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  c c    i   SX D 2014 thực hiện so với kế hoạch 

Với sự quyết tâm, phấn đấu của toàn thể CBNV Công ty và sự dự báo, điều hành linh hoạt của Ban 

điều hành, Công ty đã vượt qua những khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại 

hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể:  

STT      i   ĐV  
  ực  iệ  

2014 
 ế  oạc  

2014 
TH 2014/ 
KH 2014 

1 
Tổng doanh thu  
(Không tính NK ủy thác) 

Triệu đồng 331.864 265.000 125,23% 

 Trong đó: Doanh thu SX Triệu đồng 213.946 165.000 129,66% 

2  ợi nhuận trước thuế Triệu đồng 6.518 6.200 105,12% 

3 Trả cổ tức %/năm Dự kiến 17% 
Tối thiểu 

17% 
- 

4 Đầu tư thiết bị dự kiến Triệu đồng 11.381 11.000 103,46% 

5 
Thu nhập bình quân người 
lao động 

Đồng/người/tháng 4.200.000 5.200.000 123,81% 

N     c     iệc   ực  iệ  đ  c   c c       ực 

      ực  i    o    

 Củng cố thị trường truyền thống và từng bước đã mở rộng thị trường mới ở các khu vực Miền 

Tây, Miền Đông, Tây Nguyên và Miền Trung và Hà nội, các tỉnh lân cận thông qua hệ thống 

các công ty cùng ngành nghề để phát triển và đấu thầu, ủy quyền cho đấu thầu vào khối điều 

trị đạt kết quả cao. 

 Các hoạt động Marketting được củng cố có hiệu quả, xây dựng đội ngũ bán hàng, tiếp thị 

ngày càng chuyên nghiệp hơn, chương trình khuyến mãi bán hàng, chăm sóc khách hàng 

thiết thực hơn đã thu hút được khách hàng gắn bó với công ty. 

 Nhưng quan trọng nhất là sự cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ, 

xây dựng hệ thống bán buôn, bán lẻ đạt tiêu chuẩn GDP, GPP theo quy định của Ngành Y tế. 

      ực          

 Sắp xếp, bố trí, cơ cấu bộ phận sản xuất phù hợp hoạt động có hiệu quả, tăng năng suất lao 

động, tiết kiệm nguyên vật liệu, bao bì, điện nước, các chi phí khác,… để giảm giá thành sản 

phẩm. 

 Cải tiến các mẫu mã, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm; đầu tư xây dựng thương 

hiệu thông qua các hoạt động về nghiên cứu thị trường, hội thảo chuyên đề về bán hàng, đã 

đạt được một số Thương hiệu mạnh ngành Dược. 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

      ực       ự   i         

  uôn luôn xác định công tác quản trị nhân sự đóng vai trò quan trọng, hiệu quả trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty, đầu tư cải tạo, tạo mọi kiều kiện, môi trường làm việc 

để phát huy tốt năng lực, trí tuệ của tập thể và cá nhân người lao động, sắp xếp bố trí đúng 

năng lực của các cá nhân để nâng cao hiệu quả công việc. 

 Công ty từng bước nâng cao thu nhập qua hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho 

người lao động để giữ và thu hút những cán bộ, nhân viên có năng lực hết lòng cống hiến 

cho sự phát triển lâu dài của công ty. 

 Thu nhập người lao động so với năm trước luôn được quan tâm và đã được nâng lên từ kế 

hoạch 4,2 triệu lên 5,2 triệu đồng/người/tháng. 

Hệ               

Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng quản lý về các mặt quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của 

công ty luôn được duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO; trong sản xuất thực hiện theo tiêu 

chuẩn GMP-WHO, GLP, GSP; trong phân phối thục hiện GDD, GPP theo quy định của Bộ Y tế. 

Đ             iển 

Nh m đáp ứng nhu cầu nâng cao, mở rộng sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng sản phẩm, 

hoạt động kinh doanh  Trong năm qua Công ty đã đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để nâng cao năng 

lực sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, xây dựng hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn quy định.  

 ốn đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất, thiết bị kiểm tra chất lượng cần thiết trong năm b ng nguồn vốn 

vay và vốn tự có của Công ty với số tiền là: 11,381 tỷ đồng  Trong đó giá trị thiết bị kế hoạch vay năm 

2013 chuyển sang 785 triệu đồng. 

Tiến bộ c     y đã đạ  đ  c  

Năm 2014, Công ty đã đẩy mạnh tăng trưởng sản phẩm Công ty sản xuất vào khối điều trị trong, 

ngoài tỉnh. 

 

  

ĐÁNH GIÁ  Ế  QUẢ HOẠ  ĐỘNG  
SẢN XUẤ   INH DOANH (tt) 
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Tình hình tài s n 

     i   N m 2013 N m 2014 
TH 2014/ 
TH 2013 

 ỷ   ọ   
  m 2013 

 ỷ   ọ   
  m 2014 

Tài sản ngắn hạn 103.116.769.031 136.968.460.629 132,83% 77,22% 79,63% 

Tài sản dài hạn 30.413.101.614 35.035.304.165 115,20% 22,78% 20,37% 

 ổ    ài     133.529.870.645 172.003.764.794 128,81% 100% 100% 

(ĐVT: đồng) 

Tình hình n  ph i tr  

     i   N m 2013 N m 2014 
TH 2014/ 
TH 2013 

 ỷ   ọ   
  m 2013 

 ỷ   ọ   
  m 2014 

Nợ ngắn hạn 95.933.448.460 134.788.847.783 140,50% 93,54% 94,88% 

Nợ dài hạn 6.625.804.312 7.270.219.488 109,73% 6,46% 5,12% 

 ổ         i     102.559.252.772 142.059.067.271 138,51% 100% 100% 

(ĐVT: đồng) 

 

 

 

  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nh ng c i tiến v  c  c u tổ chức, chính sách, qu n lý 

 Cải cách về cơ cấu tổ chức: Sắp xếp bộ máy công ty đáp ứng yêu cầu công việc và hiệu quả. 

 Chính sách quản lý - điều hành: Chủ trương của Công ty là phát triển việc đấu thầu, ủy quyền 

cho đấu thầu vào hệ điều trị từng bước phủ khắp trên phạm vi cả nước. 

 Chiến lược phát triển sản phẩm: Công ty đã tham gia và trúng thầu nhiều nơi, doanh số trúng 

thầu tăng trưởng mạnh  Công ty đã đầu tư kinh phí để tiến hành thử tương đương sinh học 

các mặt hàng chủ lực, đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao chất lượng thuốc và tăng năng 

suất lao động, nâng cao uy tín thương hiệu đối với hệ điều trị.  

 Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ, xây dựng hệ thống bán buôn, 

bán lẻ đạt tiêu chuẩn GDP, GPP theo quy định của Ngành Y tế. 

 Cách thức quảng bá thương hiệu: Duy trì việc kết hợp với tổ chức Thương Hiệu Việt và một 

số tạp chí chuyên ngành để quảng bá thương hiệu. 

 

 Ế HOẠ H PHÁ   RIỂN  RONG  ƯƠNG  AI 

Đặc điểm tình hình 

 Cuối năm 2014 tình hình kinh tế trong nước tương đối ổn định, giá cả tăng, giảm thường 

xuyên làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh  Đặc biệt đối với ngành Dược hầu hết nguyên 

vật liệu, bao bì đều phải nhập khẩu, tỷ giá ngoại tệ biến động thường xuyên nên cũng ảnh 

hưởng đến sản xuất. 

 Tiền lương từ đầu năm Nhà nước điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng 14,58% làm cho các 

khoản bảo hiểm tăng theo; tiền điện tăng, một số nguyên liệu nhập khẩu tăng; riêng lãi vay 

ngân hàng đang giảm dần có chiều hướng ổn định nên sản xuất kinh doanh của công ty cũng 

có nhiều thuận lợi hơn  

 Tình hình cạnh tranh trong ngành sản xuất dược phẩm cũng còn gay gắt, các chi phí đầu vào 

hầu hết đều tăng cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công ty.  

 Công ty luôn được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các ngành ở địa phương tạo điều 

kiện thuận lợi để công ty phát triển.  

  

NHỮNG  ẢI  IẾN VỀ  ÔNG  Á  BỘ MÁY  Ổ  HỨ   

 HÍNH SÁ H  QUẢN  Ý 
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  c c    i             i    o    c   yế    m  2015 

STT      i   ĐV   ế  oạc  2015 

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 340.000 

- Trong đó: Doanh thu SX Triệu đồng 240.000 

2 Các khoản nộp NSNN (Theo luật) Triệu đồng 5.000 

3  ợi nhuận trước thuế Triệu đồng 6.800 

4 Thu nhập bình quân người  Đ 1 000 đồng/người/tháng 5.500 

Với kế hoạch trên, Công ty phấn đấu doanh thu đạt 350 tỷ đồng, trong đó hàng Công ty sản xuất đạt 

250 tỷ đồng; lợi nhuận phấn đấu đạt 7 tỷ đồng; các khoản nộp ngân sách thực hiện theo Luật thuế; 

thu nhập bình quân người lao động phấn đấu đạt 6 triệu đồng/người/tháng. 

Các gi i pháp trọng yếu 

 Tập trung phát triển nguồn nhân lực nh m đáp ứng nhu cầu phát triển và đào tạo để phục vụ 

lâu dài của công ty. 

 Mở rộng và phát triển mạng lưới phân phối, xây dựng các Trung tâm dược phẩm, nhà thuốc 

đạt tiêu chuẩn GDP, GPP theo đúng lộ trình của Bộ Y tế. 

 Củng cố, nâng cao mạng lưới tiếp thị để thực hiện các hoạt động Marketting: chăm sóc khách 

hàng, quảng bá nhóm sản phẩm mới, củng cố sự tăng trưởng nhóm sản phẩm chủ lực. 

 Quản lý chặt về chi phí, nâng cao ý thức tiết kiệm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để 

giảm chi phí đầu vào; sắp xếp, cải tiến hợp lý trong dây chuyền sản xuất để tăng năng suất 

lao động. 

 Không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng, mẫu mã, nhóm sảm phẩm phục vụ khối điều 

trị và thị trường. 

 Đầu tư phát triển 

 Nh m đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất 

công ty dự kiến đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất, kiểm tra chất 

lượng sản phẩm, xây dựng hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn quy định với vốn đầu 

tư khoảng 9 tỷ đồng. 

 Ngoài ra, Công ty dự kiến phát triểu lâu dài Dự án Dây chuyền sản xuất thuốc đông 

dược khoản 50 tỷ đồng  Công ty đang đi vào thực hiện giai đoạn lập thủ tục thuê đất, 

xây dựng các dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

  ốn đầu tư b ng nguồn vốn tự có, dự kiến kêu gọi hợp tác đầu tư, vay các ngân 

hàng hoặc phát hành thêm cổ phiếu,… hoặc thông qua nguồn vốn cho thuê tài chính 

để đầu tư phát triển. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 

 

  

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘ ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Ban quản lý, điều hành Công ty với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, có tâm huyết và 

nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường đã đề ra định hướng và mục tiêu phát triển Công ty theo 

từng thời kỳ một cách phù hợp. Nhìn chung, với nổ lực phấn đấu hết mình của cán bộ công nhân 

viên, Công ty đã đạt được những thành quả rất đáng trân trọng. Tổng doanh thu năm 2014 đạt 

331.864 triệu đồng vượt 25,23% kế hoạch và tăng 26,65% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế 

đạt 6.518 triệu đồng vượt 5,12% kế hoạch và tăng 8,57% so với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình 

quân của người lao động tăng 23,38% so với cùng kỳ năm trước lên 5.200.000 đồng/người/tháng. 

Kết quả là thành quả từ nỗ lực của toàn thể Công ty trong năm qua và cần giữ vững để phát huy tốt 

hơn trong các năm sau. 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ban Tổng giám đốc và đội ngũ quản lý là những người có năng lực, đoàn kết, với tinh thần trách 

nhiệm cao, luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và 

Hội đồng quản trị: 

 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng kế 

hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng đầu tư phát triển của Đại hội đồng cổ đông.  

 Định kỳ, hàng tuần, hàng tháng, quí tổ chức các cuộc họp giao ban sản xuất, kinh doanh phổ 

biến các quy định, chủ trương, chính sách của Hội đồng quản trị. 

 Đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo sự phát triển ổn định, 

hoàn thành xuất sắc vượt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 

giao. 

 

 

  

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT  

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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Chỉ tiêu kế hoạch 

STT C ỉ      ĐVT  ế   ạ   2015 

1 Tổng Doanh thu (Không tính NK ủy thác) Triệu đồng 340.000 

- Trong đó: Doanh thu Sản xuất Triệu đồng 240.000 

2  ợi nhuận trước thuế Triệu đồng 6.800 

3 Trả cổ tức %/năm Dự kiến 15% 

4 Thu nhập bình quân người lao động 
1.000 

đồng/người/tháng 
5.500 

Địn   ướng 

 Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015, kế hoạch đầu tư phát triển để chuẩn bị trình Đại hội cổ 

đông thường niên năm tài chính 2014. Dự kiến vào tuần cuối của tháng 4/2015 sau khi báo 

cáo tài chính được kiểm toán và thông báo của kiểm toán. 

 Tăng cường công tác quản trị, giám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản  uất kinh doanh 

của  an điều hành để thực hiện đạt các chỉ tiêu của  ghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm tài chính 2014. 

 Tùy điều kiện sẽ tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý để thảo luận, nắm bắt tình hình sản 

 uất kinh doanh của Công ty kịp thời, qua các báo cáo, kế hoạch sản  uất kinh doanh của 

 an điều hành, HĐ T sẽ có những ý kiến đóng góp trong điều hành và chỉ đạo kịp thời. 

  goài ra HĐ T sẽ tổ chức các phiên họp bất thường nếu có để giải quyết,    lý các phát sinh 

thuộc thẩm quyền của HĐ T; theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có. 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp của HĐQT 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ (%) 

Lý do không 
tham dự 

1 Ông Phạm Quang Bình 
Chủ tịch 
HĐQT 

4/4 100% - 

2 Bà Trần Thị Tám 
Thành viên 
HĐQT 

4/4 100% - 

3 Ông Lê Văn Châu 
Thành viên 
HĐQT 

4/4 100% - 

4 Ông Trần Văn Tám 
Thành viên 
HĐQT 

4/4 100% - 

5 Ông Phạm Trung Nghĩa 
Thành viên 
HĐQT 

4/4 100% - 

6 Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy 
Thành viên 
HĐQT 

4/4 100% - 

  

STT Họ tên Chức vụ 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
Thành viên 
điều hành 

Ghi chú 

1 
Ông Phạm Quang 
Bình 

Chủ tịch HĐQT 54.936 2,36% 
Kiêm Tổng 
Giám đốc 

 

2 Ông Lê Văn Châu 
Thành viên 
HĐQT 

5.000 0,22% 
Kiêm Phó 
Tổng Giám 

đốc 
 

3 
Ông Phạm Trung 
Nghĩa 

Thành viên 
HĐQT 

560.000 24,09% Không 
Đại diện Cty 

TNHH DP Đại 
Việt Á 

4 
Ông Nguyễn Văn 
Tám 

Thành viên 
HĐQT 

683.600 29,40% Không 
Đại diện Cty 
TNHH DP 

Thiên Khánh 

5 Bà Trần Thị Tám 
Thành viên 
HĐQT 

104.817 4,51% 
Kiêm Phó 
Tổng Giám 

đốc 
 

6 
Bà Huỳnh Thị 
Nguyên Thủy 

Thành viên 
HĐQT 

609.733 26,23% Không  

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 

  ội dung c c phiên họp trong  u    (Ngày 28/03/2014) 

 HĐQT h   th ng  ua  á  cá  tổng   t điều hành   n  u t  inh d anh năm        hân t ch 

nh ng m t  àm đ  c  nh ng m t c n hạn ch  đ  t   trung điều hành tr ng   n  u t  inh 

d anh năm       à c  định h  ng ch  nh ng năm t i. 

 Th ng  ua  á  cá    hân t ch   t  u    n  u t  inh d anh năm       th ng  ua    h ạch 

  n  u t  inh d anh năm 2014. 

 Phê duyệt k  hoạch vay vốn, th  ch p tài s n tại ngân hàng. 

 Thông qua các Nghị quy t năm    4 thuộc thẩm quyền của HĐQT  uy t định. 

 Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đ ng th ờng niên năm tài ch nh     .  

 HĐQT ch nh thức thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đ ng th ờng niên năm tài 

ch nh     ;  h ơng h  ng nhiệm vụ năm    4  à các nội dung  hác the   uy định của Điều 

lệ và Lu t doanh nghiệp. 

 Các báo cáo, k  hoạch, tờ trình  ch ơng trình Đại hội, phát hành cổ phi u riêng lẻ  ch  ng ời 

 a  động tr ng c ng ty … tài  iệu đ  c gửi đ n các thành  iên HĐQT  à BKS nghiên cứu 

tr  c khi h p. 

  ội dung c c phiên họp trong  u     ( Ngày 28/07/2014) 

 Tổng Giám đốc báo cáo k t qu  tình hình s n xu t  inh d anh 6 tháng đầu năm    4  nh ng 

thu n l i  h   hăn ... Ph ơng h  ng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm    4. 

 Do tài s n hiện có th  ch   ch a đủ đ m b o hạn mức vay vốn   u động  đề nghị dùng tài 

s n cá nhân của một số thành  iên HĐQT th  ch   Ngân hàng đ  đ m b o hạn mức vay 

vốn. Công ty tr  một kho n phí, thời gian trong 12 tháng. 

 C ng ty đang h àn chỉnh thủ tục phát hành cổ phi u ch  nhà đầu t  riêng  ẻ  ng ời  a  động 

trong công ty. Dự ki n trong quý II/2014 sẽ hoàn chỉnh  à thuê c ng ty FPT t    n việc xây 

dựng quy ch , thủ tục  hát hành  danh  ách ng ời  a  động có thời gian làm việc từ năm trở 

 ên  h  ng dẫn việc xin phép, … dự ki n số    ng  án  giá  án ch  nhà đầu t  riêng  ẻ trong 

thành  iên HĐQT  ng ời  a  động đ  th ng  á  đ n ng ời mua. 

 Tình hình tham gia đ u thầu bổ sung vào khối điều trị, sự cạnh tranh giá c  r t  h   hăn  à 

hiệu qu  gi m nhiều so v i đầu năm. Nh ng đ  đ m b o việc  àm ch  ng ời  a  động ph i 

gi m giá dự thầu. 

 Ph n đ u thực hiện các chỉ tiêu SXKD  uý III/   4 đạt  à    t k  hoạch. 
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  ội dung c c phiên họp trong  u      (Ngày 15/10/2014) 

 Đánh giá tình hình   n xu t  inh d anh 9 tháng đầu năm    4  à nh ng  h   hăn  ề s n 

xu t kinh doanh. Tỷ giá ngoại tệ không ổn định, giá c  nguyên v t liệu, bao bì bi n động l n 

làm  nh h ởng đ n s n xu t kinh doanh của công ty. 

 Định h  ng đ  ph n đ u hoàn thành các chỉ tiêu k  hoạch năm    4 tr ng  uý IV/   4. D  

năm    4 C ng ty trúng thầu khối điều trị trong và ngoài tỉnh > 102 tỷ đồng nên cố gắng đá  

ứng nhu cầu khối điều trị. 

 Điều chỉnh giá bán, chính sách bán một số m t hàng công ty s n xu t đ  cạnh tranh trên thị 

tr ờng hiện nay. 

 T p trung nắm bắt thông tin giá c  thị tr ờng, giá trúng thầu các tỉnh đ  có chính sách và giá 

dự thầu cho h    ý. Và c ng ty đã trúng thầu một số bệnh viện tại khu vực TP. HCM, Cần 

Thơ. Và chuẩn bị các thông tin, tài liệu đ  tham gia đ u thầu trong và ngoài tỉnh  à  đầu năm 

2015.  

  ội dung c c phiên họp trong  u     (Ngày 27/12/2014) 

 Th ng  ua  á  cá    hân t ch   t  u    n  u t  inh d anh    tháng năm 2014 về doanh thu 

đã đạt k  hoạch, l i nhu n ch a  uy t t án nh ng  h n đ u đạt 6,5 tỷ đồng. 

 Về nhà máy s n xu t bằng d  c liệu đã đ  c UBND tỉnh ch p thu n  đang ti n hành các thủ 

tục ti p theo v i các ngành chức năng. Dự ki n dự toán giá trị nhà máy kho n 50 tỷ đồng bao 

gồm xây dựng, thi t bị  cơ  ở hạ tầng khác. 

 Thống nh t h p nh t TTDP Ch  Gạo về TTDPKV Gò Công từ đầu năm    5.  

 Chuẩn bị hội nghị  hách hàng năm    5  à  gi a tháng đầu tháng 2/2015. 

 Tình hình thu tiền bán cổ phi u đã h àn t t, còn chờ ý ki n của UBCK Nhà n  c. 

 C ng ty đã chi tr  tạm ứng cổ tức năm    4 t ơng đ ơng  4% ch  cổ đ ng.  

 Tình hình giá c  nguyên v t liệu, bao bì, tỷ giá ngoại tệ bi n động b t th ờng   úc tăng  gi m 

làm cho việc nh n định tình hình thị tr ờng tiêu thụ  à tình hình cung c   các   ại nguyên  iệu 

đ   ây dựng    h ạch   n  u t  inh d anh g p nhiều  h   hăn. 

 

 

 

  

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (tt) 
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Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2014 

Stt 
Số  ghị  uyết/ 

Quyết định 
Ngày  ội dung 

1 01-NQ/HĐQT 28/03/2014 NQ Phê duyệt    h ạch   n  u t  inh d anh    4 

2 02-NQ/HĐQT 25/03/2014 
NQ Ch   nh n  h ơng án  ay  ốn  à đồng ý  ử 
dụng t àn  ộ tài   n đ  th  ch   

3 03- NQ/HĐQT 28/03/2014 
NQ Phê duyệt    h ạch đầu t   ổ  ung thi t  ị   n 
 u t   i m tra ch t    ng 

4 04- NQ/HĐQT 28/03/2014 NQ Phê duyệt    h ạch tr ch   ơng năm    4 

5 05- NQ/HĐQT 28/03/2014 NQ Phê duyệt    h ạch     hộ  a  động    4 

6 06- NQ/HĐQT 28/03/2014 
NQ Phê duyệt    h ạch  h án tiền   ơng trên 
d anh  ố  án  chi  h  c  định mức  chi  h   h ng 
định mức của các TTDP  CN 

7 07-NQ/ĐHCĐ 24/04/2014 Nghị  uy t đại hội đồng cổ đ ng th ờng niên 2013 

8 08-NQ/HĐQT 30/06/2014 
NQ  ề  iệc  hát hành cổ  hi u ch  CBCNV the  
ch ơng trình ch n  ựa ng ời  a  động  à  hát 
hành cổ  hi u riêng  ẻ. 

9 09- NQ/HĐQT 06/09/2014 
NQ  ề  iệc ch   thu n  h ơng án thuê (mua) đ t 
tại Cụm C ng nghiệ  Tân Mỹ Chánh  à thay đổi 
một  ố th ng tin  ề địa đi m  inh d anh trực thuộc. 

10 10-NQ/HĐQT 21/10/2014 
NQ về việc ch p thu n  h ơng án thành   p m i 
cơ  ở II  à thay đổi một số thông tin về địa đi m 
kinh doanh trực thuộc. 

11  8/HĐQT 22/09/2014 
NQ về k  hoạch sử dụng vốn thu đ  c từ đ t phát 
hành riêng lẻ. 

12   /HĐQT 18/11/2014 
NQ Thông qua việc phân phối số cổ phần ng ời 
 a  động ch a đăng  ý mua h t 

13 22-NQ/HĐQT 24/11/2014 NQ về việc chi tạm ứng cổ tức 2014 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 

Tr ng năm    4  các thành  iên Hội đồng qu n trị  h ng điều hành đều tham gia đầy đủ các cuộc 

h   HĐQT  đồng thời đ ng g   nh ng ý ki n tích cực vào các buổi h p của HĐQT. 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có các ti u ban thuộc HĐQT. 

Danh s ch c c thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo/ tham gia c c chương trình về quản trị 

Công ty: Không có. 

 



 

37 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
SLCP 

nắm giữ 
Tỷ lệ Ghi chú 

1 Bà D ơng Thị Thúy Liễu Tr ởng BKS 1.800 0,08% 
 

2 Bà Trần Thị Thu Vân Thành viên BKS 1.300 0,06% 
 

3 Ông Trần H àng Quân Thành viên BKS 2.300 0,10% 
 

Các cuộc h p của Ban Ki m   át tr ng năm    4: 

 Lần 1: Thực hiện c ng tác   át  ét 6 tháng đầu năm    4.  

 Lần 2: Thực hiện công tác soát xét c  năm    4. 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban Ki m   át đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chủ y u tr ng năm    4 the   uy định tại Điều 

lệ của Công ty : 

- Giám sát việc tuân thủ các  uy định Pháp lu t  Điều lệ công ty và Nghị quy t của Đại hội đồng cổ 

đ ng tr ng c ng tác  u n trị  điều hành Công ty của HĐQT  à Ban Tổng giám đốc.  

- Thẩm định  á  cá  tài ch nh 6 tháng đầu năm  à c  năm    4 của Công ty. 

- Trong năm    4 Ban  i m   át Cty  h ng c  thay đổi về nhân sự, các thành viên thực hiện tốt 

nhiệm vụ. 

- Tham gia Đại Hội Đồng Cổ Đ ng th ờng niên năm tài ch nh     . 

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ the   uy định của pháp lu t  à Điều lệ C ng ty đối v i HĐQT  

Ban TGĐ  ng ời qu n lý trong việc qu n  ý   à điều hành Công ty. 

- Tham gia các cuộc h p của HĐQT  ề k  hoạch s n xu t kinh doanh của Công ty. 

Đ nh gi  Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Gi m đốc  

- Hội đồng qu n trị đã tổ chức các cuộc h   định kỳ  đ a ra các gi i pháp kịp thời, phù h   đ  thực 

hiện các mục tiêu nhằm b o toàn và phát tri n vốn cho cổ đ ng  đ m b o ch  độ và c i thiện thu 

nh   ch  ng ời  a  động. Thực hiện Nghị quy t của Đại hội đồng cổ đ ng năm tài ch nh     . 

- HĐQT  à  ộ máy điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các  uy định về qu n trị công ty, các quy 

định pháp lu t hiện hành. 

- Đã  ây dựng và ban hành các quy ch    uy định nội bộ trên cơ  ở thực tiễn của Công ty và phù 

h p v i  uy định của pháp lu t, trong tổ chức thực hiện k  hoạch  inh d anh c   em  ét điều 

chỉnh kịp thời một số chính sách bán hàng, giá c   đối tác  inh d anh  đồng thời th ờng xuyên 

ki m tra, giám sát và có nh ng gi i pháp kiên quy t, cụ th  đ  nâng cao tính hiệu lực trong công 

tác qu n  ý điều hành. 

BAN KIỂM SOÁT 
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- Thực hiện đúng ch  độ  ch nh  ách đối v i ng ời  a  động the   uy định và Quy ch  Công ty, b o 

đ m quyền l i h    há   ch nh đáng  thu nh   năm  au ca  hơn năm tr  c.  

- Thực hiện nghĩa  ụ đối v i Nhà n  c nh  ch  độ báo cáo thu  và nộ  ngân  ách đầy đủ, kịp thời 

theo quy định  năm    4 đã nộ   à  ngân  ách nhà n  c 6.717 Triệu đồng. 

Đ nh gi  tình hình Tài ch nh 

- Báo cáo tài chính ph n ánh trung thực  đầy đủ  ch nh  ác  đ  c l p phù h p v i các chuẩn mực 

k  toán, ch  độ k  toán doanh nghiệp hiện hành  à các  uy định pháp lý có liên quan. 

- Các kho n chi phí, kho n trích dự phòng, kho n thu  h  đ i  à dự phòng gi m giá  hàng tồn kho 

the  đúng th ng t  h  ng dẫn của Bộ Tài Chính và theo quy ch  qu n lý của công ty ban hành. 

- Tr ng năm BKS ch a tìm th y d u hiệu b t th ờng nào trong hoạt động của Công ty 

- Cty tuân thủ các  uy định của pháp lu t hiện hành về công bố thông tin. 

Tr ng năm    4  Ban Ki m Soát không nh n đ  c ý ki n khi u nại, tố cáo bằng  ăn   n của cổ 

đ ng  ề sai phạm của HĐQT  Ban điều hành và Ban ki m soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 

Năm    5  Ban  i m soát ti p tục thực hiện nhiệm vụ cụ th  sau:  

- Giám sát hoạt động của Hội đồng qu n trị  Ban điều hành trong qu n  ý  à điều hành hoạt động 

kinh doanh theo Nghị quy t của đại hội đồng cổ đ ng. 

- Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty theo chức năng nhiệm vụ của ban Ki m soát.  

- Thực hiện việc ki m tra định kỳ ho c đột xu t the  đề nghị của cổ đ ng h  c Hội đồng qu n trị 

trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi r   đ m b o Công ty hoạt động the  đúng  uy 

định của pháp lu t  à điều lệ Công ty.  

Kiến nghị 

 Ki m soát ch t chẽ và nâng cao ch t    ng s n phẩm, dịch vụ  ì đ   à  ự quy t định đ n kh  

năng tồn tại và phát tri n của doanh nghiệp.  

 Rà soát và qu n lý tốt việc tuân thủ các quy ch    uy định tr ng  uá trình  inh d anh  định mức 

chi phí h p lý nhằm nâng cao hiệu qu  kinh doanh.  

 Đầu t  ch  c ng tác thị tr ờng, tuy n dụng bổ sung nhân viên thị tr ờng đ  gia tăng thị phần, 

thúc đẩy tiêu thụ trên hệ thống phân phối  đại lý hiện có và mở rộng thị tr ờng, thị phần tiềm năng. 

 Tích cực đ n đốc thu hồi công n   hách hàng hơn n a, nh t là ph i có biện pháp kiên quy t đối 

v i công n  dây d a  é  dài. Đối v i công n   h  đ i  đề nghị đ a ra  cơ  uan Phá   u t đ  gi i 

quy t. 

 Quan hệ ch t chẽ v i các nhà cung c    các ngân hàng đ  đ  c hỗ tr  chính sách giá và hạn 

mức tín dụng v i chi phí lãi vay phù h p nh t.  

 Xây dựng cơ ch  phối h p chia sẻ thông tin gi a các bộ ph n nhằm nâng cao ch t    ng báo cáo 

các số liệu có liên quan. 
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Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

STT Họ tên Chức vụ Lương Thưởng 
Thù lao/ lợi 

ích khác 
Tổng thu 

nhập 

Hội đồng Quản trị - - 204.000.000 204.000.000 

1 
Phạm Quang 
Bình 

Chủ tịch 
HĐQT 

- - 60.000.000 60.000.000 

2 Lê Văn Châu 
Thành viên 
HĐQT 

- - 36.000.000 36.000.000 

3 Trần Thị Tám 
Thành viên 
HĐQT 

- - 36.000.000 36.000.000 

4 
Huỳnh Thị 
Nguyên Thủy 

Thành viên 
HĐQT 

- - 24.000.000 24.000.000 

5 
Nguyễn Văn 
Tám 

Thành viên 
HĐQT 

- - 24.000.000 24.000.000 

6 
Phạm Trung 
Nghĩa 

Thành viên 
HĐQT 

- - 24.000.000 24.000.000 

Ban Kiểm so t 151.291.585 22.315.464 28.800.000 202.407.049 

1 
D ơng Thị 
Thúy Liễu 

Tr ởng 
Ban  i m 

soát 
46.180.000 6.548.243 12.000.000 64.728.243 

2 
Trần Thị Thu 
Vân 

Thành viên 
BKS 

21.011.585 5.147.413 8.400.000 34.558.998 

3 
Trần H àng 
Quân 

Thành viên 
BKS 

84.100.000 10.619.808 8.400.000 103.119.808 

Ban Tổng Gi m đốc 1.166.860.000 152.745.000 - 1.319.605.000 

1 
Phạm Quang 
Bình 

Tổng giám 
đốc 

388.645.000 50.880.000 - 439.525.000 

2 Lê Văn Châu Ph  TGĐ 236.050.000 39.627.000 - 275.677.000 

3 Trần Thị Tám Ph  TGĐ 293.650.000 35.388.000 - 329.038.000 

4 
Đ ng Thị 
Xuân Quyên 

Ph  TGĐ 248.515.000 26.850.000 - 275.365.000 

Tổng cộng 1.318.151.585 175.060.464 232.800.000 1.726.012.049 

  

LƯƠ G, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

CỦA HĐQT, BA  TGĐ  À BKS 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2014 

Stt 
 gười thực hiện 

giao dịch 
Quan hệ với 

cổ đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ Lý do 

tăng, giảm Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

1 Phạm Quang Bình Cổ đ ng nội bộ 42.436 2,83% 54.936 3,49% 
Mua qua 
ESOP 

2 Trần Thị Tám Cổ đ ng nội bộ 51.817 3,45% 54.817 3,48% 
Mua qua 
ESOP 

3 
Đ ng Thị Xuân 
Quyên 

Cổ đ ng nội bộ 1.900 0,13% 3.900 0,25% 
Mua qua 
ESOP 

4 Lê Thị Mỹ Tiên Cổ đ ng nội bộ 4.357 0,29% 6.357 0,40% 
Mua qua 
ESOP 

5 
D ơng Thị Thúy 
Liễu 

Cổ đ ng nội bộ 700 0,05% 1.800 0,11% 
Mua qua 
ESOP 

6 Trần Thị Thu Vân Cổ đ ng nội bộ 1.100 0,07% 1.300 0,08% 
Mua qua 
ESOP 

7 Trần Hoàng Quân Cổ đ ng nội bộ 400 0,03% 2.300 0,15% 
Mua qua 
ESOP 

(Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 ngày 02/01/2015) 

Việc thực hiện c c  uy định về quản trị công ty 

C ng ty đã tuân thủ và thực hiện tốt công tác Qu n trị c ng ty the   uy định Quy ch  nội bộ  Điều lệ 

C ng ty  à  uy định của pháp lu t đối v i c ng ty đại chúng. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Ý KIẾN KIỂM TOÁN 
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TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 
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TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 
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TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 
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TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 

 



 

48 

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 
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TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 

 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty được đăng tải trên website: 

www.tipharco.com.vn 

http://www.tipharco.com.vn/
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XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Tiền Giang, Ngày 15 tháng 04 năm 2015 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 



 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 

Trụ sở: Số 15 đường Đốc Binh Kiều, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

Điện thoại: 0733 871 817 – 0733 872 973  Fax: 0733 883 740 

Website: www.tipharco.com.vn      Email: tipharco@vnn.vn/ nshc@tipharco.com.vn 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN 

http://www.tipharco.com.vn/
mailto:tipharco@vnn.vn/



