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Quá trình hình thành và phát triển 

 Tiền thân của Công ty cổ phần Mía đường 333 

là Sư đoàn 333 - đơn vị quân đội thuộc quân 

khu 5, Bộ Quốc Phòng được thành lập từ tháng 

10/1976 với nhiệm vụ làm kinh tế và bảo vệ an 

ninh quốc phòng khu vực phía Đông tỉnh Daklak. 

 Tháng 10/1982, Sư đoàn 333 được chuyển giao 

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 

quẩn lý, đồng thời đổi tên thành Xí nghiệp Liên 

hợp Công Nông Lâm nghiệp 333 – trực thuộc 

Liên hiệp các xí nghiệp cà phê Việt Nam. Với 23 

nông trường, xí nghiệp trực thuộc, hoạt động 

chủ yếu là hợp tác với Liên Xô trồng, sản xuất 

và chế biến cà phê. 

 

 Theo Quyết định 38/CP tháng 04/1992 của Bộ 

Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Liên hiệp 

các Xí nghiệp cà phê Việt Nam được giải thể. Sau 

đó, xí nghiệp Liên hợp Công Nông nghiệp 333 

được đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp 333 theo 

quyết định số 217/QĐ ngày 9/04/1993 của Bộ 

NN&CNTP. 

 19/04/1997, theo quyết định số 130/QĐ của Tổng 

công ty Cà phê Việt Nam, Xí nghiệp Liên hợp Nông 

Công Lâm nghiệp 333 được đổi tên thành Công ty 

Mía đường 333. Đồng thời, dự án xây dựng nhà 

máy chế biến đường RS được phê duyệt với công 

suất thiết kế ban đầu là 500 tấn mía/ngày. 
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 Ngày 30 tháng 12 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn ra quyết định số 3762/QĐ/BNN-

ĐMDN về việc cổ phần hóa Công ty Mía đường 333 

và đổi tên thành Công ty cổ phần Mía đường 333, 

chính thức đi vào hoạt động từ ngày 28/06/2006 theo 

giấy phép đăng ký kinh doanh số 40.03.000094 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đak Lak với vốn điều lệ 

ban đầu là 10 tỷ đồng. 

 Tháng 9/2009, tăng vốn điều lệ lên 11,5 tỷ đồng bằng 

hình thức phát hành 150.000 cổ phiếu để chi trả cổ 

tức. 

 Năm 2010 tăng vốn điều lệ lên 34,5 tỷ đồng qua 2 

lần phát hành. 

o 30/03/2010: tăng vốn điều lệ từ 11,5 tỷ đồng lên 

23 tỷ đồng 

o 27/10/2010: tăng vốn điều lệ từ 23 tỷ đồng lên 

34,5 tỷ đồng 

 2010-2011 công ty triển khai thực hiện dự 

án mở rộng công suất nhà máy mía đường 

từ 800 tấn mía ngày lên 2.500 tấn mía 

ngày theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 của Dự 

án động thổ ngày 19/4/2010 và chính thức 

đi vào hoạt động ngày 31/12/2010. Giai 

đoạn 2 khởi công tháng 5/2011 và chính 

thức đi vào hoạt động ngày 07/12/2011. 

Đến nay công ty đã đi vào sản xuất ổn định 

với công suất ép 2.500 TMN, các chỉ tiêu 

cơ bản đáp ứng yêu cầu dự án. 

 Năm 2011, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 

39,674 tỷ đồng dưới hình thức chi trả cổ 

tức cho cổ đông. 

 Năm 2012, vốn điều lệ của Công ty tăng 

lên 83,314 tỷ đồng 
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Ngành nghề kinh doanh 

 Sản xuất, chế biến đường mía 

 Chế biến hạt điều nhân xuất khẩu; 

 Sản xuất nước tinh khiết, nước ngọt có gas và không gas; 

 Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; 

 Đại lý mua bán xăng dầu và chất bôi trơn động cơ; 

 Trồng mía đường; 

 Mua bán hàng vật tư nông nghiệp, nông sản; 

 Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ôtô; 

 Cho thuê mặt bằng, kho bãi. 

 

Địa bàn kinh doanh: Chủ yếu ở ĐăkLắk và thành phố Hồ Chí Minh 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

P. Tổ 

chức 
hành 
chính 

P. Kế 

hoạch 
kinh 

doanh 

P. Kỹ 
thuật 

P. Kế 
toán 

P. Nông 
vụ 

P. Kiểm 
nghiệm 

Nhà 

máy 
đường 

 

Nhà 

máy 

điều 

Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

Mô hình quản trị 

Công ty được điều hành và quản lý theo mô hình quản trị gồm: 

- Đại hội đồng cổ đông 

- Hội đồng Quản trị 

- Ban Kiểm soát 

- Ban Tổng giám đốc 

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ 

Cơ cấu bộ máy quản lý 
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  Định hướng phát triển 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

 Tiếp tục phát triển thành công ty đa ngành 

lấy chế biến mía đường và sản xuất chế biến 

điều nhân xuất khẩu làm trọng tâm, từng 

bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực dịch 

vụ, sản xuất.  

 Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh 

của sản phẩm trên thị trường, đạt các tiêu chí 

về chất lượng an toàn thực phẩm. Tìm kiếm 

lợi nhuận tối đa cho cổ đông, hoàn thành các 

nghĩa vụ với Nhà nước. 

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Trong trung và dài hạn, Công ty chủ trương hiện 

đại hóa trang thiết bị, máy móc để tăng hiệu quả 

sản xuất, giảm tỷ lệ lãng phí nguyên vật liệu, đồng 

thời nâng cao chất lượng sản phẩm để vượt qua 

các rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật, mở rộng thị 

trường xuất khẩu. 

 Ngoài ra, đảm bảo vùng nguyên liệu sạch và sản 

lượng ổn định để cung cấp cho các nhà máy chế 

biến nông sản nói chung và ép mía nói riêng cũng 

là một trong những chiến lược trọng tâm mà Công 

ty đang hướng đến.  

 

 

       Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

 Môi trường: mở rộng hoạt đông sản xuất đi kèm với áp dụng khoa học kỹ thuật bảo vệ môi 

trường, tạo sự phát triển bền vững. 

 Xã hội: Công ty luôn gắn sự phát triển của mình với sự phát triển của xã hội, góp phần giảm 

gánh nặng của nhà nước, giải quyết các vấn đề xã hội. Cùng đồng hành và phát triển 

 Cộng đồng: công ty luôn hướng tới cân bằng lợi ích với cộng động, tạo việc làm và thu nhập cho 

người dân trong vùng nguyên liệu. 
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Rủi ro kinh tế 

Sức khỏe của nền kinh tế luôn tạo ra tác động 

đến các thành phần kinh tế bên trong mà đa 

phần là các doanh nghiệp. Năm 2014, kinh tế 

Việt Nam có nhiều khởi sắc và đạt được một 

số thành công như: kiềm chế lạm phát dưới 

5%, giảm lãi suất 2%, tình hình vĩ mô ổn định, 

GDP tăng 5,98% so với năm 2013, dự trữ 

ngoại hối tăng... Những chuyển biến tích cực 

này đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên còn rất 

nhiều tồn đọng từ khủng hoảng tài chính của 

gần 10 năm qua như áp lực nợ xấu của khối 

ngân hàng, hàng hóa lưu thông chậm, khả 

năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp tư 

nhân còn chậm và tác động từ bất ổn chính trị 

như tình hình căng thẳng trên Biển Đông, 

căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây 

làm giá dầu sụt giảm bất thường,…. Đã tạo ra 

nhiều thách thức cho sự hồi phục của kinh tế 

Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong 

năm 2015.  

Năm qua công ty hoạt động tương đối thuận 

lợi một phần nhờ vào sự ổn định của nền kinh 

tế. Các dự báo của các chuyên gia kinh tế về 

sự hồi phục năm 2015 sẽ duy trì đà hồi phục 

và kỳ vọng các chính sách kích cầu bắt  đầu 

phát huy tác dụng sau một thời gian ban hành 

và áp dụng. Một cách thận trọng, Ban lãnh 

đạo Công ty luôn theo sát tình hình kinh tế vĩ 

mô, từ đó nhận định tình hình chung và có 

phương án điều hành phù hợp. 

Rủi ro lãi suất 

Hiện nay công ty sử dung nợ vay để tài trợ bổ 

sung cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nên 

sự thay đổi lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả hoạt động của công ty. Trong năm 2014, lãi 

suất giảm đã giúp công ty giảm được khá  nhiều 

chi phí lãi vay. Ngoài ra, lãi suất biến động sẽ làm 

rủi ro về khả năng trả nợ của công ty tăng lên. 

Để hạn chế rủi ro lãi suất, công ty luôn duy trì 

mối quan hệ với ngân hàng, theo dõi tình hình 

lãi suất để lựa chọn thời điểm vay và trả nợ hợp 

lý, giảm đến mức thấp nhất của chi phí tài chính.  

Rủi ro nguyên liệu 

Mía là nguyên liệu chính phục vụ cho quá trình 

sản xuất của công ty. Sản lượng mía qua các vụ 

không ổn định do nông dân không chuyên canh 

lâu dài một loại cây trồng làm nguồn cung mía 

nguyên liệu bất ổn, do đó giá mía cũng thay đổi 

liên tục. Vào các vụ ép, giá mía nguyên liệu thay 

đổi ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của công 

ty. Thiếu nguyên liệu công ty không thể đạt kế 

hoạch sản xuất cũng như đủ sản lượng phục vụ 

thị trường, bên cạnh đó, giá mía nguyên liệu biến 

đổi làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và lợi 

nhuận kinh doanh. Trước tình hình này, công ty 

đã chủ động hỗ trợ cho nông dân ở vùng nguyên 

liệu về cây con, phân bón và kỹ thuật để sản 

xuất, thu mua mía với giá cao giúp nông dân ổn 

định sản xuất. Công ty cũng chủ động nâng cấp 

sửa chữa các tuyến đường vận chuyển nguyên 

liệu để giảm chi phí và hao hụt đường. 

 

Các rủi ro 
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Rủi ro luật pháp 

Công ty hoạt động với tinh thần tôn trọng và 

tuân thủ pháp luật. Hoạt động dưới hình thức 

công ty cổ phần, S33 chịu sự chi phối của Luật 

doanh nghiệp, Luật Kế toán – Kiểm toán, Luật 

Thuế, …. Hiện nay các văn bản này đang có sự 

thay đổi để phù hợp với xu thế phát triển, hội 

nhập. Việc điều chỉnh quy định của Pháp luật có 

tác động đến hầu hết các doanh nghiệp, do đó 

Công ty cũng không là ngoại lệ. Đồng thời, hiện 

nay công ty đang đăng ký giao dịch tập trung 

tại UPCOM, do đó còn chịu ảnh hưởng của Luật 

chứng khoán và các văn bản pháp luật liên 

quan. Kể từ năm 2012 trở lại đây, Bộ tài chính 

và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cùng phối 

hợp để ban hành nhiều văn bản hướng dẫn 

chuyên ngành và đã có không ít sự thay đổi 

được đưa vào áp dụng chính thức. Tuy nhiên, 

trên quan điểm hoạt động minh bạch, Công ty 

cho rằng không có nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ 

sự thay đổi này trong thời gian qua.  

Nhằm giảm thiểu rủi ro hệ thống này, Ban lãnh 

đạo yêu cầu các bộ phận cập nhật thường 

xuyên các văn bản liên quan đến nghiệp vụ của 

mình, cử cán bộ tham gia các đợt tập huấn của 

cơ quan nhà nước, ngoài ra Công ty còn sử 

dụng các dịch vụ tư vấn chuyên biệt để có được 

ý kiến chuyên môn. 

Rủi ro cạnh tranh 

Hiện nay lượng cung đường đang ở tình trạng dư 

so với sức tiêu thụ, lượng hàng tồn kho vẫn còn 

cao. Đường nhập lậu vẫn là một vấn đề nhức 

nhối trong toàn ngành. Ngoài ra, sắp tới hàng 

rào thuế quan sẽ dỡ bỏ trong khối ASEAN sẽ tạo 

ra cơ hội nhiều hơn cho các doanh nghiệp nước 

ngoài. Có thể thấy rằng sự cạnh tranh là yếu tố 

cần nghiêm túc xem xét trong thời gian này. Để 

cạnh tranh được trên thị trường, yêu cầu đặt ra 

công ty phải nâng cao năng lực sản xuất để có 

giá thành cạnh tranh, chất lượng sản phẩm tốt 

và cần duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng 

thân thiết, mở rộng tìm kiếm thị trường mới. 

Rủi ro khác 

Liên quan đến vùng nguyên liệu mía, nếu trong 

năm thời tiết không thuận lợi sẽ gây nhiều thiệt 

hại và giảm sản lượng sản xuất của công ty. Các 

rủi ro khác như thiên tai, hỏa hoạn, …. Nếu xảy 

ra đều ảnh hưởng đến hoạt động chung của 

không chỉ riêng Công ty vì đây có thể là rủi ro hệ 

thống. 

Để hạn chế các rủi ro này, Công ty đã trang bị 

bảo hô lao động, tập huấn an toàn lao động, an 

toàn cháy nổ, cấp cứu đến toàn thể CNCNV. Việc 

tuân thủ quy định an toàn lao động là bắt buộc 

đối với S33, nếu không đảm bảo sẽ có chế tài xử 

lý rất nặng. 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Doanh thu theo nhóm sản phẩm 

Khoản mục 

Năm 2014 Năm 2013 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

DT bán đường và phụ 

phẩm đường 
452.063.774.571 85,01% 480.555.358.726 85,52% 

DT bán hạt điều 59.460.851.650 11,18% 56.547.458.784 10,06% 

DT bán phân bón 9.800.830.257 1,84% 16.636.122.985 2,96% 

DT bán xăng dầu, nhớt 9.601.751.362 1,81% 7.486.228.848 1,33% 

DT khác 834.762.546 0,16% 680.786.392 0,12% 

Tổng cộng 531.761.970.386 100,00% 561.905.955.735 100,00% 

 

85,01%

11,18%

1,84%

1,81%

0,16%

Cơ cấu doanh thu 2014

DT đường và phụ 
phẩm đường

DT bán hạt điều

DT bán phân bón

DT bán xăng dầu, 
nhớt

DT khác

Do tình hình khó khăn chung của ngành mía 

đường trong 3 năm qua đã ảnh hưởng rõ rệt 

đến kết quả kinh doanh của công ty. Trong 

năm vừa qua, đường và phụ phẩm đường vẫn 

là mặt hàng chủ lực của Công ty, chiếm 

84,25%. Tuy tỷ trọng tăng nhưng giá trị giảm 

là do giá đường thế giới giảm mạnh từ đỉnh 

cao nhất trong năm là 18 cent/pound xuống 

còn hơn 14 cent/pound tính đến cuối năm 

2014. Đáng chú ý là mặt hàng xăng dầu, nhớt 

tăng mạnh về cả giá trị và tỷ trọng, từ 1,51% 

lên 11,48%; ngược lại, mặt hàng hạt điều có 

sự sụt giảm với tỷ lệ tương ứng. 

Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 28,78 

tỷ và 24,38 tỷ đồng. Tuy rằng doanh thu sụt 

giảm so với các năm trước, tuy nhiên nhờ vào 

việc quản lý tốt chi phí mà lợi nhuận của công 

ty chỉ giảm đi 535,1 triệu đồng. 
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Tổ chức và nhân sự 

Danh sách và lý lịch thành viên Ban Tổng giám đốc 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

Phan Xuân Thủy Tổng Giám đốc 13/06/2006  

Tạ Thanh An Phó Tổng Giám đốc 22/03/2007 10/03/2015 

Nguyễn Ngọc Thọ Phó Tổng Giám đốc 05/08/2011  

Nguyễn Xuân Quang Kế toán trưởng 13/06/2006  

Hoàng Xuân Chính  Phó Tổng Giám đốc 01/06/2012 05/05/2014 

Nguyễn Văn Nghĩa Phó T.Giám đốc  02/01/2015 

 

Ông PHAN XUÂN THỦY – Tổng Giám đốc 

Năm sinh 1959 

Quê quán Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế (ĐH Bách Khoa Đà Nẵng), Cử nhân Luật (ĐH Huế) và 

Cao cấp lý luận chính trị 

Quá trình công tác  

08/1976-05/1980 Kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp 725, sư đoàn 333 

06/1980-12/1988 Kế toán trưởng, cùng đơn vị 

01/1989-09/2000 Kế toán trưởng tại XNLH 33 – Công ty mía đường 333 

10/2000-06/2003 Phó giám đốc tại Công ty mía đường 333 

07/2003-06/2006 Giám đốc 

07/2006-nay Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Số cổ phiếu nắm giữ 1.393.417 CP – tỷ lệ 16,725% 
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Ông TẠ THANH AN – Phó Tổng giám đốc 

Năm sinh 1955 

Quê quán Xã Khánh Thủy, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 

Quá trình công tác  

04/1974-08/1985 Trợ lý CT, Đại đội trưởng tiểu đoàn phó tại C2-D813-QK3, D19-Đoàn 333-
QK5 

09/1985-08/1990 Phó giám đốc tại Xí nghiệp vận tải D19 

Trưởng phòng tổ chức tại Xí nghiệp chế biến nông sản 

09/1990-07/1996 Trạm trưởng tại Trạm thu mua chế biến Nông sản-Xí nghiệp Liên hợp 
333 

08/1996-06/2000 Trạm phó Trạm thu mua Công ty đầu tư XNK cà phê Tây Nguyên 

07/2000-05/2005 Công ty Cà phê Nông sản Xuất khẩu 722 

06/2005-02/2007 Giám đốc Công ty TNHH Đức Thịnh 

03/2007-nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường 333 

Số cổ phiếu nắm giữ 19.320 cổ phần – tỷ lệ 0,232% 

 

Ông NGUYỄN NGỌC THỌ – Phó Tổng giám đốc 

Năm sinh 1964 

Quê quán Xã Phong An, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ Khí (ĐH Bách Khoa Đà Nẵng) 

Quá trình công tác  

10/1988-07/1991 Trợ lý kỹ thuật tại Xí nghiệp VTVT D19- Sư đoàn 333 

12/1993-12/1995 Trợ lý cơ khí tại Xí nghiệp liên hợp NCLN 333 

01/1996-04/1998 Phó phòng kỹ thuật tại Công ty Mía đường 333 

05/1998-08/2011 Trưởng phòng kỹ thuật  tại Công ty CP mí đường 333  

09/2011-10/03/2015 Phó Tổng Giám đốc tại Công ty CP Mía đường 333 

Số cổ phiếu nắm giữ 102.067 cổ phần – tỷ lệ 1,225% 
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Ông NGUYỄN XUÂN QUANG – TV HDQT kiêm Kế toán trưởng 

Năm sinh 1958 

Quê quán Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An 

Trình độ chuyên môn Trung cấp kế toán (Trường trung cấp quản lý Xuân Mai) 

Quá trình công tác  

12/1980-06/1990 Kế toán tổng hợp tại XN cưa mộc 62, Đak Lak 

07/1990-06/1993 Kế toán trưởng tại XN Kiến Trúc 723, XNLH 333 

07/1993-10/1993 Kế toán tại XN Giao thông thủy lợi, XNLH 333 

11/1993-05/1996 Kế toán tại Công ty Mía đường 333 

06/1996-09/2000 Phó kế toán trưởng tại Công ty Mía đường 333 

10/200-06/2006 Kế toán trưởng tại Công ty Mía đường 333 

07/2006-nay Kế toán trưởng tại Công ty CP Mía đường 333 

Số cổ phiếu nắm giữ 312.813 CP – tỷ lệ 3,755% 

 

Ông NGUYỄN VĂN NGHĨA – TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

Năm sinh 1960 

Quê quán Xã Giao Thanh, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế (ĐH Nông nghiệp 2 – Hà Bắc) 

Quá trình công tác  

11/1983 – 9/1993 Phó phòng LĐTL, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy tại Xí nghiệp Liên hợp Công 

Nông Lâm nghiệp 333 

10/1993 – 08/1994 Trưởng phòng SXKD kiêm trợ lý Giám đốc 

09/1994 – 12/1995 Trợ lý giám đốc 

01/1996 – 04/1998 Trưởng phòng Nông vụ 

05/1998 – 04/1999 Trợ lý Giám đốc tại Công ty mía đường 333 

05/1999 – 09/2000 Trưởng phòng Kỹ thuật 

10/2000 – 09/2004 Trưởng phòng kế hoạch – Vật tư, Phó bí thư Đảng ủy 

10/2004 – 06/2006 Trưởng phòng Nông vụ kiêm Phó bí thư Đảng ủy 

07/2006 – nay Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn 

Số cổ phiếu nắm giữ 18.328 CP – tỷ lệ 0,22% 
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Năm 2014, ông Hoàng Xuân Chính không còn nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 

05/05/2014, ông Nguyễn Văn Nghĩa miễn nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc từ ngày 02/01/2015, ông 

Tạ Thanh An miễn nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc từ ngày 10/03/2015. 

 Số lượng cán bộ, nhân viên 

Tính chất phân loại 
Số lượng 

năm 2013 

Tỷ lệ năm 

2013 

Số lượng 

năm 2014 

Tỷ lệ năm 

2014 

Theo trình độ 732 100,00% 703 100,00% 

Cao đẳng, đại học, trên đại học 50 6,83% 53 7,24% 

Trung cấp chuyên nghiệp 31 4,23% 33 4,51% 

Sơ cấp chuyên nghiệp 21 2,87% 22 3,01% 

Phổ thông và công nhân kỹ thuật 630 86,07% 595 81,28% 

Theo hợp đồng lao động 732 100,00% 703 100,00% 

Hợp đồng có xác định thời hạn 320 43,72% 373 50,96% 

Hợp đồng không xác định thời hạn 170 23,22% 105 14,34% 

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 238 32,51% 220 30,05% 

Hợp đồng thử việc 4 0,55% 5 0,68% 

 
Chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động 

Công ty luôn cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách lương, thưởng và 

bảo hiểm cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

 Lương, thưởng được trả đúng thời hạn như cam kết lao động; 

 Người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp … theo quy định của pháp luật; 

 Giải quyết chế độ thai sản, nghỉ hưu, đau ốm, … nhanh chóng; 

 Tuân thủ quy định của Bộ Luật lao động về thời gian nghỉ ngơi, lễ 

tết, làm ngoài giờ… 

Bên cạnh đó, định kỳ Công ty sẽ tổ chức các chương trình đào tạo, nâng 

cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cập nhật 

những kiến thức và công nghệ mới trong ngành để tạo tiền đề cho sự 

đổi mới công nghệ. Công ty còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thể thao, đảm bảo sức khỏe tinh thần và thể chất cho người lao 

động 

Những thay đổi trong Ban Tổng giám đốc 
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Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Các khoản đầu tư lớn: không có 

Công ty con, công ty liên kết: không có 

Tình hình tài chính 

Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2014 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 569.910 458.392 -19,6% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 561.852 531.754 -5,4% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 

Triệu đồng 30.517 28.399 -6,9% 

Lợi nhuận khác  Triệu đồng -269.213 383.769 - 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 30.248 28.783 -4,8% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 24.920 24.385 -2,1% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 15% 15% - 

 
Tổng giá trị tài sản của Công ty giảm mạnh 19,6% trong năm vừa qua chủ yếu do giảm giá trị hàng 

tồn kho và khấu hao tài sản cố định. Trong tình trạng khó khăn chung của toàn ngành, doanh thu 

thuần và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty giảm nhẹ lần lượt là 5,4% và 6,9%. 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu 
Năm 2014 Năm 2013 

% tăng 

trưởng 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,27 0,87 45,10% 

Hệ số thanh toán nhanh 1,15 0,62 86,70% 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 53,08% 66,61% -20,30% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 113,15% 199,45% -43,27% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay hàng tồn kho 10,58 7,60 39,20% 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 1,03 0,97 6,80% 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 4,49% 4,44% 3,39% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  11,34% 13,09% -13,40% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 5,32% 4,37% 21,66% 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 5,34% 5,43% -1,67% 
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Cổ phần   

Tổng số cổ phần: 8.331.409 cổ phần 

Tổng số cổ phiếu lưu hành: 8.331.409 cổ phiếu 

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu 

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 27/05/2014 

 Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài 

Cổ đông cá nhân 4.742.200 0 

Cổ đông tổ chức 3.589209 0 

 

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

CĐ trong nước

CĐ nước ngoài

Cổ phần

Cơ cấu cổ đông theo số cổ phần nắm giữ
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

Các chứng khoán khác: không có 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình kinh tế trong và ngoài nước dù có nhiều 

chuyển biến tích cực xong vẫn còn nhiều khó khăn. Các 

nước có lượng cung đường lớn trên Thế giới như Brazil, 

Ấn Độ,... vẫn tiếp tục tăng đồng thời có kế hoạch tăng 

cường xuất để giảm lượng tồn kho, trong khi đó lực cầu 

vẫn chưa hồi phục cùng với sự giảm nhiệt của thị trường 

hàng hóa. Tại nước ta, theo thông tin từ Cục quản lý giá 

thuộc Bộ Tài chính, năm 2014 ước tính các nhà máy đã 

sản xuất được 728.400 tấn đường (giảm 66.970 tấn so 

với cùng kỳ năm ngoái). Nguồn cung dồi dào, tiêu thụ 

chậm, tồn kho cao, cộng thêm áp lực từ đường nhập lậu 

làm cho giá cho giá đường liên tục giảm; Giá bán buôn 

đường RS khoảng 11.300 - 14.900 đồng/kg, giảm 1.100 

– 2.200 đồng/kg so với năm trước; giá bán buôn đường 

RE khoảng 12.600 - 15.600 đồng/kg, giảm 1.400 - 1.900 

đồng/kg. 

Với sự cạnh tranh giữa các nguồn cung trong một thị 

trường tiêu thụ hàng hóa chậm chạp, các công ty trong 

ngành đã gặp nhiều thách thức. Để đảm bảo được hoạt 

động của công ty và duy trì được hiệu quả hoạt động, 

tập thể cán bộ công nhân viên đã làm việc rất tận tâm, 

nỗ lực hết mình và đã đạt được một số kết quả. 

Tổng doanh thu đạt  531,75 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,4% so 

với năm 2013.  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 28,4 tỷ 

đồng giảm 6,9%. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 24,4 tỷ đồng, giảm 2,1%. 
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Cuối năm 2014, tài sản ngắn hạn của Công ty giảm 

mạnh so với đầu năm cả về giá trị lẫn tỷ trọng. 

Nguyên nhân là do một lượng lớn hàng tồn kho đã 

được bán ra. Trong khi đó, giá trị tải sản dài hạn giảm 

chủ yếu do công tác khấu hao tài sản cố định. Ngược 

chiều với xu hướng giảm của tài sản ngắn hạn, khoản 

đầu tư tài chính ngắn hạn đã tăng từ 10 tỷ lên 21,11 

tỷ đồng. Toàn bộ khoản tiền gửi có kỳ hạn được thế 

chấp cho khoản vay ngắn hạn ngân hàng 

Tính đến 31/12/2014, Công ty không có tài sản xấu 

cần lập dự phòng. 
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Tình hình tài chính 

 Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Tài sản ngắn hạn 250.687.858.042 44% 168.642.183.402 37% 

Tài sản dài hạn 319.221.689.195 56% 289.749.431.465 63% 

Tổng tài sản 569.909.547.237 100% 458.391.614.867 100% 

Nợ ngắn hạn 287.094.091.198 76% 133.100.213.504 55% 

Nợ dài hạn 92.499.702.698 24% 110.234.849.747 45% 

Tổng nợ 379.593.793.896 100% 243.335.063.251 100% 

 

Về cơ cấu nợ, giá trị và tỷ trọng của nợ ngắn hạn cũng giảm 

đi đáng kể từ 76% xuống còn 55%. Đây là kết quả của việc 

thanh toán các khoản phải trả cho nông dân trồng mía và 

giảm nợ vay ngắn hạn để hạn chế lãi vay cao, cũng như hoàn 

tất khoản vay đến hạn. Nợ ngắn hạn giảm đi gần phân nửa 

so với năm trước (-53,64%), riêng vay nợ ngắn hạn giảm đi 

35,9% tương đương với 153,99 tỷ đồng, các khoản phải trả 

người bán và người mua trả tiền trước cũng giảm đáng kể. 

Xét về tỷ trọng, nợ dài hạn tăng khá nhiều từ 24% trong cơ 

cấu nợ lên 45%. Riêng nợ vay ngân hàng đã giảm đi 25,15% 

trong năm qua, tuy nhiên Khách hàng ứng trước tiền mua 

đường một khoản 41 tỷ đồng đã làm thay đổi xu hướng giảm 

của nợ dài hạn. Vấn đề này không có gì đáng lo ngại vì đây 

là hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty, đồng thời 

có thể xem dòng tiền này như một lợi thế trong thực hiện hợp 

đồng. 

Các chỉ số khả năng thanh toán đều trên 1, và đã tăng trưởng 

so với năm trước nên việc thanh toán các khoản vay/ phải trả 

đến được đảm bảo tốt. Công ty không có các khoản nợ xấu 

cần lập dự phòng trong năm qua. 
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Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã nhất trí đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2015 như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2014 KH 2015 
So với 2014 

(%) 

1 Tổng doanh thu (*) 1000đ 546.844.967 471.349.036 88,64% 

2 Tổng chi phí (**) 1000đ    518.061.878  461.279.731 89,04% 

3 Lợi nhuận trước thuế 1000đ    28.783.089  10.069.305 34,98% 

4 Các khoản nộp ngân sách 1000đ 21.175.000 23.194.581 109,54% 

5 Lợi nhuận sau thuế 1000đ    24.384.959 8.196.414 33,61% 

 

Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán 

Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán không có ý kiến loại trừ đối với báo cáo tài chính của Công ty cổ 

phần Mía đường 333, do đó Ban Tổng giám đốc không có ý kiến gỉai trình thêm. 

 

(*) Tổng doanh thu = doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu hoạt động tài 

chính +thu nhập khác 

(**) Tổng chi phí = Giá vốn hàng bán + chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp + chi phí 

khác 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Trong năm 2014, giá đường thế 

giới giảm mạnh do nguồn cung 

dồi dào. Trong khi đó, giá 

đường thành phẩm ở Việt Nam 

nói chung cao hơn nhiều nước 

trên thế giới dẫn đến tình hình 

xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên, với nỗ lực đẩy mạnh 

công tác bán hàng, đa dạng hóa 

cơ cấu doanh thu, Công ty đã 

hạn chế được một phần tác 

động tiêu cực từ bối cảnh kinh 

tế chung. Kết thúc năm, doanh 

thu thuần đạt  531,75 tỷ đồng, 

giảm 5,4%, một cách khách 

quan, đây là mức giảm nhẹ so 

với toàn ngành. Trong khi đó, 

Hội đồng Quản trị cùng với Ban 

Tổng giám đốc đã đưa ra nhiều 

kế hoạch kích thích tăng trưởng, 

đổi mới về chiến lược và nhân 

lực lãnh đạo.. 
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Năm 2015, nhiều hàng rào thuế quan sẽ được dỡ 

bỏ, Việt Nam hội nhập sâu hơn với các nền kinh tế 

trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh 

ngành mía đường còn đang ở giai đoạn phát triển, 

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đã nghiên 

cứu, thảo luận và đưa ra các định hướng cho Công 

ty trong giai đoạn sắp tới. Cụ thể như: 

Tập trung phát triển nguồn nguyên liệu bền vững, 

thân thiện với môi trường; đồng thời nghiên cứu các 

giống mía và kỹ thuật canh tác hiện đại, hiệu quả 

nhằm đảm bảo chất lượng và sản lượng nguyên liệu 

đầu vào, cân bằng hài hòa lợi ích của Công ty và 

người trồng mía. 

Trong khâu chế biến, Công ty có kế hoạch rà soát 

lại quy trình, máy móc nhằm kiểm soát chi phí hiệu 

quả hơn. 

Bên cạnh đó, công tác bán hàng và quảng bá sản 

phẩm sẽ được chú trọng đầu tư hơn; tập trung khai 

thác hiệu quả thị trường trong nước, nghiên cứu và 

thâm nhập các thị trường xuất khẩu tiềm năng. 

 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị 
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Năm 2014 là năm thứ 3 liên tiếp ngành đường gặp 

nhiều khó khăn: Mất cân đối cung cầu; đường 

nhập lậu không kiểm soát được; đường tạm nhập 

tái xuất diễn ra trong khi đường trong nước dư 

thừa, những yếu tố bất lợi đó đã đẩy giá đường 

giảm sâu liên tiếp ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của 

Doanh nghiệp và người dân trồng mía. 

Năm 2014, HĐQT đã thực hiện giám sát sâu sát 

Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định của pháp 

luật, điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản trị trong việc triển khai Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị. Thông qua các cuộc 

họp HĐQT đã trao đổi ý kiến và thảo luận các hoạt 

động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện Kế 

hoạch SXKD. Tổng giám đốc đã báo cáo chi tiết, 

cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về tiến độ thực 

hiện, chỉ rõ các khó khăn vướng mắc phân tích 

nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý những 

vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các 

Nghị quyết của HĐQT. Tổng giám đốc và các Phó 

tổng giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo quy định 

của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng HĐQT-Ban TGĐ 

cùng toàn thể CBCNV khắc phục khó khăn, tranh 

thủ thời cơ thuận lợi, thực hiện đồng bộ các giải 

pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất 

chế biến đường, điều, nâng cao năng suất lao 

động; nâng cao công tác quản lý và phát triển 

vùng nguyên liệu theo hướng năng suất – chất 

lượng; nâng cao hiệu quả của thiết bị công nghệ; 

bám sát thị trường, đẩy mạnh công tác bán hàng; 

giải  pháp về tài chính nâng cao hiệu quả sự dụng 

nguốn vốn, giảm chi phí tài chính và tiết kiệm chi 

phí SXKD. Theo đó năm 2014 lợi nhuận đạt 137% 

kế hoạch đề ra, góp phần tạo ổn định đời sống 

của 700 CBCNV-NLĐ và hơn 4.000 hộ trồng mía 

trong khu vực. 

 

  

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 
Công ty 



 

  32 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUẢN TRỊ CÔNG TY 



 

33 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ông NGUYỄN XUÂN QUANG – Thành viên HĐQT 

Xem phần Sơ yếu lý lịch BTGĐ 

Hội đồng Quản trị 

Danh sách và lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị 

Ông PHAN XUÂN THỦY – Chủ tịch HĐQT 

Xem phần Sơ yếu lý lịch BTGĐ 

 

Ông NGUYỄN VĂN NGHĨA – Thành viên HĐQT 

Xem phần Sơ yếu lý lịch BTGĐ 

 

Ông TRẦM KIM DŨNG – Thành viên HĐQT 

Năm sinh 1964 

Quê quán Xã Duyên An, Huyện Duyên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

Số cổ phiếu nắm giữ 0 CP – tỷ lệ 0,00% 

 

Ông NGUYỄN THANH NGỮ– Thành viên HĐQT 

Năm sinh 1987 

Quê quán Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản Trị Kinh doanh 

Số cổ phiếu nắm giữ 0 CP – tỷ lệ 0,00% 

 

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

 

STT Thành viên Hội đồng Quản trị Chức vụ 

1 Phan Xuân Thủy Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên 

3 Nguyễn Xuân Quang Thành viên 

4 Trần Kinh Dũng Thành viên 

5 Nguyễn Thanh Ngữ Thành viên 
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STT 
Số Nghị quyết/Quyết 

định 
Ngày Nội dung 

1 Số: 01/2014/NQ-HĐQT 13/01/2014 
Thống nhất cho Ban điều hành vay vốn lưu 
động phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và phát triển Đông Đăk lăk 

2 Số: 02/2014/NQ-HĐQT 04/4/2014 

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013. Kế hoạch 
sản xuất kinh doanh quý 1/2014-Tình hình thực 

hiện 

- Báo cáo cônt tác nguyên liệu cho vụ 13/14 
và Kế hoạch đầu tư cho vụ 14/15. Các giải pháp, 

chính sách để thực hiện nhiệm vụ 

- Kết luận của kiểm toán về Báo cáo tài chính 

năm 2013 

3 Số: 03/2014/NQ-HĐQT 13/5/2014 

- Thống nhất chủ trương cho cải tạo lò hơi 40 
tấn/ lên 45 tấn/h 

- Cho lắp lại thiết bị lắng cũ 100 m3 

4 Số: 3/2014/NQ-HĐQT 15/9/2014 
- Thống nhất cho Ban điều hành vay vốn lưu 
động phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân 

hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Daklak 

5 Số: 04/2014/NQ-HĐQT 05/9/2014 
- Thống nhất thông quan một số nội dung 

trình ĐHĐCĐ bất thường 2014 

6 Số: 05/2014/NQ-HĐQT 22/11/2014 
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPMĐ 
333 

Hoạt động của Hội đồng Quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Ông Phan Xuân Thủy Chủ tịch 03 100% 

2 Ông Nguyễn Xuân Quang TVHĐQT 03 100% 

3 Ông Nguyễn Văn Nghĩa TVHĐQT 03 100% 

4 Ông Trần Kim Dũng TVHĐQT 03 100% 

5 Ông Nguyễn Thanh Ngữ TVHĐQT 03 100% 

 
 Các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị: 

 Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 
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7 Số: 07/2014/NQ-HĐQT 08/12/2014 

Thông nhất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2014 theo đề nghị của Ban kiểm 
soát 

8 Số: 08/2014/NQ-HĐQT 15/12/2014 “Về việc bổ sung Phó Tổng giám đốc Công ty” 

9 Số: 09/2014/NQ-HĐQT 31/12/2014 
“Về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công 
ty” 

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

Các thành viên HĐQT không điều hành trong năm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản 

trị, tích cực phối hợp với các thành viên Hội đồng quản trị khác trong công tác điều hành và quản lý 

công ty 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Với quy mô hoạt động hiện nay, Công ty 

không thành lập các tiểu ban trong Hội đồng quản trị. 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, danh 

sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong 

năm: không có 
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Ban Kiểm soát 

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát 

STT Thành viên Ban Kiểm soát Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phần 

1 Lê Văn Hòa Trưởng ban 0,00% 

2 Nguyễn Thị Thanh Thành viên 0,04% 

3 Lê Tuân Thành viên 0,401% 

 
Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã tổ chức công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Tổng 

giám đốc theo đúng quy định của pháp luật. 
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc và Ban kiểm soát 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

STT Họ và Tên Chức vụ Thù lao Lương 
Cho Công ty 

vay 

1 Phan Xuân Thủy CT HĐQT, TGĐ 120.000.000 410.087.769 - 

2 Nguyễn Văn Nghĩa TV HĐQT 60.000.000 227.718.000 - 

3 Nguyễn Xuân Quang TV HĐQT, KTT 60.000.000 222.966.000 - 

4 
Nguyễn Thị Hoàng 

Anh 

Thư ký HĐQT, 

TP KHKD 
36.000.000 128.812.115 1.142.769.739 

5 Nguyễn Ngọc Thọ Phó TGĐ - 214.551.222 - 

6 Hoàng Xuân Chính Phó TGĐ - 61.461.538 - 

7 Trần Kim Dũng TV HĐQT 60.000.000 - - 

8 Nguyễn Thanh Ngữ TV HĐQT 60.000.000 - - 

9 Lê Văn Hòa TBKS 60.000.000 - - 

10 Nguyễn Thị Thanh 
TV BKS, PP 

KHKD 
30.000.000 104.972321 - 

11 Lê Tuân TV BKS, GĐ NL 30.000.000 156.640.333 - 

 
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Trong năm không phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không phát sinh 

 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Công tác quản trị của Công ty được thực hiện đúng và đầy đủ theo Quy chế Công ty, Luật Chứng 

khoán, Luật Doanh nghiệp, các thông tư và văn bản pháp luật có liên quan. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 được đăng tải tại chuyên mục Quan 

hệ Cổ đông trên website của công ty 

http://www.miaduong333.vn/#enter/f/enter 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 

 

 

 

 

  

Ý kiến của kiểm toán  
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 
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Đak Lak, ngày 17 tháng 04 năm 2015 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
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