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Thông điệp của
Chủ tịch Hội đồng quản trị

động an sinh xã hội trên địa bàn như tặng quả 
cho các em nhỏ khuyết tật, hỗ trợ bà con nông 
dân gặp thiên tai, bệnh dịch…

Trong thời gian tới Công ty tiếp tục thực 
hiện công tác tiết kiệm, đẩy mạnh hoạt động 
thương mại sang các nước trong khu vực 
Đông Nam Á. Tập trung nghiên cứu các sản 
phẩm mới có tính hữu dụng cao, kháng được 
nhiều loại sâu bệnh, góp phần nâng cao hiệu 
quả và chất lượng nông sản Việt Nam. 

Qua 24 năm hình thành và phát triển với sứ 
mệnh “ Đồng hành cùng nông gia được mùa”. 
Với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Lãnh Đạo, sự 
cống hiến của tập thể cán bộ công nhân viên, 
sự tin tưởng của Quý khách hàng, Quý đối tác 
và sự ủng hộ của Quý cổ đông. Đây chính là 
nguồn lực to lớn giúp CPC thực hiện sứ mệnh 
của mình góp phần đưa nền nông nghiệp Việt 
Nam lên vị thế mới, khẳng định thương hiệu 
trên thị trường thế giới. Tôi tin rằng với sự 
đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể cán 
bộ công nhân viên, CPC sẽ còn có những bước 
tiến xa hơn nữa trong thời gian tới. 

Kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN TRUNG

Đầu tiên tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị 
gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông và các nhà 
đầu tư đã đồng hành cùng CPC trong thời gian 
qua.

Đối với CPC, năm 2016 là một năm đầy khó 
khăn và thử thách, tình trạng hạn hán ở khu 
vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và sự xâm 
nhiễm mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long, diễn biến thất thường của thời tiết đã 
ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành nông 
nghiệp từ đó tác động đến hoạt động kinh 
doanh của CPC trong lĩnh vực Nông dược. 
Trong năm, tốc độ tăng trưởng của ngành 
nông nghiệp chỉ đạt 1,36% mức thấp nhất 
kể từ năm 2011. Giá trị sản xuất nông, lâm 
nghiệp và thủy sản năm 2016 ước tính đạt 
870,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,44% so với năm 
2015. Trong đó, nông nghiệp đạt 642,5 nghìn 
tỷ đồng, tăng 0,79%; lâm nghiệp đạt 28,2 
nghìn tỷ đồng, tăng 6,17%; thủy sản đạt 200 
nghìn tỷ đồng, tăng 2,91%.

Với sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể 
cán bộ công nhân viên trong định hướng, điều 
hành và thực hiện sản xuất, hoạt động kinh 
doanh của CPC trong năm đã vượt qua những 
khó khăn để đạt được kết quả khả quan. 
Trong năm 2016, Công ty đã tăng cường đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại, tập trung vào các 
khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, khu vực 
Tây Nguyên và các tỉnh Miền Trung, mở rộng 
hệ thống phân phối hơn 400 đại lý. Doanh thu 
năm 2016 tăng vượt kế hoạch 5,37% đạt 211 
tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 12 tỷ đồng 
tăng 3,49% so với năm 2016. Bên cạnh hoạt 
động kinh tế, Công ty còn chú trọng đến hoạt 
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Mục lục

01

02
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THÔNG TIN CHUNG
Thông tin khái quát
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh 
và bộ máy quản lý
Định hướng phát triển 
Các yếu tố rủi ro 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
Tổ chức và nhân sự 
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
Tình hình tài chính 
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 
Các chỉ tiêu báo cáo tác động môi trường

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO
Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
Báo cáo đánh giá của Hội đồng Quản trị

QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BTGĐ, BKS

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ý kiến kiểm toán
Báo cáo tài chính được kiểm toán
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THÔNG TIN CHUNG
 THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

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
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THÔNG TIN CHUNG
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Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp số

:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800457478 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu 
ngày 07/05/2002, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 21/12/2016.

Vốn điều lệ : 43.030.500.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở 
hữu

: 43.030.500.000 đồng

Địa chỉ :
Km số 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, 
Thành phố Cần Thơ

Số điện thoại : 07103.861.770

Số fax : 07103.861.798

Website : www.tstcantho.com.vn

Mã chứng khoán : CPC
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LỊCH SỬ
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1992

1996

2002

2007

CPC được hình 
thành từ liên doanh 
của Công ty Vật tư 
Kỹ thuật Nông ng-
hiệp Cần Thơ với Vi-
pesco, có chức năng 
sản xuất và gia công 
các loại thuốc bảo 
vệ thực vật

Xí nghiệp Thuốc sát 
trùng Cần Thơ được 
thành lập theo 
Quyết định số 477/
QĐ.CT.TCCB.96 của 
UBND Tỉnh Cần Thơ 
ký ngày 26/3/1996, 
trực thuộc Công 
ty Vật tư Kỹ thuật 
Nông nghiệp Cần 
Thơ, hoạt động theo 
hình thức hạch toán 
báo sổ

Công ty được cấp giấy 
phép Giấy phép kinh 
doanh số 5703000022 
do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Thành phố Cần 
Thơ cấp lần đầu ngày 
07/5/2002. Với số vốn 
điều lệ là 14 tỷ đồng, 
hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong lĩnh 
vực: sản xuất, gia công 
và kinh doanh các mặt 
hàng thuốc bảo vệthực 
vật, phân bón, máymóc 
dụng cụ phục vụ nông 
nghiệp

CPC tổ chức Kỷ 
niệm 5 năm thành 
lập Công ty và giới 
thiệu logo mới với 
hình tam giác, nền 
xanh có in hình 
bông lúa CPC thể 
hiện mục tiêu “CPC 
cùng nông gia được 
mùa”.

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng chuyên canh lúa nước lớn nhất Việt Nam. 

Vào những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thế kỷ trước, dịch bệnh, 

sâu rầy liên tục xảy ra và bùng phát trên diện rộng làm nhiều ruộng lúa, hoa màu 

của nông dân bị mất trắng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn… Trong hoàn 

cảnh đặc thù như vậy, cơ sở sản xuất nông dược đầu tiên của Đồng bằng sông 

Cửu Long đã ra đời với mục tiêu giúp người nông dân nơi đây bảo vệ mùa màng, 

tăng năng suất lao động. Sau hơn 24 năm không ngừng nỗ lực, từ một cơ sở nông 

dược đến nay đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một thương hiệu tin cậy của các 

khách hàng và đối tác với tên gọi Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ
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2007

2008

2010

2011

Từ 2012 
đến nay

CPC được Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Thành phố 
Cần Thơ cấp Giấy 
chứng nhận đăng 
ký kinh doanh thay 
đổi lần thứ 5 ngày 
26/7/2008. Theo đó, 
Công ty tăng vốn điều 
lệ lên 41,088 tỷ đồng, 
mở rộng phạm vi hoạt 
động sang lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh thuốc 
và hóa chất cho nuôi 
trồng thủy sản.

CPC chính thức 
niêm yết cổ phiếu 
tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà 
Nội (HNX) theo 
Giấy chứng nhận 
số 05/GCN-SGDHN 
do Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà 
Nội cấp với phiên 
giao dịch cổ phiếu 
đầu tiên vào ngày 
18/01/2010

CPC tiến hành chia 
cổ phiếu thưởng 
từ nguồn thặng dư 
vốn với số lượng 
194.205 cổ phần, 
nâng vốn điều lệ 
của Công ty lên 
4 3 . 0 3 0 . 0 5 0 . 0 0 0 
đồng

Mặc dù là Công ty 
nhỏ, có qui mô hoạt 
động khiêm tốn, 
nhưng trải qua 25 
năm hình thành và 
phát triển, CPC đã 
gặt hái nhiều thành 
quả giá trị, thương 
hiệu CPC ngày càng 
vững mạnh, khẳng 
định vị thế của mình 
trên thị trường
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NGÀNH NGHỀ
VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

• Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ;

• Nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thuốc 
bảo vệ thực vật, các chế phẩm sinh học và hóa 
chất các loại;

• Nhập khẩu, kinh doanh phân bón, máy móc thiết 
bị, dụng cụ sản xuất nông nghiệp;

• Sản xuất kinh doanh thuốc và hóa chất dùng 
trong môi trường nuôi trồng thủy sản. Sản xuất 
kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường 
dùng trong nuôi trồng thủy sản. Sản xuất kinh 
doanh thủy sản làm giống, chất bổ sung cho thức 
ăn và thức ăn chăn nuôi cho nuôi trồng thủy sản;

• Chế biến thủy hải sản xuất khẩu;

• Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa 
chất phục vụ nông nghiệp.
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ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Thị trường trong nước: Sản phẩm 
Công ty cho đến nay đã phân phối 

trên phạm vi hầu hết các tỉnh thành 
trong nước. Địa bàn hoạt động kinh 
doanh chủ yếu là Đồng Bằng Sông 
Cửu Long, các tỉnh miền Trung và 
Tây Nguyên. Đến nay, CPC có 80 đại 
lý cấp I và 2000 đại lý cấp II.

Thị trường nước ngoài: Chiến lược 
dài hạn Công ty không chỉ tập 

trung vào phân khúc thị trường trong 
nước mà còn mở rộng ra nhiều nước 
khu vực lân cận như Campuchia, 
Lào…

CÁC TÌNH 

MIỀN TRUNG

KHU VỰC TÂY 

NGUYÊN

KHU VỰC KHU VỰC ĐỒNG 

BẰNG SÔNG CỬU LONG 
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp 
và các qui định pháp luật liên quan:
Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 
quyết định cao nhất của Công ty.
Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 
quyết định  mọi vấn đề liên  quan  đến  mục  đích,  quyền  lợi của Công ty trừ những vấn 
đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Tổng giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động 

kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

BAN KIỂM SOÁT
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

“CÁC MỤC TIÊU 
CHỦ YẾU CỦA 

CÔNG TY

Tổ chức bộ máy: Từng bước hoàn 
thiện bộ máy tổ chức tinh gọn và 

hiệu quả, phát huy sự phối hợp giữa các 
phòng ban trong Công ty, thống nhất 
trong việc thực hiện các kế hoạch sản 
xuất kinh doanh.

Hệ thống sản xuất: Trong thời gian tới, 
Công ty tiếp tục đầu tư vào hệ thống 

sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt 
động, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh 
đó, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật vào 
để đánh giá chất lượng của quy trình sản 
xuất sản phẩm.

Đối với thị trường trong nước: Tiếp tục 
duy trì mở rộng phân phối sản phẩm 

trên toàn quốc, trong đó tập trung chủ 
yếu vào Đồng bằng sông Cửu Long, khu 
vực Tây Nguyên, và các tỉnh miền Trung, 
gầy dựng thương hiệu, uy tín theo phương 
châm “ Cùng nông gia được mùa”.

Thị trường nước ngoài: Năm 2014, Công 
ty đã tiến hành thành lập chi nhánh 

tại Campuchia, trong thời gian tới Công 
ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng sang thị 
trường các nước trong khu vực và thế giới.
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

VỀ SẢN PHẨM VỀ LAO ĐỘNGVỀ THỊ TRƯỜNG

Với đặc điểm hoạt động 
trong ngành thuốc bảo 
vệ thực vật, Công ty đặc 
biệt quan tâm tới công tác 
nghiên cứu, cải tiến sản 
phẩm, bên cạnh việc bảo 
vệ nông sản còn đảm bảo 
an toàn cho người sử dụng. 
Đa dạng hóa các dòng sản 
phẩm bảo vệ cây trồng từ 
lúc nảy nầm đến khi tạo ra 
sản phẩm đến tay người 
tiêu dùng. 

Xây dựng quy trình tuyển 
chọn và đào tạo chặt chẽ, 
hợp lí để tạo lực lượng 
nòng cốt phát triển CPC 
ngày càng vững mạnh. 
Ngoài ra, chú trọng vào 
công tác đánh giá hiệu quả 
lao động để có chế độ đào 
tạo và phát triển phù hợp 
cho từng cán bộ công nhân 
viên trong Công ty.

Tập trung vào thị trường  
khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long làm nòng cốt, 
bên cạnh đó tiếp tục mở 
rộng mạng lưới phân phối 
trên toàn quốc, xây dựng 
và gìn giữ mối quan hệ, uy 
tín với khách hàng.
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CÁC MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ĐỐI VỚI CÁC BỘ 

CÔNG NHÂN VIÊN
ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG 

VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

ĐỐI VỚI KHÁCH 

HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
ĐỐI VỚI CỘNG 

ĐỒNG

ĐỐI VỚI MÔI 

TRƯỜNG

ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
Nhằm đạt được hiệu quả lao động tốt nhất, 
Công ty luôn chú trọng xây dựng môi trường 
lao động an toàn và hiệu quả. Thường xuyên 
lắng nghe tâm tư nguyện vọng, các ý kiến đóng 
góp của cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, Công 
ty còn tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể 
thao, nhằm kết nối đội ngũ cán bộ công nhân 
viên. Mục tiêu dài hạn của Công ty là xây dựng 
đội ngũ cán bộ công nhân viên với trình độ 
chuyên môn cao đáp ứng được nhu cầu phát 
triển, cũng như những đòi hỏi đặc thù chuyên 
môn của ngành.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
Tất cả các chiến lược, chính sách Công ty đề ra 
luôn tập trung vào mục tiêu cao nhất là tối đa 
hóa giá trị cho cổ đông. Để đáp ứng nhu cầu 
thông tin cho nhà đầu tư, website của Công ty 
luôn cập nhập các thông tin một cách kịp thời, 
chính xác và minh bạch. Chính sách cổ tức của 
Công ty luôn giữ ở mức ổn định khoảng 15% - 
20%. Hằng năm, trong các cuộc họp Đại hội cổ 
đông, Công ty luôn ghi nhận các ý kiến đóng 
góp trong đại hội, đúc kết và từ đó xây dựng 
chương trình hành động trong năm để Công ty 
ngày một phát triển hơn.
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ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
 CPC luôn nỗ lực tối đa để mang lại những 
sản phẩm tốt nhất và an toàn cho khách 
hàng. Để làm được điều đó Phòng phát triển 
sản phẩm của Công ty thường xuyên tổ chức 
các buổi đi thực tế để tìm hiểu về các vấn 
đề về cây trồng mà khách hàng thường xuy-
ên gặp phải, từ đó cung cấp các sản phẩm 
phù hợp với nhu cầu thực tế. Ngoài ra, Công 
ty còn tích cực trong công tác tìm kiếm các 
đối tác uy tín trên thị trường để tìm được 
nguồn hàng chất lượng cao với giá rẻ hơn. 
Các chương trình hậu mãi, khuyến mãi cũng 
được Công ty khiển khai một cách thường 
xuyên. Công ty cũng xây dựng đội ngũ tư vấn 
về cách sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu 
quả để giúp người nông dân có vụ mùa tốt 
nhất.
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG:
Trong quá trình hoạt động, Công ty còn chú 
trọng vào đóng góp xã hội tại địa phương. 
Thường xuyên tổ chức các buổi tặng quà cho 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các học 
sinh nghèo vượt khó, ủng hộ bà con nông 
dân gặp thiên tai lũ lụt, bệnh dịch cây trồng… 
nhằm góp phần xây dựng cộng đồng ngày 
càng phát triển và tốt đẹp hơn.

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
Đặc thù ngành hóa chất tiềm ẩn những rủi 
ro rất cao đối với môi trường. Trong công tác 
nghiên cứu sản phẩm, Công ty luôn ưu tiên 
lựa chọn các sản phẩm ít gây hại cho môi 
trường. Thường xuyên kiểm tra, cải tiến dây 
chuyền sản xuất để đảm bảo không có sự 
cố rò rỉ hóa chất ra ngoài. Cán bộ nhân viên 
trong Công ty được đào tạo kiến thức về an 
toàn trong sản xuất, kỹ năng xử lí các sự cố 
bất thường để đảm bảo an toàn môi trường.
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

RỦI RO TĂNG 
TRƯỞNG KINH TẾ

QUẢN TRỊ RỦI RO 
 RISK MANAGEMENT

RỦI RO VỀ
MÔI TRƯỜNG

RỦI RO KHÁC

RỦI RO BIẾN ĐỘNG TRONG 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP

RỦI RO VỀ 
PHÁP LUẬT

RỦI RO  LÃI SUẤT

“Tiền thân là Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ được thành lập và năm 1992, 
sau gần 25 năm phát triển, với sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Công ty và tập 
thể Cán bộ Công nhân viên, Công ty đã và đang thực hiện tốt sứ mạng của mình trong 
việc bảo vệ mùa màng cho người nông dân. Để có được thành công đó, Công ty luôn 
chủ động đưa ra các chính sách phòng ngừa rủi ro ảnh hưởng xuyên suốt quá trình sản 
xuất hoạt động kinh doanh của Công ty. Những rủi ro đó bao gồm:

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Nguồn: Tổng cục thống kê
(Biểu đồ tăng trưởng GDP trong giai đoạn năm 2014-2016)
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Theo số liệu Tổng cục thống kê, tổng 
sản phẩm trong nước (GDP) năm 

2016  tăng 6,21% so với năm 2015. Mức 
tăng trưởng năm 2016 thấp hơn năm 
2015 (6,68%) và không đạt mục tiêu tăng 
trưởng 6,7% được Quốc Hội đề ra, nhưng 
trong bối cảnh kinh tế không thuận lợi, giá 
cả và điều kiện sản xuất trong nước gặp 
nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu, thì đạt được mức tăng trưởng 
trên là một điều đáng khích lệ.

Trong bức tranh chung về kinh tế xã 
hội năm 2016, ngành nông nghiệp đạt 

mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 
2011. Năm 2016 thực sự là năm sản xuất 
nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, diễn 
biến thời tiết phức tạp từ đợt rét đậm, 
rét hại đầu năm tại các tỉnh miền Bắc và 
Bắc Trung Bộ, hạn hán trên diện rộng, 
xâm nhập mặn kéo dài ở các tỉnh miền 
Nam đến những đợt mưa lũ liên tục trong 
những tháng cuối năm tại các tỉnh miền 
Trung đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến 
kết quả sản xuất nông nghiệp của các địa 
phương. Cùng với đó, thị trường xuất khẩu 
nông, thủy sản gặp nhiều khó khăn, nhu 
cầu và giá cả các mặt hàng nông sản xuất 
khẩu chủ lực của Việt Nam giảm. Ngoài ra, 
dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi vẫn 
xảy ra ở một số nơi, giá vật tư đầu vào, 
phân bón tăng cao... đã ảnh hưởng mạnh 
đến kết quả hoạt động và thực hiện kế 
hoạch của toàn ngành. Với đặc thù ngành 
sản xuất phân phối các sản phẩm phụ trợ 
ngành nông nghiệp nên tăng trưởng của 
ngành nông nghiệp có ảnh hưởng trực 
tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

LÃI SUẤT

Nợ vay chủ yếu của Công ty là các 
khoảng vay ngắn hạn phục vụ cho nhu 

cầu vốn luôn chuyển. Vì vậy, lãi suất ngắn 
hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận 
ròng của Công ty. Mặc dù trong điều kiện 
nền kinh tế còn đối mặt với nhiều khó 
khăn nhưng mặt bằng lãi suất trong năm 
2016 diễn biến theo xu hướng giảm. Điều 
này có thể coi là một thành công trong 
điều hành chính sách tiền tệ. Nhiều tổ 
chức tín dụng đã thực hiện giảm lãi suất 
để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế. 

RỦI RO VỀ BIẾN ĐỘNG TRONG 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Những rủi ro biến động trong ngành 
nông nghiệp tác động rất lớn đến kết 

quả hoạt động của Công ty. Trong điều 
kiện thời tiết xấu, nông sản mất giá, nguồn 
chi tiêu cho các sản phẩm nông nghiệp sẽ 
bị hạn chế. Để chủ động đối phó với rủi ro 
này, Công ty tích cực trong công tác quản 
lí chi phí đặc biệt là chi phí đầu vào, tập 
trung vào nhóm sản phẩm thiết yếu phục 
vụ cho nông nghiệp. Bên cạnh đó, Công 
ty còn có chính sách hỗ trợ người nông 
dân khi gặp khó khăn trong công tác bán 
hàng, nhằm tạo uy tín, sự tin cậy đối với 
Công ty.
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (TT)

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG

Hoạt động trong lĩnh vực hóa chất bảo 
vệ thực vật nên quá trình sản xuất 

của Công ty luôn tiềm ẩn những rủi ro 
ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cũng 
như môi trường sinh thái tại các vùng lân 
cận. Với đặc tính của thuốc bảo vệ thực 
vật nếu không sử dụng đúng quy chuẩn 
an toàn, ngoài việc ảnh hưởng đến người 
tiêu thụ nông sản còn ảnh hưởng đến sức 
khỏe người sử dụng. Vì vậy để đảm bảo 
an toàn, Công ty luôn chú trọng đầu tư 
vào chất lượng sản phẩm, chỉ những sản 
phẩm đáp ứng đủ yêu cầu về an toàn mới 
được tiêu thụ trên thụ trường. Bên cạnh 
đó, Công ty còn thường xuyên tổ chức các 
buổi tư vấn sử dụng sản phẩm đối với bà 
con nông dân, các đại lý phân phối sản 
phẩm của Công ty.

RỦI RO LUẬT PHÁP

Hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần 

Thơ chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp 
luật Việt Nam như Luật doanh nghiệp, 
Luật đầu tư, Luật an toàn thực phẩm. Bên 
cạnh đó, với tư cách là một doanh nghiệp 
niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, 
CPC còn chịu tác động bởi hệ thống khung 
pháp lý của Thị trường chứng khoán Việt 
Nam. Hiện tại một số luật, chế tài, chính 
sách đang được đổi mới, do vậy CPC cần 
phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đáp 
ứng những yêu cầu này.
Với chiến lược mở rộng sản xuất kinh do-
anh ra các nước trong khu vực và thế giới. 
Ngoài pháp luật Việt Nam, Công ty còn 
tuân thủ các quy định về luật thương mại  

và các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Do vậy, 
để hạn chế tối đa những rủi ro pháp luật, 
ban lãnh đạo Công ty thường xuyên cập 
nhập những quy định mới, từ đó hoạch 
đinh các chiến lược kinh doanh phù hợp, 
đảm bảo hoạt động kinh doanh được phát 
triển ổn định.

RỦI RO KHÁC

Những rủi ro khác bao gồm các rủi ro 
không thể dự đoán được như: thiên 

tai, chiến tranh, hỏa hoạn… Đây là những 
rủi ro có nguy cơ xảy ra rất thấp nhưng có 
tác động rất lớn đến tình hình kinh doanh 
của toàn Công ty, để hạn chế những rủi 
trên Công ty chủ động mua bảo hiểm về 
người và tài sản của Công ty. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

“Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam trải qua nhiều biến động, tốc độ tăng trưởng GDP 
không đạt chỉ  tiêu đề ra, năm 2016 tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,21% 
giảm so với năm 2015 (6,68%),  ngành nông – lâm – thuỷ sản gặp khó vì thiên tai, hạn 
hán; ngành khai khoáng giảm sâu tác động mạnh đến mức tăng trưởng chung. Trước 
những khó khăn và thách thức đó Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần 
Thơ vẫn tiếp tục duy trì đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những 
thành quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2016, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 210 tỷ đồng 
tăng 7,67% so với năm 2016; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gộp của Công ty năm 2016 

đạt 25,79% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt gần 11,78 tỷ đồng tăng 
3,49% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (ESP) trong năm 2016 tăng 
13,44 % so với năm 2015. 
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STT Chỉ tiêu
2015

(Triệu đồng)

2016

(Triệu đồng)
Tăng/Giảm 

2016

1 Doanh thu thuần 195.714 210.731 7,67%

2 Giá vốn hàng bán 159.597 165.298 3,57%

3 Lợi nhuận gộp 36.117 45.432 25,79%

4 Doanh thu hoạt động tài chính 2.554 4.686 83,45%

5 Chi phí tài chính, bán hàng, quản 
lý doanh nghiệp 25.994 35.269 35,68%

5.1 Chi phí hoạt động tài chính 3.602 4.941 37,17%

5.2 Chi phí bán hàng 8.549 11.105 29,90%

5.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.843 19.223 38,36%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh          12.676          14.849 17,14%

7 Lợi nhuận khác 2.013 -56 -102,80%

8 Lợi nhuận trước thuế 14.690 14.793 0,70%

9 Lợi nhuận sau thuế 11.382 11.780 3,49%

10 EPS ( Đồng/CP) 2.544 2.886 13,44%
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH ĐỀ RA

STT Chỉ tiêu
KH2016

(triệu đồng)

TH2016 

(triệu đồng)
TH2016/KH2016

1 Doanh thu 200.000 210.731 105,37%

2 Lợi nhuận trước thuế 14.000 14.793 105,66%

3 Lợi nhuận sau thuế 11.200 11.780 105,18%

4 Tỷ lệ chia cổ tức bằng  tiền mặt 18% - 22% 10% (*) -

(*) Công ty đã tạm ứng 10% cổ tức  bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016 

Nhìn chung, trong năm Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông 
đề ra, chỉ tiêu doanh thu vượt kế hoạch 5,37%, các chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau 

thuế vượt kế hoạch lần lượt là 5,66% và 5,18%. Với kết quả đạt được như vậy, dự kiến 
của Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 để chi thêm 
đợt 2 với mức 10% bằng tiền mặt. Mức chia cổ tức của năm tài chính 2016 sẽ là 20% 
bằng tiền mặt. Trong bối cảnh năm 2016, khi tình hình ngành nông nghiệp gặp nhiều 
khó khăn ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy 
đạt được kết quả trên là điều đáng khích lệ. 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày sinh: 31/11/1956 
Nơi sinh: TP. Cần Thơ 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân 
Quản trị kinh doanh.
Quá trình công tác: 
• Từ 2002-2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám 

đốc CPC 
• Từ 2008 - đến 8/2010: Chủ tịch HĐQT CPC 
• Từ 8/2010 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc CPC

NGUYỄN VĂN TRUNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

1

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
Từ ngày 01/12/2016, Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ đã quyết định số 36/2016/
QĐ.CPC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh làm Phó Tổng giám đốc CPC.

STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ 
phần nắm giữ

Tỷ lệ sở hữu/
Vốn điều lệ

1 Nguyễn Văn Trung Tổng giám đốc 93.262 2,16%

2 Nguyễn Ngọc Minh Phó Tổng giám đốc 46.333 1,07%

3 Bùi Anh Dũng Giám đốc Marketing 15.428 0,35%

4 Nguyễn Thanh Tâm Giám đốc sản xuất 5.981 0,14%

5 Quách Thị Thúy Kế toán trưởng 37.876 0,88%
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NGUYỄN NGỌC MINH
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH TÂM
 GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

QUÁCH THỊ THÚY
KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÙI ANH DŨNG
GIÁM ĐỐC MARKETING

Ngày sinh: 24/12/1968
Nơi sinh: TP. Cần Thơ 
Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư điện, cử 
nhân quản trị kinh doanh
Quá trình công tác
• Từ 1990-1993: Công ty Cấp thoát 

nước Hậu Giang, Nhân viên 
• 1993 đến nay: Công ty Cổ phần 

Thuốc sát trùng Cần Thơ, Phó phòng 
Cơ điện, Trợ lý TGĐ, Phó TGĐ. 

Ngày sinh: 20/12/1952
Nơi sinh: Cần Thơ
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông 
nghiệp
Quá trình công tác: 
• Từ 2005-2007: Phó Giám đốc Sản 

xuất CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 
• Từ 2007 đến nay: Giám đốc Sản xuất 

CTCP thuốc sát trùng Cần Thơ.

Ngày sinh: 19/06/1960
Nơi sinh: Sóc Trăng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế 
nông nghiệp
Quá trình công tác:
• Từ 1992-2002:  Xí nghiệp Thuốc sát 

trùng Cần Thơ
• Từ 2002 đến nay:  Kế toán trưởng 

Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần 
Thơ

Ngày sinh: 17/02/1963
Nơi sinh: Vĩnh Long
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị 
kinh doanh, kỹ sư Kinh tế nông nghiệp
Quá trình công tác: 
• Từ 2002-2007: Trưởng Ban kiểm 

soát CPC 
• Từ 2007- 2011: Ủy viên HĐQT kiêm 

Giám đốc Tài chính CTCP Thuốc sát 
trùng Cần Thơ 

• Từ 2011 đến nay: Ủy viên HĐQT kiêm 
Giám đốc Marketing CTCP Thuốc sát 
trùng Cần Thơ

4

3

5

2
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CƠ CẤU LAO ĐỘNG

STT Tiêu chí Số lượng 
(người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động    

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 47 24,48%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 32 16,67%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 0 0,00%

4 Lao động phổ thông 113 58,85%

II Theo đối tượng lao động    

1 Lao động trực tiếp 129 67,19%

2 Lao động gián tiếp 63 32,81%

III Theo giới tính    

1 Nam 159 82,81%

2 Nữ 33 17,19%

Tổng cộng 192 100,00%
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MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

Thực hiện đầy đủ các chính 
sách đối với người lao động 
theo Luật Lao động, Luật 
BHXH như:  ký HĐLĐ, thời 
giờ làm việc và nghỉ ngơi, 
nghỉ Lễ, phép, việc riêng, 
trả lương làm thêm giờ, 
phụ cấp ca đêm, các chế 
độ BHXH, BHYT, kỷ luật lao 
động, chính sách đối với lao 
động nữ, an toàn –BHLĐ. 
Môi trường làm việc đảm 
bảo các điều kiện an toàn 
vệ sinh lao động. Cán bộ 
công nhân viên trong Công 
ty đều được trang bị kiến 
thức, cũng như các thiết bị 
bảo hộ lao động cần thiết, 
đảm bảo an toàn trong quá 
trình lao động.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG 
VÀ ĐÀO TẠO

Công ty luôn chú trọng 
công tác tuyển dụng và đào 
tạo lao động, nhằm đáp 
ứng nhu cầu sản xuất kinh 
doanh trong thời kì mới. 
Công tác tuyển dụng được 
xây dựng trên dựa trên 
quy trình chặt chẽ và hợp 
lí, nhằm lựa chọn nguồn 
lực lao động tốt nhất để 
phát triển sản phẩm, tư 
vấn sử dụng sản phẩm đến 
bà con nông dân. Để thực 
hiện tốt điều đó, Công ty 
không ngừng tổ chức các 
buổi chuyên đề để nâng 
cao trình độ, trao đổi kinh 
nghiệm về lĩnh vực thuốc 
bảo vệ thực vật. Bên cạnh 
đó, Công ty thường xuyên 
khen thưởng, tuyên dương 
các cá nhân, tập thể có 
thành tích xuất sắc trong 
quá trình hoạt động nhằm 
ghi nhận những thành tích 
đạt được, cũng như khuyến 
khích cán bộ công nhân 
viên trong Công ty.

CHÍNH SÁCH 
LƯƠNG,THƯỞNG, PHÚC LỢI:

Không ngừng nâng cao chất 
lượng đời sống vật chất và 
tinh thần của người lao 
động là mục tiêu hàng đầu 
của Công ty, bởi nó gắn liền 
với sự phát triển bền vững 
của CPC. Ngoài tiền lương 
cơ bản, Công ty còn các 
khoản thưởng cuối năm 
bằng tiền hoặc tặng quà 
cho cán bộ công nhân viên, 
tổ chức các chuyến đi tham 
quan du lịch… Thường xuy-
ên tổ chức thăm hỏi các 
gia đình công nhân viên có 
hoàn cảnh khó khăn, đau 
ốm… động viên tinh thần 
người lao động cũng như 
gia đình. Đây là một trong 
những công tác quan trọng 
góp phần tạo nên nét văn 
hóa đẹp trong tập thể Công 
ty cổ phần Thuốc sát trùng 
Cần Thơ.
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STT Khoản mục đầu tư/mua sắm trong năm 2016 Giá trị (đồng)

1 Máy Biến 320KVA 233.428.305

2 Dây chuyền sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 632.889.500

3 Xe Ford Ranger 65C 06843 630.252.727

4 Phân xưởng sản xuất thuốc trừ sâu 279.832.500

5 Nhà xử lý nước thải 152.985.455

6 Sửa chữa lớn tài sản cố định 781.093.636

Tổng 2.710.482.123

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, 
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

“Trong năm 2016, Công ty hoàn tất công tác đầu tư vào Dây chuyền sản 
xuất thuốc bảo vệ thực vật và đã đưa vào hoạt động”
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu
2015

Triệu đồng

2016

Triệu đồng
Tăng / giảm 

2016

1 Tổng tài sản 120.531 128.299 6,45%

2 Doanh thu thuần 195.714 210.731 7,67%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12.676 14.849 17,14%

4 Lợi nhuận khác 2.013 -56 -102,80%

5 Lợi nhuận trước thuế 14.690 14.793 0,70%

6 Lợi nhuận sau thuế 11.382 11.780 3,49%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

0,00

1,00

2,00

3,00

Hệ số thanh toán

nhanh

Hệ số thanh toán

ngắn hạn

 Năm 2015

 2,60

 1,73

 Năm 2016

 2,42

 1,65

Đơn vị tính: Lần
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Doanh thu thuần trong 
năm 2016 đạt 

210.731 
triệu đồng  tăng 7,67% 
so với năm 2015

Lợi nhuận sau thuế 
Công ty đạt

11.780
triệu đồng  tăng 3,49% 
so với năm 2015

Tổng tài sản tăng

6,45%

Đơn vị tính: Lần
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STT Chỉ tiêu tài chính 2015 2016

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1 Hệ số thanh toán ngắn hạn 2,60 2,42

2 Hệ số thanh toán nhanh 1,73 1,65

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 33,36% 36,31%

2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 50,07% 57,01%

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

1 Vòng quay Hàng tồn kho 4,18 4,76

2 Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bình quân) 1,65 1,69

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 5,82% 5,59%

2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
(bình quân) 14,18% 14,54%

3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (bình 
quân) 9,62% 9,47%

4 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Do-
anh thu thuần 6,48% 7,05%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: 

Trong năm 2016 hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh đều giảm. Hệ số thanh 
toán ngắn hạn giảm từ 2,60 lần xuống còn 2,42 lần, hệ số thanh toán nhanh giảm từ 1,73 lần 
xuống còn 1,65 lần. Nguyên nhân chủ yếu là do nợ ngắn hạn trong năm tăng hơn 6 tỷ đồng.
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33,36%

2015

2016

50,07%

36,31%

57,01%

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu

4,18

1,65

9,62%

6,48% 
5,82%

14,18%

4,76

1,69

9,47%

7,05%
5,59%

14,54%

2015

2016
2015

2016

Vòng quay

hàng tồn kho

Hiệu suất 

sử dụng tài sản

ROS ROE ROA Biên lợi nhuận 
hoạt động



40 | CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Trong năm, Công ty chủ động gia tăng nợ để tài trợ cho các hoạt động kinh 
doanh, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng từ 50,07% đến 57,01% vào năm 2016, 
trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn. Tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì lượng các khoản 
tiền và tương đương tiền khá lớn để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong quá 
trình hoạt động sản xuất.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho trong năm của Công ty tăng từ 4,18 lần lên 
thành 4,76 lần, nguyên nhân chủ yếu là do trong năm chi phí giá vốn hàng 
bán tăng 3,57% cao hơn tốc độ tăng của hàng tồn kho. Xét về chỉ số hiệu suất 
sử dụng tài sản, tính đến hết 31/12/2016, hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
cũng tăng nhẹ từ 1,65 lần lên 1,69 lần, nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 
doanh thu tăng 7,67% cao hơn mức tăng của tổng tài sản là 6,45%.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Tính đến ngày 31/12/2016, chỉ số tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu và biên 
lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đều tăng lần lượt là 14,54%, 7,05%. Trong 
khi đó, 2 chỉ số tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và biên lợi nhuận ròng đều 
giảm nhẹ trong năm 2016 xuống còn 5,57%, 9,47%. Tuy nhiên, trong năm lợi 
nhuận khác giảm 102,08% điều này đã làm cho biên lợi nhuận ròng giảm so 
với năm 2015.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, 
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tính đến nay, vốn điều lệ của Công ty là 43.030.500.000 đồng, trong đó:

Số cổ phiếu phổ thông: 4.303.050 cổ phiếu

Số cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu

Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.081.450 cổ phiếu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/12/2016, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

Đối tượng Số lượng cổ phần Giá trị (Đồng) Tỷ lệ/VĐL 
(%)

Cổ đông trong nước                  3.402.780        34.027.800.000 79,08%

Cá nhân                  2.513.621        25.136.210.000 58,42%

Tổ chức                   889.159        11.107.590.000 20,66%

Cổ đông nước ngoài                    678.670         6.786.700.000 15,77%

Cá nhân                    137.270         1.372.700.000 3,19%

Tổ chức                    541.400         5.414.000.000 12,58%

Cổ phiếu quỹ 221.600 2.216.000.000 5,15%

Tổng cộng               4.303.050    43.030.500.000 100,00%

Số cổ phiếu quỹ: 221.600 cổ phiếu

Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 
4.303.050 cổ phiếu

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 
cổ phiếu

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, 
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Tên tổ chức/cá nhân
Số CMND/
Hộ chiếu/

ĐKKD
Địa chỉ

Số 
lượng 

cổ 
phần

Tỷ lệ/
SLCPĐLH

Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông

072337 829 Trần Xuân Soạn, P. Tân  
Hưng, Quận 7  Hồ Chí Minh  875.220 21.44%

AFC VF LIMITED CA6761
c/o Ogier Fiduciary Services 
(Cayman) Ltd., 89 Nexus Way, 
Camana Bay, Grand Cayman

 366.300 8,97%

Võ Viết Thanh 024144698 208 PHÚ GIA, PHÚ MỸ HƯNG, 
P.TÂN PHONG, Q.7, TP.HCM  360.543 8,83%

Lê Thị Thu Trang 361616307
93 Trần Hưng Đạo, KV.2, P. 
Châu Văn Liêm, Ô Môn, TP. Cần 
Thơ

 216.544 5,30%
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TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Từ khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần cho đến nay, quá trình tăng vốn của CPC như sau:

Trong năm 2016, Công ty không tiến hành tăng vốn điều lệ

Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2016, Công ty không thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ.

Các chứng khoán khác: không có

2006 2007 2008 2009 2011 2013Năm

14,00
16,36 21,27

38,40
41,09

43,03

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TRÁCH NHIỆM  ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tình hình lao động trong Công ty 

Trong năm 2016, mức lương bình quân của người lao động trong Công ty là 5.616.906 đồng/
tháng  tiếp tục tăng so với năm 2015. Trong thời gian tới, điều kiện kinh doanh được kỳ vọng 
tốt hơn khi mà các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực lớn đến hoạt động ngành nông nghiệp suy 
giảm như  thời tiết, biến đổi khí hậu… nhiều khả năng mức lương trung bình của 
cán bộ nhân viên trong Công ty tiếp tục tăng. Công ty luôn cố gắng duy trì 
mức lương để cải thiện góp phần nâng cao đời sống cán bộ nhân viên, 
trong điều kiện vật giá ngày càng leo thang như hiện nay. 
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TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY 
VỀ ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT:

• Người lao động được hưởng đầy đủ các 
chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo đúng 
quy định của pháp luật. 

• Thực hiện chi trả lương đúng theo quy 
định và thời hạn cho cán bộ công nhân 
viên. Tổ chức các bài kiểm tra đánh giá 
năng lực, để mỗi cá nhân nhận được xứng 
đáng phần công sức mình đóng góp. 

• Phụ cấp cho người lao động nhận thêm 
tiền ăn trưa đi lại, tạo điều kiện cho các 
nhân viên nữ trong thời gian thai kỳ và 
sinh con, hỗ trợ cho các gia đình công 
nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN

• Tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội thao 
trong Công ty để tăng cường sự gắn bó 
đoàn kết giữa các thành viên trong Công 
ty, cũng như rèn luyện sức khỏe, tạo tinh 
thần thoải mái cho mỗi nhân viên, từ đó 
gắn bó lâu dài với Công ty.

• Trong năm, Công ty thường xuyên tổ 
chức các hoạt động nhân sự như: thăm 
hỏi động viên tinh thần các nhân viên có 
hoàn cảnh khó khăn, tổ chức sinh nhật, 
các chuyến du lịch nghỉ dưỡng, tổ chức 
ngày lễ quốc tế phụ nữ…

• Lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng 
của các nhân viên trong Công ty qua hòm 
thư góp ý để từ đó hiểu được khó khăn 
mà công nhân viên gặp phải trong quá 
trình làm việc, tiến hành giải quyết các 
vướng mắc để nhân viên Công ty thoải 
mái, chuyên tâm tham gia sản xuất kinh 
doanh.
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BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC. 

• Công ty thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc, cụ thể, mỗi cán bộ nhân viên được hưởng 
chế độ ăn sáng và ăn giữa ca, phù hợp với quy định của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Cần Thơ.

• Chế độ làm việc tại CPC là 30 giờ/ tuần và 6 giờ/ngày. Tuỳ theo yêu cầu của sản xuất kinh 
doanh, trưởng kho hoặc quản đốc phân xưởng sẽ huy động người lao động làm thêm giờ với 
tiêu chuẩn không quá 03 giờ/ngày/người và 200 giờ/năm/người. Công ty và nhân viên có thể 
thoả thuận về việc làm thêm giờ. Nhân viên được nghỉ 2 ngày/tuần, làm việc đủ 12 tháng sẽ 
được nghỉ phép 12 ngày/năm. Công ty sẽ tăng số ngày nghỉ phép dựa trên thời gian làm việc 
của nhân viên, cứ mỗi 5 năm làm việc sẽ được nghỉ thêm 1 ngày. Ngoài ra, hàng năm, tất cả 
nhân viên của Công ty được hưởng chế độ nghỉ bù theo đúng qui định của Luật Lao Động: 
Cán bộ nhân viên được nghỉ bù vào ngày tiếp theo nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ khác. 

• Công nhân viên được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động hiện đại, môi trường làm 
việc chuyên nghiệp và tuân thủ đầy đủ theo quy trình lao động để hạn chế tối đa các rủi ro 
xảy ra.

• Công ty còn chú trọng việc đầu tư vào văn phòng, khuôn viên, khu sinh hoạt chung.. cải 
thiện cơ sở vật chất, tạo sự tiện lợi cho công nhân viên khi làm việc tại Công ty.

Nhờ những chính sách về người lao động mà môi trường làm việc tại CPC luôn có sự đoàn kết, 
mang tính xây dựng, là nơi mà mỗi công nhân đều mong muốn cống hiến hết mình cho sự phát 
triển chung của CPC
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PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo

• Tuyển dụng: Trong năm, Công ty đã tuyển 
thêm  9 lao động để đáp ứng cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Công tác tuyển dụng 
của Công ty dựa trên quy trình chặt chẽ để 
tuyển chọn được những nhân viên tài năng 
và phù hợp nhất với CPC, đảm bảo gắn bó 
lâu dài cùng với sự phát triển của Công ty. 

• Đào tạo: Trong quá trình hoạt động, Công 
ty không ngừng tổ chức các buổi đào tạo 
trên toàn Công ty, không những đối với các 
công nhân để nâng cao trình độ tay nghề 
mà Ban điều hành  cũng không ngừng học 
tập để đáp ứng nhu cầu phát triển của CPC. 
Kết quả thực hiện công tác này trong năm 
2016 như sau: 

     + Tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên 
ngành cho 96 cán bộ công nhân viên. 

    + Cử 12 lao động tiêu biểu đi tham gia các 
lớp đào tạo tay nghề do các đơn vị, cơ sở 
bên ngoài tổ chức.

+  Tổ chức 4 lớp tập huấn về công tác an 
toàn sản xuất, tiết kiệm năng lượng và kỹ 
năng mềm cho công nhân viên.

KHUYẾN KHÍCH TINH THẦN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)

Với đặc thù ngành thuốc bảo vệ thực vật, Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác R&D. Hằng 
năm , ngoài việc đào tạo, nâng cao trình độ cho các nhân viên Phòng phát triển sản phẩm, Công 
ty còn tuyển thêm các nhân viên trình độ cao làm đội ngũ cộng tác viên cho Công ty. 

Trong thời gian qua, đội ngũ Phòng phát triển sản phẩm đã tạo ra những sản phẩm chất lượng 
, tạo tiếng vang trong thị trường như: thuốc trừ cỏ Platin 55 EC, thuốc trừ bệnh sương mai, chết 
dây, vàng lá lúa Cajet M10 72WP, thuốc trừ chuột CAT 0.25WP, thuốc trừ sâu Cahero 585EC… 
Đặc biệt thuốc trừ cỏ Newsate 480SC rất được bà con nông dân vùng Tây nguyên và Nam Trung 
bộ tin dùng. Các sản phẩm Công ty có tính năng đa hiệu cao, diệt được nhiều loại sâu bệnh và 
sản phẩm có chu kỳ sống dài. 

Trong thời gian tới, Công tác nghiên cứu phát triển sẽ nhân rộng trên toàn Công ty. Các cá nhân, 
tập thể có đóng góp sáng tạo, đổi mới giúp nâng cao hiệu quả sản xuất sẽ được ghi nhận và 
thưởng xứng đáng, đây là bước đệm quan trọng trong thời kỳ phát triển mới của CPC.

“Đồng hành cùng nông gia được mùa”
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TUÂN THỦ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TRÁCH NHIỆM  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hóa chất, quá trình sản xuất 
Công ty luôn tiềm ẩn những rủi ro ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Trong công 
tác nghiên cứu sản phẩm, Công ty luôn đặt tiêu chí, tạo ra sản phẩm riêng biệt giúp 
diệt sâu bệnh ít ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường nhất. Ngoài ra, trong quá 
trình sản xuất, Công ty luôn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để hạn chế 
các rủi ro xảy ra, các chất thải ra bên ngoài đều được qua xử lý “ Đảm bảo không 
giọt nước nào chưa xử lý được phép thải ra môi trường” 

Bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu phát triển bền vững quan trọng 
nhất của Công ty. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh 
nhằm nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, Công ty còn tích 
cực tham gia các hoạt động như Giờ Trái Đất, tổ chức đi thăm tặng quà các trẻ em 
khuyết tật … 

Quá trình sản xuất Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ luôn tuân thủ các quy 
định có liên quan đến bảo vệ môi trường. Do vậy, trong thời gian qua Công ty chưa 
vi phạm bất kỳ quy tắc nào, luôn luôn tạo sự gắn kết chặt chẽ với các ban ngành 
để nắm bắt kịp thời các tiến bộ kỹ thuật áp dụng nhanh chóng vào thực tiễn sản 
xuất.  Trong đợt đánh giá ISO 14001:2004 gần đây đã cho thấy CPC rất tiến bộ sau 
chương trình hợp tác xử lý chất thải với tổ chức quốc tế AKIZ. 
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GÓP PHẦN NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG
Tiếp nối truyền thống “ Lá lành đùm lá rách”, 
“ Tương thân tương ái” là những truyền thống 
quý báu của dân tộc ta. Hằng năm, công tác vì 
cộng đồng của Công ty được tổ chức thường 
xuyên để nâng cao trách nhiệm tinh thần của 
mỗi cá nhân đối với xã hội. Công tác này được 
đồng thuận mạnh mẽ của Ban điều hành, 
trong năm Công ty tổ chức xây dựng 2 căn 
nhà tình thương giúp cho cán bộ và người khó 
khăn có được căn nhà  ấm áp với gia đình. 
Công đoàn của CPC tích cực vận động cán bộ 
công nhân viên sống tốt hòa nhập với cộng 
đồng địa phương đang ở, tổ chức thăm hỏi 
kịp thời các hoàn cảnh khó khăn đột xuất và 
bệnh tật... 
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BÁO CÁO CỦA BAN 
LÃNH ĐẠO

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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BÁO CÁO 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2016

KẾT QUẢ SXKD TRONG NĂM 2016

Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 Tăng giảm 
2016/2015

Tổng doanh thuần Triệu đồng 195.714 210.731 7,67%

Tổng lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 14.690 14.793 0,70%

Tổng lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 11.382 11.780 3,49%

EPS Đồng/CP 2.544 2.886 13,44%

Năm 2016, bối cảnh kinh tế thế giới phục 
hồi chậm hơn so với dự báo, tăng trưởng 
thương mại toàn cầu giảm, hoạt động của 
thị trường hàng hóa kém sôi nổi.

Tình hình kinh tế trong nước, tốc độ tăng 
trưởng GDP năm 2016 đạt 6,21% không 
đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế đối 
mặt với nhiều khó khăn và thách thức do 
thời tiết và biến đổi khí hậu. Tình trạng hạn 
hán ở khu vực Tây Nguyên, Nam Trung 
Bộ và sự xâm nhập mặn ở  khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long. Trong năm, tốc độ 
tăng trưởng của ngành nông nghiệp chỉ 
đạt 1,36% mức thấp nhất kể từ năm 2011. 
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy 
sản năm 2016 ước tính đạt 870,7 nghìn tỷ 
đồng, tăng 1,44% so với năm 2015. Trong 
đó, nông nghiệp đạt 642,5 nghìn tỷ đồng, 
tăng 0,79%; lâm nghiệp đạt 28,2 nghìn tỷ 
đồng, tăng 6,17%; thủy sản đạt 200 nghìn 
tỷ đồng, tăng 2,91%.
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VỀ DOANH THU

Trước tình hình biến động kinh tế năm 2016, Ban lãnh đạo Công ty đã có những chiến lược cụ 
thể, thực hiện tiết kiệm, điều đó đã giúp cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh và đạt được 
những thành công đánh ghi nhận, cụ thể như sau:

Trong bối cảnh nền nông nghiệp trong năm gặp nhiều khó khăn, doanh thu năm 2016 của 
CPC vẫn tiếp tục tăng 7,67% so với năm 2015. Trong đó đóng góp chủ yếu đến từ mảng doanh 
thu bán thành phẩm chiếm 95,95%; thực tế trong năm 2016 các  mặt hàng của CPC xuất sang 
Campuchia đã phát triển tốt và đang có xu hướng tăng thị phần tại Campuchia. Đây cũng 
là mảng hoạt động chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó doanh thu từ các mảng khác như 
doanh thu gia công, doanh thu khác chiếm lần lượt là 2,83%, 1,23%. 
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TT)
VỀ CƠ CẤU CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
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VỀ LỢI NHUẬN

Chi phí giá vốn hàng bán trong năm 2016 chiếm 
82% tổng chi phí, tăng nhẹ 1,3% so với năm 

2015. Nếu không tính tới khoản dự phòng 4,7 tỷ 
thì giá vốn hàng bán của Công ty gần như tương 
đương giá trị đạt được năm 2015. Chi phí tài chính 
tăng hơn 36%, chủ yếu là lỗ tỷ giá (do CPC đang 
áp dụng tỷ giá hối đoái cố định thấp hơn tỷ giá 
thực tế ngày 31/12/2016). Chi phí bán hàng tăng 
hơn 29% do trong năm Công ty chủ trương đẩy 
mạnh công tác bán hàng, số lượng nhân viên bán 
hàng tăng nên chi phí chi trả cho đội ngũ nhân 
viên bán hàng tăng hơn 75% so với cùng kỳ. Chi 
phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 40% chủ yếu 
do chi phí nhân viên quản lý tăng. Điều này là do 
CPC đã áp dụng quy chế lương thưởng có khuyến 
khích cán bộ làm tốt và hiệu quả sẽ được hưởng 
mức lương thưởng xứng đáng với công sức mình 
đã cống hiến cho CPC.

GIÁ VỐN HÀNG BÁN

CHÍ PHÍ BÁN HÀNG

CHÍ PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

CHÍ PHÍ TÀI CHÍNH

CHÍ PHÍ KHÁC

Tính tới ngày 31/12/2016, tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 14.793 triệu đồng tăng 
0,7% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 11,780 tỷ đồng tăng 3,49%. Trong 
điều kiện nền nông nghiệp gặp khó khăn, đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế như 
vậy rất đáng ghi nhận.
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Đơn vị tính: Tỷ đồng
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TT)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TT)

Tính đến 31/12/2016, giá trị tổng tài sản của 
Công ty đạt 128 tỷ đồng, cao hơn 6,45% so với 
năm 2015. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/Tổng 
tài sản chiếm 86,73%. Nhìn chung trong năm 
2016, tình hình tài sản Công ty không biến 
động nhiều, tài sản ngắn hạn tăng 8,29%, tài 
sản dài hạn giảm 4,22%.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, khoản mục 
tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 
khoản mục cao nhất 34,70%, tiếp đến đó là 

hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn, 
đầu tư tài chính, các khoản mục này lần lượt 
là 31,66%, 31,59% và 1,80%.

Đối với tài sản dài hạn, tài sản cố định là 
khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 76%, 
khoản mục khoản tài sản dài hạn khác chiếm 
tỷ trọng 24%. Trong năm Công ty không thực 
hiện các khoảng đầu tư tài chính dài hạn.

29,97%

0,00%36,24%0,50%

33,29%

2015

34,70%

1,80%
31,59%

0,25%

31,66%

2016

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn khác

Tồn kho

71%

9%

20%

2015

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Tài sản dài hạn khác 76%

0%

24%

2016
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NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
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Vòng quay 

hàng tồn kho

Vòng quay 

các khoản phải thu

Vòng quay tài sản

 Năm 2015

 1,65

 5,86

 4,18

 Năm 2016

 1,69

 5,82

4,76

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của CPC 
trong năm 2016 không có nhiều biến động 
so với năm 2015, trong đó:

Vòng quay tài sản tăng lên từ 1,65 lên 1,69 
vòng, là do tốc độ tăng của doanh thu trong 
năm tăng cao hơn mức tăng của tài sản. 

Vòng quay khoản phải thu giảm nhẹ từ 5,86 
vòng xuống còn 5,82 vòng, tương ứng với 
63 ngày thực hiện thu hồi các khoản phải 
thu. Đối với tình hình kinh doanh ngày càng 

cạnh tranh của ngành phụ trợ nông nghiệp, 
CPC vẫn thực hiện duy trì ổn định các khoản 
phải thu để đảm bảo tính thanh khoản cho 
Công ty.

Trong năm, vòng quay hàng tồn kho của 
Công ty tăng từ 4,18 vòng lên thành 4,76 
vòng, nguyên nhân chủ yếu là do giá vốn 
hàng bán tăng 3,57% (do khoản trích lập dự 
phòng hàng tồn kho 4,7 tỷ đồng).

Đơn vị tính: Vòng
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20%
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Tài sản cố định

Tài sản dở dang
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TT)

TÌNH HÌNH TRẢ NỢ

Nợ ngắn hạn/Tổng nợTổng nợ/Tổng tài sản Năm 2015 Năm 2016

 Năm 2015

 33,36%

 98,31%

 12,86

 Năm 2016

 36,31%

98,66%

17,58

Cơ cấu nợ Khả năng thanh toán lãi vay

Tại thời điểm 31/12/2016, giá trị nợ của 
Công ty đạt 46,6 tỷ đồng, chiếm 36,31% 

cơ cấu nguồn vốn của CPC. So với năm 2015, 
Giá trị nợ phải trả của Công ty tăng cao hơn 
15,84%, trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ 
trọng chủ yếu là 98,66% trong tổng nợ, đạt 
35,03 tỷ đồng, tăng 6,42 tỷ đồng so với năm 
2015. Thực tế, trong năm CPC có khoản vay 
gần 8 tỷ đồng vay từ Ngân hàng HSBC tài trợ 
cho hoạt động nhập nguyên vật liệu phục 
vụ cho hoạt động SXKD vụ Đông xuân 2017. 
Đây là nguyên nhân chính làm tăng tổng giá 
trị nợ phải trả ngắn hạn. Nợ dài hạn là 0,62 
tỷ đồng, giảm 0,06 tỷ đồng so với năm 2015. 
Mặc dù tỷ trọng nợ ngắn hạn cao, nhưng chủ 
yếu Công ty sử dụng để tài trợ cho tài sản 
ngắn hạn và luôn duy trì lượng tiền ổn định 
để đảm bảo tính thanh khoản cho Công ty.

Tính đến cuối ngày 31/12/2016, lợi nhuận 
trước thuế và lãi vay (EBIT) của Công ty đạt 

15,68 tỷ đồng giảm 1,52% so với năm 2015. Hệ 
số khả năng thanh toán lãi vay của CPC tăng 
từ 12,86 lần lên thành  17,58 lần, cho thấy khả 
năng thanh toán lãi vay của Công ty đã được cải 
thiện đáng kể.

Đơn vị tính: Lần
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THUYẾT MINH CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Tình hình trả nợ Dưới 1 năm Từ 1 đến 5 năm Tổng cộng

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Các khoản vay và nợ 35.025.483.805 - 35.205.483.805

Phải trả người bán 2.652.036.524 - 2.652.036.524

Phải trả khác và chi phí phải trả 1.607.946.358 580.000.000 2.187.946.358

Tổng cộng 39.285.466.687 580.000.000 39.865.466.687

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Các khoản vay và nợ 29.533.553.420 - 29.533.553.420

Phải trả người bán 4.231.125.171 - 4.231.125.171

Phải trả khác và chi phí phải trả 1.115.077.240 680.000.000 1.795.077.240

Tổng cộng 34.879.755.831 680.000.000 35.559.755.831

Công ty luôn coi trọng công tác quản trị rủi ro nói chung và đặc biệt là rủi ro thanh khoản nói 
riêng. Ban điều hành luôn giám sát hoạt động quản lý rủi ro thông qua việc thường xuyên theo 
dõi yêu cầu về thanh toán hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm duy trì một lượng tiền cũng 
như các khoản vay ở mức phù hợp, giám sát các luồng tiền phát sinh thực tế với dự kiến nhằm 
giảm thiểu ảnh hưởng do biến động dòng tiền của Công ty.

VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÊNH LỆCH LÃI VAY

Chỉ tiêu Đơn vị tính 31/12/2015 31/12/2016

Vay ngắn hạn Triệu đồng 29.533 35.025

Vay dài hạn Triệu đồng 0.00 0.00

Chi phí lãi vay Triệu đồng 1.238 892

Chi phí lãi vay/ Doanh thu thuần % 0,63% 0,42%

Năm 2016, lãi vay tổng ty phải trả là 892 triệu đồng, tương đương mức lãi suất vay trong năm. 
Tỷ lệ chi phí lãi vay trên doanh thu thuần đạt 0,42%. Đây là mức thấp so với ngành và thể hiện 
Công ty chịu ít rủi ro về biến động lãi suất. 

Đơn vị tính: Đồng
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ 
CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Công ty cổ phần Thuốc 
sát trùng Cần thơ tập 

trung vào việc nâng cao 
hiệu quả của các cấp 
quản lý, điều hành.

Về cơ cấu tổ chức

KẾ HOẠCH NĂM 2017

Chỉ tiêu kế hoạch: 

Chỉ tiêu ĐVT TH 2016 KH2017 KH2017/TH2016

Doanh thu thuần Triệu đồng 210.731 220.000 104,40%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 14.793 15.000 101,40%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 11.780 12.000 101,87%

Tỷ lệ cổ tức % 20% 17-23% -
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Tiếp tục thực hiện và áp dụng 
tiêu chuẩn ISO vào trong công 
tác quản lí và điều hành. Trong 

năm 2016, CPC đã triển khai 
thực hiện chương trình áp dụng 
tiêu chuẩn  ISO 17025 dành cho 

phòng thí nghiệm. Dự kiến sẽ 
được tổ chức độc lập đánh giá 

trong năm 2017.

Về công tác điều 
hành quản lý

Về chính sách

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN: không có

Tiếp tục thực hiện 
chiến lược tiết kiệm chi 

phí công tác quản lý, 
đẩy mạnh mở rộng thị 

trường.
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BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm, tình hình sản xuất nông nghiệp 
gặp nhiều khó khăn, bên cạnh điều kiện thời 
tiết thất thường, bệnh dịch diễn ra thường 
xuyên, vấn đề nan giải cho đầu ra nông sản 
“Được mùa mất giá” vẫn chưa được giải quyết. 
Tình hình sản xuất nông nghiệp vẫn diễn ra 
nhỏ lẻ, phương thức kinh doanh chủ yếu là 
hộ gia đình, nên khó áp dụng khoa học kỹ 
thuật tiên tiến vào trong hoạt động sản xuất 
để nâng cao hiệu quả của nền nông nghiệp. 
Hiện nay, Chính phủ đã và đang thực hiện  các 
chính sách khuyến nông như; mở rộng hạn 
điền trong nông nghiệp, chuyển giao khoa 
học kỹ thuật mạnh mẽ vào trong nông nghiệp, 
nâng cao hiệu quả tiếp thị nông sản, tìm đầu 
ra cho nông sản trong thị trường quốc tế. 

Trước xu thế đổi mới đó, Hội đồng Quản trị 
Công ty Thuốc sát trùng Cần Thơ luôn chủ 
trương đẩy mạnh khoa học công nghệ, không 
ngừng nghiên cứu tìm ra các sản phẩm mới 

thích hợp với từng loại nông sản và đặc điểm 
nông nghiệp từng vùng miền. Bên cạnh đó, 
Công ty không chỉ bán sản phẩm mà còn 
đồng hành cùng người nông dân, hỗ trợ tư 
vấn để tạo ra những nông sản tốt nhất cho 
trị trường. Để giải quyết bài toán chi phí cho 
hoạt động nghiên cứu, Công ty thực hiện chủ 
trương tiết kiệm, rà soát kiểm soát chi phí, 
tinh giản bộ máy điều hành. 

Hội đồng Quản trị đã giám sát, tư vấn chiến 
lược cho Ban Tổng giám đốc trong việc tìm 
hiểu rõ ưu điểm cũng như hạn chế của Công 
ty. Từ đó, đề ra chương trình hành động rõ 
ràng, cụ thể đi thẳng vào giải quyết các phát 
sinh trong Công ty. Ngoài ra, trong năm Hội 
đồng quản trị đặc biệt chú trọng trong công 
tác hoạch định chiến lược mở rộng thị trường 
trên phạm vi toàn quốc và các nước khu vực 
lân cận.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

“Đánh giá của HĐQT 
đối với kết quả hoạt 
động sản xuất kinh 
doanh 2016”
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD HỢP NHẤT NĂM 2016 CỦA CPC NHƯ SAU:

ĐỐI VỚI CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC

Chỉ tiêu kế hoạch
Thực hiện 2016

(Triệu đồng)

Kế hoạch 2016

(Triệu đồng)
Thực hiện/Kế 

hoạch (%)

Doanh thu thuần 210.731 200.000 105,37%

Tổng lợi nhuận trước thuế 14.793 14.000 105,66%

Tổng lợi nhuận sau thuế 11.780 11.200 105,18%

Kết quả thực hiện năm 2016 cho thấy Công ty đã hoàn thành tốt chỉ tiêu doanh thu và lợi 
nhuận:
Doanh thu năm 2016 hoàn thành kế hoạch đề ra 105,37%, lợi nhuận trước thuế của Công ty 
đạt 14,79 tỷ đồng vượt mức đề ra 5,66% và lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra 5,18%. Điều 
này cho thấy hiệu quả trong công tác quản lí của ban lãnh đạo Công ty. Nguyên nhân đạt được 
kết quả khả quan như trên là nhờ trong năm Công ty liên tục mở rộng thị trường cũng như đa 
dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ theo tiêu chuẩn chất 
lượng ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004. Nhiều sản phẩm mới được thị trường đón nhận như 
thuốc Platin 55EC, Kasuran 47WP, Cajet – M10 72WP, Cazinon 10GR, Careman 40EC. Bên cạnh 
đó, Công ty xây dựng đội xe tải với nhiều mức trọng lượng khác nhau nhằm giao hàng tận nơi 
một cách nhanh chóng và hiệu quả, kết hợp với việc quảng bá hình ảnh bằng cách dán decal 
trên xe. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển kế hoạch xúc tiến thương mại nâng cao hiệu 
quả trong việc bán hàng và quảng bá hình ảnh.

CPC đã đăng ký được 28 
tên sản phẩm phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật tại 
thị trường Campuchia. Các 
sản phẩm này đã được bà 
con nông dân Campuchia 
đón nhận sử dụng với mức 
hiệu quả rất cao. Cuối năm 
2016, CPC đã nộp đơn xin 
đăng ký thêm 8 tên sản 
phẩm phân bón và thuốc 
bảo vệt thực vật nữa tại 
Campuchia. Dự kiến quý 
I/2017 CPC sẽ nhận được 
thêm 8 giấy phép cho 8 sản 
phẩm này.

Về công tác quảng bá 
thương hiệu, CPC tự hào là 
doanh nghiệp 13 năm liền 
giữ vững danh hiệu Hàng 
Việt Nam chất lượng cao 
(từ 2005 đến 2017). Thuốc 
sát trùng Cần Thơ luôn đi 
liền với đảm bảo chất lượng 
theo tiêu chuẩn chất lượng 
quốc tế ISO 9001:2008 và 
ISO 14001:2004. Mọi nỗ 
lực của toàn Công ty đều 
hướng theo slogan “CPC 
Cùng nông gia được mùa”

Bên cạnh hoạt động kinh 
doanh cốt lõi, Công ty còn 
tích cực tham gia nhiều 
phong trào thi đua, đóng 
góp xây dựng cộng đồng 
địa phương vững mạnh 
và được các cấp chính 
quyền ghi nhận. Trong 
năm 2016, CPC đã xây 02 
nhà tình thương cho công 
nhân nghèo tại CPC 90 
triệu đồng (mỗi căn trị giá 
45 triệu đồng). Hỗ trợ ban 
ngành đoàn thể 159 triệu 
đồng, chi hỷ hữu sự thăm 
bệnh CBCNV và chăm lo 
cho chị em phụ nữ Công ty 
112 triệu đồng

Công tác phát triển sản 

phẩm 
Công tác quảng bá 

thương hiệu
Trách nhiệm với môi 

trường, xã hội cộng đồng
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 
Thuốc sát trùng Cần Thơ, nên công tác quản trị và điều hành Công 
ty có sự thống nhất trong mục tiêu tối đa hóa giá trị cho cổ đông. 
Trong quá tình hoạt động, những tham mưu của Hội đồng quản 
trị đưa ra, Ban Tổng giám đốc đã triển khai một cách linh hoạt, 
tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ban Tổng giám đốc đã nhận thức đúng về tầm quan trọng của 
công tác tuyển dụng và đào tạo. Trong năm, việc tuyển dụng và 
đào tạo của Công ty đã thực hiện tốt đáp ứng được nhu cầu sử 
dụng lao động, triển khai các chính sách khuyến khích người lao 
động nâng cao hiệu suất lao động trong sản xuất. Bên cạnh đó, 
tạo môi trường làm việc an toàn và thân thiện cho cán bộ công 
nhân viên.
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Gương mẫu chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định trong 
điều lệ Công ty, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo 
quy định pháp luật, luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào, 
xứng đáng là tấm gương tốt cho các bộ công nhân viên học tập. 
Trong năm tới, Ban Tổng giám đốc cần tiếp tục và duy trì phát huy 
những thế mạnh đó.

Trong công tác điều hành, Ban Tổng giám đốc có tư duy sáng tạo, 
triển khai chương trình đánh giá cụ thể, chính xác năng lực từng 
cá nhân, tập thể, có phương án để nâng cao hiệu quả lao động, 
phối hợp giữa các phòng ban của Công ty. Dựa trên tình hình thực 
tế trong năm, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt, đầy 
đủ, nhanh chóng các chiến lược kinh doanh do Hội Đồng Quản trị 
đề ra. Xử lí tốt các tình huống bất ngờ để tình hình sản xuất kinh 
doanh không rơi vào thế bị động. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám 
đốc cũng có những đề xuất mang tính chiến lược cho hoạt động 
phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
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CÁC KẾ HOẠCH, 

ĐỊNH HƯỚNG CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ

Nhiệm vụ trọng tâm

NHIỆM VỤ TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

TÌM KIẾM, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

Đề ra các chính sách cổ tức hợp lí và ổn 
định cho các cổ đông. Bên cạnh đó, Hội 
đồng quản trị có nhiệm vụ hoạch định 
các chiến lược tài trợ và đầu tư hợp lí, 
phù hợp với sức mạnh nội tại của doanh 
nghiệp và tình hình kinh tế trong nước và 
thế giới, luôn đặt mục tiêu tối đa hóa giá 
trị doanh nghiệp lên hàng đầu.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đề ra các 
chính sách đãi độ hợp lí để khuyến khích 
gia tăng giá trị lao động, tạo môi trường 
chuyên nghiệp và thân thiện giúp cán bộ 
công nhân viên hăng say trong lao động, 
gắn bó lâu dài với Công ty.

Có chính sách phù hợp để duy trì thị 
phần, bên cạnh đó mở rộng thị trường 
sang các tỉnh miền Đông, miền Trung, 
miền Bắc và các nước trong khu vực. Tập 
trung mở rộng đa dạng hóa sản phẩm 
phù hợp với các loại nông sản và điều 
kiện khí nhưỡng từng vùng.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát 
triển hệ thống phân phối sản phẩm, 
đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh, 
nhận diện thương hiệu với phương châm 
“Cùng nông gia được mùa”

Chỉ tiêu kế hoạch Đơn vị tính Kế hoạch năm 2017

Tổng doanh thu Đồng 220.000.000.000

Tổng lợi nhuân trước thuế Đồng 15.000.000.000

Tổng lợi nhuân sau thuế Đồng 12.000.000.000

Cổ tức % 17-23%
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CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Mở rộng thị trường với các sản phẩm mới và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao: Trong thời gian 
tới, Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh trong công tác phát triển sản phẩm, bằng cách nắm rõ tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh của người nông dân, xu hướng chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng. Bên cạnh đó, tạo ra các sản phẩm bảo vệ thực vật có tính năng đa hiệu, tiêu diệt nhiều 
loại sâu bệnh, nâng năng suất, chất lượng vụ mùa cho bà con nông dân. Các sản phẩm của 
Công ty cung cấp phải đáp ứng được nhu cầu thực tế của bà con nông dân, để làm được điều 
đó Phòng phát triển sản phẩm phải thường xuyên trao đổi với nhà nông, tư vấn sử dụng sản 
phẩm một cách hiệu quả nhất.

Hoàn thiện hệ thống sản xuất, phát triển sản xuất phân bón với mục tiêu “ Cùng nông gia được 
mùa”, bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian qua, Công ty đã 
thử nghiệm các loại phân bón cho các loại cây trồng ( lúa, cà phê, tiêu, mía, sắn..). Các sản 
phẩm này sẽ tiếp tục được phát triển để đáp ứng nhu cầu cho người nông dân. CPC đang xây 
dựng đội ngũ cộng tác viên phân bố rộng khắp giúp cho CPC nắm bắt kịp thời nhu cầu bảo vệ 
cây trồng của bà con nông dân của nhiều vùng miền sinh thái khác nhau. Từ đó, CPC sẽ nghiên 
cứu cải tiến sản phẩm liên tục và thích ứng với nhu cầu của nông dân các vùng sinh thái khác 
nhau.

01

02

03

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Xây dựng chính sách tuyển 
dụng linh hoạt. Tổ chức các lớp tập huấn tại cơ sở và gửi cán bộ 

quản lý, lao động giỏi đi học tập, tham gia các lớp nâng cao tay nghề, 
các lớp kỹ năng mềm như giao tiếp và quản lý nhân sự do các cơ sở bên 
ngoài tổ chức. Khuyến khích tinh thần chia sẻ trong tập thể CBCNV. Xây 
dựng chính sách lương thưởng phúc lợi phù hợp với năng lực lao động. 
Thực hiện các chế độ bảo hiểm đầy đủ. Nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho người lao động.

Đảm bảo sản xuất an toàn đi kèm với ý thức bảo vệ môi trường: 
Định kỳ cử CBCNV đi tập huấn an toàn hóa chất, phòng cháy chữa 

cháy, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Tại cơ sở, công 
tác tuyên truyên truyền vận động được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý 
thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đảm bảo an toàn chung. 
Mua bảo hiểm cháy nổ toàn Công ty, ký hợp đồng hỗ trợ các biện pháp 
chữa cháy với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Số 03 quận Bình 
Thủy – nơi có địa bàn rất gần với Công ty. Tham gia các hội thao PCCC 
do cấp trên tổ chức, một mặt vừa đẩy mạnh phong trào hoạt động, 
khuyến khích tinh thần CBCNV, vừa giúp hoạt động tuyên truyền đào 
tạo PCCC trở nên thiết thực, hiệu quả hơn.

Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng: Nâng cao ý thức trách 
nhiệm với cộng đồng xã hội cho mỗi cá nhân bằng việc tăng cường 

công tác tuyên truyền, dán băng rôn nội dung bảo vệ môi trường. Tích 
cực tiết kiệm điện và nước. Tham gia hưởng ứng Tuần lễ quốc gia vì 
môi trường, Giờ Trái đất… Kêu gọi CBCNV ủng hộ đồng gia đình nghe, 
học sinh vượt khó học giỏi, gia đình có công với cách mạng…
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN

 LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG

GIÁM ĐÔC, BAN KIỂM SOÁT
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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

Thành viên HĐQT Chức vụ Số lượng CP 
đang sở hữu

Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL Ghi chú

Ông Nguyễn Văn Trung Chủ tịch HĐQT           93.262 2,17% TV điều hành

Ông Phan Đăng Trúc Thành viên 
HĐQT              8.775 0,20%

TV độc lập 
không điều 

hành

Ông Bùi Anh Dũng Thành viên 
HĐQT            15.428 0,36% TV điều hành 

Ông Phan Văn Mưa Thành viên 
HĐQT          202.230 4,70%

TV độc lập 
không điều 

hành

Ông Võ Viết Thanh Thành viên 
HĐQT    360.543 8,38% TV không điều 

hành

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

1 Nguyễn Văn Trung Chủ tịch HĐQT 06 100%

2 Phan Đăng Trúc Ủy viên HĐQT 06 100%

3 Bùi Anh Dũng Ủy viên HĐQT 06 100%

4 Phan Văn Mưa Ủy viên HĐQT 06 100%

5 Võ Viết Thanh Ủy viên HĐQT 06 100%

Với vai trò là cơ quan quản lý Công ty, HĐQT chủ động xây dựng chiến lược phát triển phù hợp 
với từng giai đoạn của Công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy 
chế quản trị nội bộ nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông 
đã thông qua. 

Định kỳ mỗi quý, HĐQT tổ chức họp để nghe báo cáo và kế hoạch đề xuất của Ban Tổng Giám 
đốc, từ đó nắm bắt tình hình Công ty và có chiến lược hoặc điều chỉnh phù hợp cho giai đoạn 
tiếp theo. Trong năm 2016, HĐQT đã họp 06 lần với thành phần tham gia như sau:
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TT)

Trong năm, Hội đồng Quản trị thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại 
các cuộc họp. Điều này giúp tạo HĐQT có thể linh động và kịp thời đưa ra những quyết định chỉ 
đạo phù hợp. Trong năm, HĐQT đã ban hành 05 nghị quyết, cụ thể như sau: 

STT Số Nghị quyết/ Quyết 
định Ngày Nội dung

1 01/2016.NQ.HĐQT.CPC 20/04/2016 Qui định mức chi cổ tức đợt 2 năm tài chính 
2015

2 02/2016.NQ.HĐQT.CPC 20/04/2016 Qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho 
Ban TGĐ & CBCC năm 2015

3 03/2016.NQ.HĐQT.CPC 20/04/2016 Qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho 
HĐQT & BKS năm 2015

4 04/2016.NQ.HĐQT.CPC 20/04/2016 Qui định mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 
2015

5 05/HĐQT.2016 01/07/2016 Bổ nhiệm Ông Bùi Anh Dũng làm GĐ Chi 
nhánh của Cty CPC tại Campuchia

6 08/2016.NQ.HĐQT.CPC 17/11/2016 Quy định mức chi trả cổ tức đợt 1năm 2016
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DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ CÁC 
THÀNH VIÊN THAM GIA CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM

Đến nay, hầu hết các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đều đã 
tham gia các chương trình đào tạo và được cấp chứng chỉ quản trị Công ty, tuân theo đúng quy 
định tại Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ.

STT Họ và tên Chức vụ Năm tham gia

Hội đồng Quản trị

1 Nguyễn Văn Trung Chủ tịch HĐQT Năm 2013

2 Bùi Anh Dũng Ủy viên HĐQT Năm 2013

Ban Kiểm soát

1 Nguyễn Văn Thái Trưởng BKS Năm 2013

2 Dương Minh Thành Thành viên BKS Năm 2013

3 Hồ Văn Hỷ Thành viên BKS Năm 2013

Ban Tổng Giám đốc

1 Nguyễn Văn Trung Tổng Giám Đốc Năm 2013

2 Bùi Anh Dũng Giám Đốc Marketing Năm 2013

3 Nguyễn Thanh Tâm Giám Đốc Sản xuất Năm 2013

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

 QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Hội đồng Quản trị có 02 thành viên độc lập 
là Ông Phan Đăng Trúc và Ông Phan Văn 
Mưa. Trong năm qua thành viên HĐQT độc 
lập đã tích cực kết hợp với Chủ tịch HĐQT 
và các Ủy viên khác tham gia vào các cuộc 
họp, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng 
chiến lược phát triển của Công ty. Bên cạnh 
đó còn tổ chức các cuộc khảo sát định kỳ 
hoặc bất thường xuống các cơ sở sản xuất, 
thăm hỏi người lao động để có cái nhìn 
thực tế hơn về tình hình sản xuất của Công 
ty, củng cố cơ sở cho các định hướng của 
HĐQT.
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THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP 
sở hữu 

 Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL

1 Nguyễn Văn Thái Trưởng BKS 134 0,003%

2 Dương Minh Thành Thành viên BKS 21.200 0,493%

3 Hồ Văn Hỷ Thành viên BKS 248 0,005%

Hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm là 
thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động của HĐQT 
và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và 
điều hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định 
của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong đó bao gồm 
việc các công việc giám sát chính đối với: tình hình 
hoạt động và tài chính của Công ty, tình hình thực 
hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, sự phối hợp giữa HĐQT và 
Ban TGĐ, kiểm soát báo cáo tài chính và công tác 
kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt 
Nam. Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã hoạt động 
theo đúng chức năng nhiệm được quy định tại Điều 
lệ Công ty, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thành 
viên Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT 
và Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình Công ty. 
Trong năm Ban Kiểm soát cũng tổ chức họp nhằm 
đề ra phương hướng hoạt động riêng của mình. Qua 
triển khai công tác giám sát trong năm, Ban Kiểm 
soát có một số đánh giá như sau:
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Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, tuân thủ quy định về số lần họp tối 
thiểu mỗi năm tại Điều lệ Công ty. Nôi dung của từng cuộc họp như sau:

STT Ngày họp Nội dung chi tiết Kết quả

1 22/03/2016 Thẩm định KQSX-KD 2015: LN đạt 14,689 tỉ 
đồng 100%  trong BKS đồng ý

2 19/04/2016 Họp chuẩn bị nội dung tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên 20/04/2016, tại TP Cần Thơ 100%  trong BKS đồng ý

3 16/11/2016 Thẩm định KQSX-KD 9 tháng đầu năm 2016 
: LN trước thuế đạt 11,85 tỉ 100%  trong BKS đồng ý

VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016

Bám sát phương châm “CPC cùng nông gia được mùa”, trong năm qua Công ty đã chú trọng 
đầu tư, cải tiến công nghệ, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý, chăm sóc khách hàng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nhờ vậy, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty đã gặt hái những thành quả tích cực:

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016
Tăng/Giảm

2016/2015

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 120.531 128.299 6,45%

Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 80.316 81.713 1,74%

Doanh thu thuần Triệu đồng 195.714 210.731 7,67%

Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 12.676 14.849 17,14%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 14.690 14.793 0,70%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 11.382 11.780 3,49%

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ đã thực hiện được mục tiêu duy trì mức lợi nhuận 
ổn định trong bối cảnh kinh tế chung và ngành hóa chất còn gặp rất nhiều khó khăn.
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VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO KẾ TOÁN

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  ĐHĐCĐ NĂM 2016

• Báo cáo tài chính được hoàn tất, kiểm toán và công bố định kỳ hàng quý, bán niên, hàng 
năm đúng theo quy định của cơ quan cấp trên và đối với Công ty niêm yết.

• Hàng tháng và cuối năm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được kiểm kê và đối chiếu kỹ 
càng.

• Sổ sách, chứng từ kế toán được lưu trữ cẩn thận

• Mọi nguồn lực đã được huy động nhằm thực hiện có hiệu quả công tác sản xuất, thực 
hành tiết kiệm. Cuối năm, chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch, các chỉ tiêu lợi nhuận 
và cổ tức đều đã đạt kế hoạch đề ra.

• Trong năm Công ty đã chi trả cổ tức 1 đợt với tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 10%, 
dự kiến trong năm 2017, Công ty sẽ hoàn tất việc trả cổ tức đợt 2/2016 với mức chi trả 
10% cổ tức bằng tiền mặt. Tổng cộng hai đợt là 20% cho năm 2016

• Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Trung kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty, hoạt 
động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn có sự thống nhất.

• Thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho CPC trong năm 2016 là Công ty 
TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, đây là một trong 03 Công ty HĐQT được quyền lựa 
chọn theo danh sách mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT
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VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC (BTGĐ)

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhìn chung, trong năm 2016, Ban Tổng 
Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh 
đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh 
doanh, góp phần vào việc hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

• BTGĐ đã tiến hành họp đình kỳ hàng 
quý nhằm nắm tình hình hoạt động 
của Công ty cũng như đề ra chiến lược 
đúng đắn nhằm thực hiện đúng Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

• Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ 
cho từng thành viên để điều hành các 
mảng công việc cụ thể sao cho phù hợp 
và hiệu quả nhất.

• Triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và 
các Nghị quyết của HĐQT đến từng 
thành viên và các phòng ban chức năng 
để cùng phối hợp thực hiện.

• BTGĐ chủ trương tổ chức các hội nghị 
chuyên đề, cử thành viên trong ban 
tham gia các cuộc họp giao ban hàng 
tuần, tháng, quý, năm, xuống thăm cơ 
sở sản xuất và người lao động để có thể 
nắm bắt kịp thời tình hình cụ thể, từng 
bước đánh giá mức độ hoàn thành các 
chỉ tiêu trong năm và có kế hoạch phù 
hợp cho kỳ công tác tới. 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
Công ty nên chủ trương định hướng và 
hoạt động thực hiện các chủ trương luôn 
có sự nhất quán.

HĐQT đã thực hiện đúng các chức năng 
nhiệm vụ của mình theo quy định tại 
Điều lệ Công ty, các kế hoạch của HĐQT 
đều tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch mà ĐHĐCĐ đã đề ra. 

Một số hoạt động cụ thể của HĐQT trong 
năm bao gồm:

• Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 
2016

• Quy định mức chi trả cổ tức đợt 2 
năm 2015

• Quy định mức thù lao và thưởng cho 
HĐQT và BKS năm 2015.

• Quy định mức tạm ứng cổ tức đợt 1 
năm 2016.
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• Chú trọng công tác điều hành và quản lý hiệu quả nguồn lực hiện có, phấn đấu nâng cao 
hơn nữa năng lực hoạt động, quản lý tốt hàng tồn kho, đồng thời duy trì lượng tài sản 
ngắn hạn cho phù hợp, không để hệ số thanh toán quá cao (>2), để vừa đảm bảo thanh 
khoản vừa tránh lãng phí.

• Tăng cường hiệu quả bán hàng và quản lý tốt chi phí để lấy lại sự tăng trưởng trong doanh 
thu và lợi nhuận.

• Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao khả năng 
thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho vừa đảm 
bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty. 

• Tăng cường công tác ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, tổ 
chức các cuộc thi sáng kiến trong Công ty để tìm kiếm những ý tưởng về việc nâng cao 
hiệu quả, năng lực sản xuất, tìm kiếm các ý tưởng sản phẩm mới, góp phần làm phong 
phú thêm số sản phẩm của Công ty. 

• Tiếp tục công tác đào tạo đội ngũ nhân viên vừa giỏi tay nghề, vừa thành thạo ngoại ngữ, 
trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới.

• Công tác giám sát môi trường phải chặt chẽ và thường xuyên, liên tục.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2017

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tham gia thị trường chứng khoán năm 2010, trong 07 năm qua Công ty luôn chủ động nắm bắt 
các quy định pháp luật có liên quan và cập nhật kịp thời vào quy chế quản trị nội bộ của Công 
ty, một mặt nâng cao hiệu quả quản lý, mặt khác thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong quá 
trình xử lý sự cố và những sai sót phát sinh, ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
cho Công ty.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Chức vụ
Tiền lương

(Đồng)
Tiền thưởng

(Đồng)
Thù lao
(Đồng)

Tổng cộng
(Đồng)

Hội đồng Quản trị

1. Nguyễn Văn 
Trung

Chủ tịch 
HĐQT - 71.983.910 32.329.425 104.313.335

2. Phan Đăng Trúc TV. HĐQT - 61.700.494 28.996.650 90.697.144

3. Bùi Anh Dũng TV. HĐQT - 61.700.494 28.996.650 90.697.144

4. Phan Văn Mưa TV. HĐQT - 61.700.494 28.996.650 90.697.144

5. Võ Viết Thanh TV. HĐQT - 61.700.494 28.996.650 90.697.144

Ban Kiểm soát

1. Nguyễn Văn 
Thái Trưởng BKS - 61.700.494 25.996.650 87.697.144

2. Dương Minh 
Thành

Thành viên 
BKS - 51.417.077 22.663.875 74.080.952

3. Hồ Văn Hỷ Thành viên 
BKS - 51.417.077 22,663,875 74.080.952

Ban Tổng Giám đốc

1. Nguyễn Văn 
Trung

Tổng Giám 
Đốc 519.200.000 376.285.000 - 895.485.000

2. Bùi Anh Dũng GĐ Marketing 173.400.000 125.628.000 - 299.028.000

3. Nguyễn Thanh 
Tâm GĐ Sản Xuất 172.800.000 161.028.000 - 333.828.000

4. Quách Thị Thúy Kế Toán 
Trưởng 156.080.000 145.766.000 - 301.846.000

Số 
TT

Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ 
với người 

nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ Lý do 

tăng, 
giảmSố lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

1 Bùi Anh Dũng 15.928 0,37 15.428 0,35 Bán

2 Dương Minh 
Thành 21.205 0,49 21.000 0,49 Bán

3 Định Thị Kim 
Châu Vợ BKS 3.570 0,08 3.500 0,08 Bán

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: Trong năm, Công ty đã thực hiện gia công 
thuốc bảo vệ thực vật cho Công ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông với tổng giá trị giao dịch 
là 2,7 tỷ đồng.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý KIẾN KIỂM TOÁN VIÊN

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN
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