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Kính thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, Đối tác và toàn thể Cán bộ nhân viên của 

Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco. 

Tình hình kinh tế Việt Nam năm qua được đánh giá là vẫn duy trì được sự ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2016 đạt 

mức 6,21%, tuy không đạt được mục tiêu đã đề ra nhưng so với tình hình chung của các quốc gia trên thế giới khi vẫn còn 

nhiều biến động về kinh tế lẫn chính trị, thì kết quả này được xem là một thành công đáng được ghi nhận. Những năm gần 

đây, ngành dược tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá tốt khi mức tăng trưởng trung bình giai đoạn 2010 – 2015 luôn 

đạt xắp xỉ 17%. Trong thời gian tới, ngành này được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững được sự phát triển ổn định. 

Năm 2016, Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco tiếp tục duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp dược có thành 

tích hoạt động nổi bật tại khu vực Tiền Giang và Miền Tây, đặc biệt hơn trong năm qua Công ty đã được bình chọn là 

Doanh nghiệp thuộc Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2016 và cổ phiếu của DTG chính thức được giao dịch trên 

sàn UPCOM. Nhìn lại một năm hoạt động, kết quả về lợi nhuận sau thuế đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể so với năm 

2015, công ty đã hoàn thành tốt vượt mức kế hoạch đã đề ra đến hơn 50%, đạt mức 8,65 tỷ đồng. Để có được kết quả 

tích cực này, Ban lãnh đạo và toàn thể công nhân viên của Tipharco đã thực sự rất nỗ lực trong công tác thực hiện các chỉ 

tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó. Về công tác đầu tư, trong năm để nâng cao năng 

lực sản xuất Tipharco có gia tăng đầu tư thêm về máy móc, thiết bị sản xuất, thiết bị kiểm tra chất lượng. Bên cạnh đó, dự 

án xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong quý III năm 2017. Hy vọng rằng 

với những chiến lược hợp lý cùng sự quyết tâm, đồng thuận giữa Lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Công ty cổ phần Dược 

phẩm Tipharco sẽ tiếp tục chinh phục được những cột mốc cao hơn nữa trong quá trình hoạt động của mình.   

Kính thưa quý vị 

Để tiếp tục tăng trưởng, phát triển bền vững và đảm bảo vị thế của công ty trong ngành, Tipharco đã có những kế hoạch, 

chiến lược trung và dài hạn. Theo đó, năm 2017, Hội đồng Quản trị đề ra kế hoạch tổng doanh thu đạt 350 tỷ đồng tăng 

6,06% so với mức thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế 11 tỷ, qua đó cũng dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm sau là 

16%/mệnh giá. 

Với bề dày kinh nghiệm hơn 40 năm hình thành và phát triển, để có được thành quả như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng, 

nỗ lực và sự sáng suốt, linh hoạt của tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, người lao động, Tipharco còn nhận 

được sự hỗ trợ chỉ đạo kịp thời của tỉnh nhà, các Cơ quan Ban ngành trong tỉnh Tiền Giang. Công ty rất biết ơn sự quan 

tâm của các cổ đông, sự tín nhiệm của người tiêu dùng, sự quan tâm của các cơ quan truyền thông đại chúng đã góp phần 

nâng cao vị thế và giá trị thương hiệu của Tipharco trong suốt thời gian qua. 

Trân trọng!.  

 Chủ tịch Hội đồng quản trị 

   

 

THÔNG ĐIỆP CỦA 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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THÔNG TIN CHUNG 

 Thông tin khái quát 

 Quá trình hình thành và phát triển  

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức 

 Định hướng phát triển 

 Rủi ro 
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Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 

Tên giao dịch: TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt: TIPHARCO 

Giấy CNĐKDN số: 
1200100557 (Số cũ 5303000050) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang 

cấp lần đầu ngày 28/02/2006, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 09/12/2016. 

Vốn điều lệ: 33.982.500.000 VNĐ 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 33.982.500.000 VNĐ 

Địa chỉ: Số 15 đường Đốc Binh Kiều, Phường 2, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 

Số điện thoại: 0733.871.817 / 0733.872.973 

Số fax: 0733.883.740 

Website: www.tipharco.com.vn 

Email: tipharco@vnn.vn 

Mã cổ phiếu: DTG 

  

Logo công ty: 

 

  

 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

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

1976 

Năm  

1977 

 

Năm  

1983 

Năm  

1992 

Công ty được thành lập 

và có tên là: Công ty 

Dược phẩm Tiền Giang 

có chức năng sản xuất, 

kinh doanh và phân 

phối thuốc đến các 

công ty cấp III Huyện, 

thị trực thuộc. 

 

Tách sản xuất và kinh 

doanh, thành lập hai 

đơn vị là Xí nghiệp 

Dược Phẩm Tiền Giang 

có chức năng sản xuất 

và nuôi trồng dược liệu, 

và Công ty Dược phẩm 

cấp II có chức năng 

phân phối thuốc. 

 

Sáp nhập Xí nghiệp 

Dược Phẩm thành Xí 

nghiệp Liên Hợp Dược 

Tiền Giang. 

 

Thành lập doanh 

nghiệp nhà nước đổi 

tên là Công ty Dược và 

Vật tư y tế Tiền Giang. 
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Năm  

2006 

Năm  

2013 

Năm  

2014 

Năm  

2015 

Năm  

2016 

Chuyển sang công 

ty cổ phần đổi tên 

là Công ty CP Dược 

Phẩm Tipharco.  

 

Trúng thầu vào 

khối điều trị trên 

50 sản phẩm với 

giá trị trên 102 tỷ 

đồng, góp phần 

hoàn thành vượt 

mức kế hoạch 

2014 

 

Doanh số trúng 

thầu tăng trưởng 

mạnh phủ khắp 

các tỉnh Miền Tây 

và TP.HCM. 

 

Hoàn thành việc 

xây dựng dự án 

nhà máy sản xuất 

thuốc dược liệu và 

chính thức khởi 

công vào ngày 

5/3/2016. 

 

Công ty được Sở 

Giao dịch chứng 

khoán Hà Nội chấp 

thuận đăng ký giao 

dịch chứng khoán. 

Cổ phiếu DTG chính 

thức được giao dịch 

trên sàn UPCoM vào 

ngày 28/02/2017. 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh 

Hiện nay Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đang hoạt 

động trong các lĩnh vực chính như sau: 

 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu. Chi tiết: Sản 

xuất dược phẩm và vật tư y tế; 

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

phẩm, chế phẩm, bao bì. Kinh doanh, nhập khẩu và xuất 

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

thực phẩm bổ sung, vắc xin, sinh phẩm, chế phẩm, bao 

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

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

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

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

y tế. Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thực 

phẩm chức năng; 

 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng 

và chế phẩm vệ sinh. Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm; 

 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh. Chi tiết: 

Sản xuất các loại rượu thuốc đóng chai các dạng;  

 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản 

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

đóng chai, đóng bình các dạng;  

 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. 

Chi tiết: Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu hóa chất; 

 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 

sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Kinh 

doanh thuốc Tây các loại; 

 Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Kinh doanh nước tinh khiết 

đóng chai, đóng bình các dạng. Kinh doanh các loại sirô 

giải khát. Kinh doanh các loại rượu thuốc đóng chai các 

dạng; 

 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Kinh 

doanh, nhập khẩu và xuất khẩu dược phẩm và vật tư y 

tế, thiết bị sản xuất kinh doanh thuộc ngành y tế. Kinh 

doanh, nhập khẩu và xuất khẩu mỹ phẩm. 
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Địa bàn kinh doanh 

Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco có địa 

bàn hoạt động kinh doanh chủ yếu tại Tỉnh 

Tiền Giang, TP.HCM, các tỉnh Miền Tây. Bên 

cạnh đó, Công ty luôn chú trọng việc củng cố 

thị trường kinh doanh truyền thống và từng 

bước đã mở rộng thị trường mới ở các khu 

vực  Miền Đông, Tây Nguyên, Miền Trung và 

miền Bắc. Ngoài ra, thông qua hệ thống các 

công ty cùng ngành để phát triển bán hàng 

OTC và đấu thầu, ủy quyền cho đấu thầu vào 

khối điều trị đạt kết quả cao. 
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TIPHARCO LÀ 

DOANH NGHIỆP 

THUỘC TOP 100 

DOANH NGHIỆP 

PHÁT TRIỂN BỀN 

VỮNG NĂM 2016. 

 

Giải thưởng chất lượng 

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

 Cúp vàng Thương Hiệu Việt 2007; 

 Cúp vàng chất lượng hội nhập 2007; 

 Top 500 Thương hiệu nổi tiếng 2007; 

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

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

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

 Cúp vàng sở hữu trí tuệ Việt nam 2011; 

 Giải bạc chất lượng Việt Nam 2011, 2012; 

 Thương hiệu Việt uy tín 2012, 2013, 2014, 2015; 2016; 

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

 Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng năm 2013; 

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

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

 Doanh nghiệp thuộc top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2016. 

 

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
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Danh hiệu khen thưởng 

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

 Huân chương lao động hạng 01, 02, 03; 

 Huân chương độc lập hạng 02, 03; 

 Huân chương chiến công hạng 02, 03. 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHÓ TỔNG GĐ. PT KINH DOANH 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

P. KINH DOANH 

CHI NHÁNH TP. HCM 

PHÓ TỔNG GĐ. PT TÀI CHÍNH 

PHÒNG NS-HC 

P. KẾ TOÁN THỐNG KÊ 

TỔNG KHO 

TRUNG TÂM DƯỢC PHẨM TRỰC THUỘC 

MỸ THO KHU VỰC GÒ CÔNG 

TÂN PHƯỚC TÂN TÂY 
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PHÓ TỔNG GĐ. PT SẢN XUẤT 

PHÒNG R&D 

PHÒNG QA 

PHÒNG QC 

PHÒNG KỸ THUẬT-CƠ ĐIỆN 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC 

BAN KIỂM SOÁT 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Củng cố thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới ở khắp các khu vực trong cả nước. 

Công ty trực tiếp tham gia đấu thầu hoặc cho các Công ty đấu thầu vào khối điều trị để bán 

hàng công ty sản xuất, tạo công việc ổn định cho người lao động. Giữ vững uy tín Công ty trên 

thị trường. 

Đa dạng các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt các nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Tối 

đa hóa lợi nhuận và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.  

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Sẽ phủ kín thị trường cả nước trước mắt lĩnh vực hàng thầu, tiếp theo là lĩnh vực OTC. Phát triển 

danh mục sản phẩm dựa theo danh mục thuốc sử dụng cho bệnh viện tập trung nhóm hàng đặc 

trị có thể thay thế sản phẩm ngoại nhập. Xây dựng xưởng sản xuất thuốc từ dược liệu.  
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Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội. 

Với mục tiêu hoạt động là phát triển Công ty luôn gắn liền tinh thần trách nhiệm với môi trường, xã hội, quan 

tâm đến lợi ích cộng đồng. Tipharco luôn ý thức được vai trò và nghĩa vụ của mình, sau đây là các mục tiêu cụ 

thể của công ty đối với môi trường và xã hội: 

 Đối với môi trường  

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn chú trọng 

đến chất lượng sản phẩm sao cho đạt các tiêu 

chuẩn theo quy định. Đồng thời, Tipharco cũng tự 

ý thức về việc khai thác và sử dụng nguồn tài 

nguyên thiên nhiên hợp lý nhằm bảo vệ, phục hồi, 

giữ cân bằng môi trường sinh thái. Công ty cũng có 

biện pháp hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm môi 

trường phát sinh từ các hoạt động sản xuất, chế 

biến sản phẩm tại các nhà máy. 

 

 Đối với xã hội, cộng đồng 

 Đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn trong tình 

trạng ổn định, đạt tiêu chuẩn cho các đại lý phân 

phối và người tiêu dùng; 

 Nâng cao tinh thần tương thân, tương ái qua các 

hoạt động từ thiện, quyên góp hỗ trợ các đối 

tượng khó khăn, chăm lo tốt đời sống vật chất 

và tinh thần cho người lao động, đảm bảo công 

việc và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân 

viên của Công ty. 
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CÁC RỦI RO 

 Rủi ro kinh tế 

Những năm gần đây kinh tế Việt Nam có tốc độ phát triển khá tốt. Năm 2016 kinh tế vĩ mô Việt Nam cơ bản ổn định, 

các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, GDP tăng 6,21%, được đánh giá là mức cao. Đây là lần đầu tiên tăng trưởng 

kinh tế Việt Nam tăng cao nhưng không thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, là cơ sở quan trọng cho quá trình tái cơ 

cấu kinh tế cũng như đổi mới nguồn tăng trưởng trong thời gian tới.  

Một điểm sáng mới trong nền kinh tế khi năm 2016 đạt kỉ lục với mốc 110.000 doanh nghiệp thành lập, điều này có 

thể được lý giải bởi môi trường kinh doanh trong những năm qua đã xuất hiện nhiều điều kiện thuận lợi chính vì thế 

hoạt động giao thương được phục hồi và củng cố phát triển. Năm qua cũng là năm được xem là thành công trong 

việc kiểm soát lạm phát, trong bối cảnh Chính phủ điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục và giá xăng dầu tăng 

giảm thất thường thì việc giữ được lạm phát ở mức dưới 5% là rất đáng mừng. 

Ngành dược với nhiều thách thức cũng chịu chung rủi ro kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thu nhập bình 

quân đầu người cũng như giá cả một số mặt hàng có ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế nói chung 

và Tipharco nói riêng. 

Rủi ro đặc thù 

Dược phẩm là một loại hàng hóa đặc biệt liên quan đến 

sức khỏe và sự an toàn của con người. Chi phí đầu tư, thời 

gian, công sức nghiên cứu, phát triển sản phẩm cũng như 

việc xâm nhập thị trường của ngành dược là khá cao so 

với các ngành công nghiệp khác, trong khi đó tỷ lệ thành 

công của các thử nghiệm sản phẩm mới lại rất thấp. 

Bên cạnh đó, thuốc phục vụ cho dịch bệnh, thuốc chuyên 

khoa luôn phải dự trữ nhưng luôn tìm ẩn rủi ro không thể 

tiêu thụ được, hàng hóa dược phẩm có thời hạn sử dụng 

nhất định. Việc không tiêu thụ sản phẩm đến khi hết thời 

hạn mang lại lợi nhuận thấp, đồng thời tốn kém thêm chi 

phí tiêu hủy cho doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp 

có khả năng xây dựng kế hoạch tiêu thụ và luân chuyển 

sản phẩm một cách hợp lý sẽ tránh được những rủi ro này. 
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Rủi ro thị trường 

Thời gian gần đây, với việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA), quá trình hội nhập kinh tế diễn ra khá 

mạnh mẽ, điều này sẽ mở ra cơ hội và không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng thách thức cũng lớn hơn. Tiến 

trình này sẽ thu hút mạnh các nhà đầu tư ngoại tham gia vào nền kinh tế, tạo nên sự đa dạng trong cả cung và 

cầu, song song đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ do hội nhập mang lại.  

Cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt khi có sự góp mặt ngày càng nhiều số lượng doanh nghiệp trong và 

ngoài nước tham gia cung ứng thuốc khiến Tipharco một mặt chịu áp lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nội địa, 

mặt khác chịu áp lực rất lớn từ phía các doanh nghiệp nước ngoài với các sản phẩm đặc trị có giá trị cao, đáp ứng 

đủ danh mục thiết yếu của Bộ y tế. Bên cạnh đó tâm lý chuộng hàng ngoại cũng gây khó khăn cho các doanh 

nghiệp trong nước như Tipharco. 

Tuy nhiên, với những lợi thế về sự am hiểu trong ngành dược, uy tín và các mối quan hệ tốt với đối tác, khách hàng 

được thiết lập trong suốt quá trình hoạt động, Tipharco đã và đang xây dựng, bồi đắp nên những giá trị bền vững 

để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi hoạt động trong tương lai. 
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Rủi ro biến động giá cả nguyên vật liệu 

Là một doanh nghiệp sản xuất, sự biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 

sản xuất của công ty. Thời gian gần đây giá nguyên vật liệu và tá dược đang có sự biến động tạo ra cho Công ty 

những vấn đề cấp thiết cần xem xét và có biện pháp ứng phó thích hợp. Hiện nay, Công ty có những chiến lược cụ 

thể như ký hợp đồng trước với các nhà cung ứng. 

Mặt khác, do nguồn nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất tại Công ty chủ yếu được nhập khẩu chính vì thế 

những biến động của tỷ giá cũng sẽ ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của nguồn nguyên liệu. Trước tình hình này, 

việc dữ trữ nguyên liệu nhằm ổn định sản xuất và giá thành là rất cần thiết, đòi hỏi Công ty phải tính toán hợp lý 

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong khâu dự trữ. 
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Rủi ro pháp lý 

Việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, các quy định 

mới liên quan đến hoạt động của ngành có thể ảnh 

hưởng đến hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, Công ty 

luôn phân tích các yếu tố rủi ro để khi có xảy ra sẽ kịp 

thời chủ động ứng phó. 

Là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ 

phần, Công ty chịu sự chi phối của các Luật như Luật 

Doanh Nghiệp, Luật Thuế, Bộ luật Lao động… Ngoài ra, 

việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, các quy định 

mới liên quan đến hoạt động của ngành có thể ảnh 

hưởng đến hoạt động của Công ty. Mọi thay đổi trong 

các Luật, Quy định nêu trên và những thay đổi trong 

chính sách quản lý vĩ mô đều ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty, vì thế Tipharco luôn có 

sự chủ động nghiên cứu nắm bắt các quy định mới, từ 

đó áp dụng thực tế vào các quy trình nghiệp vụ để có 

được sự tuân thủ pháp luật với mức độ cao nhất. 

Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro  trên, hoạt động kinh doanh của Công ty 

còn chịu rủi ro khác như thiên tai, địch họa… đây là 

những rủi ro bất khả kháng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại 

về vật chất và con người cũng như tình hình hoạt động 

chung của Công ty. 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát  

 Ban điều hành công ty 

 Những thay đổi trong HĐQT, BKS, Ban điều hành  

 Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người lao động 
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Thành viên Ban Điều hành của công ty như sau: 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Phạm Quang Bình Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

2 Trần Thị Tám Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

3 Lê Văn Châu Phó Tổng Giám đốc 

4 Đặng Thị Xuân Quyên Phó Tổng Giám đốc 

5 Lê Thị Mỹ Tiên Kế toán Trưởng 

  

ÔNG PHẠM QUANG BÌNH – CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Ngày tháng năm sinh : 06/06/1954 

 Nơi sinh : Bình Định 

 Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Đại Học 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 112.996 cổ phiếu – 3,33% VĐL 

 Khen thưởng                                    : Huân chương lao động hạng 3 

 Quá trình công tác 

 Từ năm 1973 – năm 1979 : Học tại Trường Đại học Y Dược Tp.HCM 

 Từ tháng 05/1980 – tháng 11/1980  : Kỹ thuật viên phân xưởng chế biến trực thuộc CT Dược & 

Vật Tư Y Tế Tiền Giang 

 Từ tháng 12/1980 – tháng 12/1989 : Trưởng phân xưởng chế biến trực thuộc CT Dược & Vật 

Tư Y Tế Tiền Giang 

 Từ tháng 01/1990 – tháng 03/1993 : Phó quản đốc xưởng Sản xuất trực thuộc CT Dược & Vật 

Tư Y Tế Tiền Giang 

 Từ tháng 04/1993 – tháng 09/1999 : Phó phòng Kỹ thuật Kiểm nghiệm CT Dược & Vật Tư Y Tế 

Tiền Giang 

 Từ tháng 09/1999 – tháng 05/2010 : Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ tháng 06/2010 – tháng 03/2011 : Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ tháng 04/2011 – nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm 

Tipharco 

 

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 
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BÀ TRẦN THỊ TÁM – THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Ngày tháng năm sinh : 11/04/1965 

 Nơi sinh : Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang 

 Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Đại Học chuyên khoa 1 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 159.064 cổ phiếu – 4,68% VĐL 

 Quá trình công tác 

 Từ năm 1988 – năm 1991 : Làm việc tại Phòng Y Tế - Châu Thành - Tiền Giang 

 Từ năm 1991 – năm 1994 : Phó Chủ nhiệm Hiệu thuốc Châu Thành 

 Từ năm 1994 – năm 2003 : Trưởng Trung Tâm Dược phẩm Châu Thành 

 Từ năm 2003 – năm 2004 : Phó Phòng kế hoạch CT Dược & Vật Tư Y Tế Tiền Giang 

 Từ năm 2004 – tháng 06/2010 : Trưởng Phòng kinh doanh CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ tháng 06/2010 – nay : Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ năm 2011 – nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược 

phẩm Tipharco 

 ÔNG LÊ VĂN CHÂU – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

 Ngày tháng năm sinh : 10/01/1955 

 Nơi sinh : Tiền Giang 

 Trình độ chuyên môn : Trung cấp Kế toán 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 178.512 cổ phiếu – 5,25% VĐL  

 Quá trình công tác 

 Từ năm 1974 – năm 1975 : Học viên Trường Dược Tá của Ty Y Tế Tỉnh Mỹ Tho  

 Từ năm 1975 – năm 1976 : Nhân viên phòng bào chế Ty Y Tế Tỉnh Mỹ Tho 

 Từ năm 1976 – năm 1979 : Nhân viên Sản xuất của Xí nghiệp Dược phẩm Tiền Giang 

 Từ năm 1979 – năm 1981 : Học viên Trường Bổ Túc Văn Hóa cấp II – III tỉnh Tiền Giang 

 Từ năm 1981 – năm 1983 : Học viên Trường Tài chính – Kế toán IV Tp.HCM  

 Từ năm 1983 – năm 2003 : Phó Phòng kế toán CT Dược & VTYT Tiền Giang 

 Từ năm 2003 – năm 2006 : Kế toán trưởng CT Dược & VTYT Tiền Giang 

 Từ năm 2006 – năm 2008  : Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng CTCP Dược phẩm 

Tipharco 

 Từ năm 2008 – năm 2011 : Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng 
CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ năm 2011 – năm 2015 : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài 
chính CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ năm 2016 – nay  : Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính CTCP Dược 
phẩm Tipharco 
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BÀ ĐẶNG THỊ XUÂN QUYÊN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

 Ngày tháng năm sinh : 19/02/1978 

 Nơi sinh : Mỹ Tho - Tiền Giang 

 Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Đại Học 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 18.465 cổ phiếu – 0,54% VĐL  

 Quá trình công tác 

 Từ 09/03/2002 – 24/05/2003 : Nhân viên Xưởng Nonbetalactam CT Dược và Vật Tư Y Tế 

Tiền Giang  

 Từ 25/05/2003 – 31/10/2004 : Nhân viên Phòng Nghiên cứu phát triển (RD) CT Dược và 

Vật Tư Y Tế Tiền Giang 

 Từ 01/11/2004 – 31/07/2005 : Phó Phòng Nghiên cứu phát triển (RD) CT Dược và Vật Tư 

Y Tế Tiền Giang 

 Từ 01/08/2005 – 15/04/2013 : Trưởng Phòng đảm bảo chất lượng (QA) CTCP Dược phẩm 

Tipharco 

 Từ 15/04/2013 – nay  : Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco 

 
BÀ LÊ THỊ MỸ TIÊN – KẾ TOÁN TRƯỞNG  

 Ngày tháng năm sinh : 1978 

 Nơi sinh : Chợ Gạo - Tiền Giang 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 9.421 cổ phiếu – 0,28% VĐL 

 Quá trình công tác 

 Từ năm 1999 – năm 2003 : Nhân viên kế toán CT Dược và Vật Tư Y Tế Tiền Giang  

 Từ năm 2003 – năm 2012 : Phó Phòng kế toán CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ năm 2012 – nay  : Kế toán trưởng CTCP Dược phẩm Tipharco 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty như sau: 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Phạm Quang Bình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

2 Trần Thị Tám Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

3 Phạm Trung Nghĩa Thành viên HĐQT 

4 Huỳnh Thị Nguyên Thủy Thành viên HĐQT  

5 Nguyễn Văn Tám Thành viên HĐQT  

 

Sơ yếu lý lịch Ông Phạm Quang Bình và Bà Trần Thị Tám vui lòng xem thông tin tại mục Sơ yếu lý lịch 

Ban Điều hành Công ty. 

 ÔNG PHẠM TRUNG NGHĨA – THÀNH VIÊN HĐQT  

 Ngày tháng năm sinh : 01/01/1952 

 Nơi sinh : Tiền Giang 

 Trình độ chuyên môn : Đại Học Hóa Sinh 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : TV HĐQT CTCP Dược phẩm TW25; 

Chủ tịch HĐTV CT TNHH Dược phẩm Đại Việt Á; 

Chủ tịch HĐQT CTCP Phạm Gia Hưng. 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : Không 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : 780.000 cổ phiếu – 22,95% VĐL – Đại diện vốn góp của CT 

TNHH Dược phẩm Đại Việt Á 

 Quá trình công tác 

 Từ năm 1994 – nay : Chủ tịch HĐTV CT TNHH Dược phẩm Đại Việt Á 

 Từ năm 2001 – nay  : Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm TW25 

 Từ năm 2006 – 2016 : Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn 

Valeant 

 Từ năm 2006 – nay  : Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ năm 2007 – nay  : Chủ tịch HĐQT CTCP Phạm Gia Hưng 
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BÀ HUỲNH THỊ NGUYÊN THỦY – THÀNH VIÊN HĐQT  

 Ngày tháng năm sinh : 08/11/1974 

 Nơi sinh : Kon Tum 

 Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Đại Học 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Dược Vật Tư Y Tế Kon 

Tum 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 810.619 cổ phiếu – 23,85% VĐL 

 Quá trình công tác 

 Từ năm 1993 – năm 1998 : Học tại Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh – Khoa Dược  

 Từ năm 1999 – năm 2003 : Làm việc tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum – Khoa Dược 

 Từ năm 2004 – năm 2006 : Làm việc tại CTCP Dược TW Medipharco Tenamyd – Chi 

nhánh Tp.Hồ Chí Minh 

 Từ năm 2007 - nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Dược Vật Tư Y Tế Kon 

Tum 

 Từ năm 2012 - nay : Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco 

 ÔNG NGUYỄN VĂN TÁM – THÀNH VIÊN HĐQT  

 Ngày tháng năm sinh : 15/07/1964 

 Nơi sinh : Long An 

 Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng Marketing 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Giám đốc CT TNHH Dược phẩm Thiên Khánh 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : Không  

 Số cổ phần đại diện sở hữu : 915.600 cổ phiếu – 26,94% VĐL – Đại diện phần vốn góp 

của CT TNHH Dược phẩm Thiên Khánh 

 Quá trình công tác 

 Từ năm 1995 – năm 2000 : Nhân viên Xí nghiệp Dược phẩm Long An  

 Từ năm 2001 – năm 2005  : Phụ trách cửa hàng giới thiệu sản phẩm Xí nghiệp Dược 

phẩm MeBiPhar 

 Từ năm 2005 – nay  : Giám đốc CT TNHH Dược phẩm Thiên Khánh 

 Từ năm 2006 – nay  : Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco 
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BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên Ban kiểm soát của công ty như sau: 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Dương Thị Thúy Liễu Trưởng BKS 

2 Trần Thị Thu Vân Thành viên 

3 Trần Hoàng Quân Thành viên 

 

Cơ cấu Ban Kiểm soát 

BÀ DƯƠNG THỊ THÚY LIỄU – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  

 Ngày tháng năm sinh : 01/01/1986 

 Nơi sinh : Châu Thành - Tiền Giang 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế Toán 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 300 cổ phiếu – 0,00% VĐL 

 Quá trình công tác 

 Từ tháng 10/2004 – tháng 10/2007 : Học tại Trường Đại học Tiền Giang  

 Từ tháng 11/2007 – tháng 10/2008 : Kế toán tổng hợp tại CTCP Đầu Tư Xây Dựng Viễn 

Thông Hoàng Hưng 

 Từ 01/08/2009 – 24/03/2011  : Nhân viên kế toán tại Trung tâm Dược phẩm Mỹ 

Tho thuộc CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ 25/03/2011 – nay  : Trưởng BKS CTCP Dược phẩm Tipharco 
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BÀ TRẦN THỊ THU VÂN – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

 Ngày tháng năm sinh : 18/08/1982 

 Nơi sinh : Mỹ Tho – Tiền Giang 

 Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Trung học 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 600 cổ phiếu – 0,02% VĐL 

 Số cổ phần của người có liên quan : Không 

 Quá trình công tác 

 Từ năm 1998 – năm 2000 : Học tại Trường THPT Tân Mỹ Chánh  

 Từ năm 2001 – năm 2003 : Học tại Trường Trung học Y Tế Tiền Giang  

 Từ 25/09/2003 – 30/11/2015 : Nhân viên Phòng kinh doanh CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ 01/12/2015 – nay : Tổ trưởng Tổ vật tư thuộc Phòng kinh doanh CTCP Dược 
phẩm Tipharco 

 Từ 25/03/2011 – nay  : Thành viên BKS CTCP Dược phẩm Tipharco 

 

ÔNG TRẦN HOÀNG QUÂN – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

 Ngày tháng năm sinh : 25/07/1979 

 Nơi sinh : Châu Thành – Tiền Giang 

 Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Đại Học  

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác : Không 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 4.300 cổ phiếu – 0,13% VĐL  

 Quá trình công tác 

 Từ năm 1998 – năm 2001 : Học tại Trường Trung học Y Tế Tiền Giang  

 Từ 26/07/2001 – 16/09/2007 : Nhân viên bán hàng Tại Trung tâm mua bán thuốc Châu 

Thành, Tiền Giang 

 Từ 17/09/2007 – 30/08/2011 : Học Dược sĩ Đại học 

 Từ 01/09/2011 – 28/02/2012 : Nhân viên sản xuất CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ 01/03/2012 – 14/04/2013 : Kỹ thuật viên Xưởng sản xuất CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ 15/04/2013 – 31/03/2014 : Phó Phòng đảm bảo chất lượng CTCP Dược phẩm Tipharco 

 Từ 01/04/2014 – nay : Trưởng  Phòng đảm bảo chất lượng CTCP Dược phẩm 
Tipharco 

 Từ năm 2012 – nay  : Thành viên BKS CTCP Dược phẩm Tipharco 
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH 

Trong năm, Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco không có sự thay đổi trong Ban Điều hành. 

 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 Tình hình nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 

STT Tính chất phân loại Năm 2016 Tỷ lệ 

A Theo trình độ 313 100% 

1 Trên Đại học 2 0,64% 

2 Đại học, cao đẳng 62 19,81% 

3 Trung cấp 209 66,77% 

4 Công nhân kỹ thuật 25 7,99% 

5 Lao động phổ thông 15 4,79% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 313 100% 

1 Hợp đồng không thời hạn 203 65% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) - - 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 110 35% 

 

 Mức lương bình quân của 3 năm gần đây 

 Năm 2014: 5.200.000 đồng/người/tháng 

 Năm 2015: 5.500.000 đồng/người/tháng 

 Năm 2016: 7.900.000 đồng/người/tháng 

 

5,20 5,50

7,90

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Mức lương bình quân ĐVT 

(Triệu đồng/người/tháng)
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 Các chính sách đối với người lao động 

Chế độ làm việc 

Tất cả lao động ở Công ty đều làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Giờ làm việc tại 

Công ty là 08h/ngày, tùy theo công việc của từng bộ phận, Công ty bố trí làm việc theo ca. 

Các bộ phận sẽ được chấm công thêm giờ nếu cần làm thêm giờ theo yêu cầu công việc. 

Chính sách tuyển dụng 

Thực hiện nghiêm túc các bước tuyển dụng với sự tham gia phỏng vấn của lãnh đạo đơn 

vị, phòng nhân sự hành chánh. 

Đào tạo 

Thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự tin 

trong công việc. 

Công tác đảm bảo an toàn lao động 

Huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, huấn luyện nghiệp vụ 

phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động và dụng cụ 

phòng chống cháy nổ đầy đủ. 

Công tác chăm sóc sức khỏe 

Tổ chức khám bệnh tổng quát cho nhân viên công ty và bồi dưỡng độc hại cho các bộ phận 

làm việc trong môi trường độc hại. 

Về chính sách lương thưởng phúc lợi 

Công ty đã xây dựng chính sách tiền lương phù hợp và đảm bảo cho người lao động hưởng 

đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước. Lương được xác định dựa trên trình độ, 

cấp bậc của người lao động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người, 

khuyến khích cán bộ, nhân viên trong công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

 Tình hình hoạt động đầu tư 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu TH 2015 KH 2016 TH 2016 
TH/KH 2016 

(%) 

2016/TH 

2015 (%) 

Tổng doanh thu 305.866 315.000 330.000 104,76% 107,89% 

Doanh thu hoạt động sản xuất 213.145 215.000 268.135 124,71% 125,80% 

Lợi nhuận trước thuế 7.200 7.500 10.829 144,39% 150,40% 

Lợi nhuận sau thuế 5.713 6.000 8.647 144,12% 151,36% 

 

331.643

305.866

330.000

2014 2015 2016

Tổng doanh thu qua các năm

6.518
7.200

10.829

2014 2015 2016

Lợi nhuận trước thuế qua các năm

Năm qua, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều thuận lợi, Tipharco đã tham gia đấu thầu 

vào khối điều trị trong, ngoài tỉnh, ủy quyền cho đấu thầu hàng công ty sản xuất và trúng thầu vào khối điều trị trên 

40 sản phẩm với giá trị trên 80 tỷ đồng. Từ đó, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần 

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của công ty năm 2016, đảm bảo nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Kết quả kinh 

doanh cho thấy, tổng doanh thu đã vượt kế hoạch 4,76%, tăng 7,89 so với năm 2015, đạt mức 330.000 tỷ đồng 

(trong đó doanh thu hoạt động sản xuất đã tăng đáng kể đến 25,80% so với năm trước và vượt kế hoạch 24,71%). 
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Về đầu tư phát triển 

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh để nâng cao chất 

lượng sản phẩm, các hoạt động kinh doanh. Trong năm qua Công ty đã 

đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, kiểm 

tra chất lượng sản phẩm, xây dựng hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn 

quy định. Vốn đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất, thiết bị kiểm tra chất 

lượng cần thiết trong năm bằng nguồn vốn vay và vốn tự có của Công ty 

với số tiền hơn 7 tỷ đồng. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Mở rộng sản xuất 

Trong năm, Công ty có dự án đầu tư 

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu với 

tổng vốn đầu tư hơn 73 tỷ đồng. Dự án 

đang xây dựng sắp hoàn chỉnh vào quý 

II năm 2017 và dự kiến đi vào hoạt 

động ổn định trong quý III năm 2017. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính 

ĐVT : đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 % Tăng giảm 

Tổng tài sản 178.021.258.697 195.797.140.345 9,99% 

Doanh thu thuần 303.767.446.762 328.650.748.101 8,19% 

Giá vốn hàng bán 254.308.224.840 255.746.265.870 0,57% 

Lợi nhuận từ HĐKD 6.619.761.723 9.969.658.888 50,60% 

Thu nhập khác 704.906.366 869.452.699 23,34% 

Lợi nhuận trước thuế 7.200.233.946 10.828.591.196 50,39% 

Lợi nhuận sau thuế 5.712.611.067 8.647.448.879 51,37% 

 
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,04 1,26 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,70 0,80 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 73,09% 65,85% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 271,67% 192,86% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,35 5,37 

Vòng quay tài sản Vòng 1,74 1,76 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  thuần % 1,88% 2,63% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu  % 11,92% 12,93% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản  % 3,21% 4,42% 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 2,18% 3,03% 
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1,04

1,26

0,70

0,80

2015 2016

Khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán 

Hệ số khả năng thanh toán của Công ty trong năm có sự 

gia tăng đáng kể, điều này cho thấy khả năng đảm bảo cho 

các khoản nợ ngắn hạn của Tipharco tiếp tục có sự gia tăng. 

Trong năm, nợ ngắn hạn đã giảm 9,72% so với năm trước, 

đạt mức 112,7 tỷ đồng, do Công ty đã trả đi phần lớn nợ 

ngắn hạn mà mình đã vay phục vụ cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Bên cạnh đó, tài sản ngắn hạn lại có sự gia tăng 

9,23%, đạt mức 142,4 tỷ đồng, nguyên nhân chính do trong 

năm Tipharco có các khoản tiền ứng trước cho đơn vị thi 

công Nhà máy mới đang xây dựng, trả trước cho doanh 

nghiệp cung cấp thiết bị, máy móc mà Công ty đã lựa chọn 

mua hàng và các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng có 

sự gia tăng. Hàng tồn kho trong năm đã tăng 20,94%, đạt 

mức 52,1 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu dùng cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh được Tipharco nhập về để 

phục vụ cho các kế hoạch sản xuất và giảm thiểu rủi ro biến 

động về giá nguyên liệu.xuất và giảm thiểu rủi ro biến động 

về giá nguyên liệu. 

Hệ số khả năng cơ cấu vốn 

Các hệ số cơ cấu vốn chuyển biến theo hướng giảm nợ phải 

trả, gia tăng tài sản và nguồn vốn điều này được hiểu là sẽ 

giảm đi rủi ro tài chính cho Công ty trong thời gian tới. Cụ 

thể nợ phải trả đã giảm 0,91%, đạt mức 128,9 tỷ đồng, chủ 

yếu do sự giảm đi đáng kể của nợ ngắn hạn. Trong khi đó, 

tài sản Công ty đã tăng 9,99%, đạt mức 195,8 tỷ đồng 

nguyên nhân do sự tăng lên của cả tài sản ngắn hạn và tài 

sản dài hạn. Với việc phát hành thành công 116.250 cổ 

phiếu cho người lao động và 957.000 cổ phiếu cho các đối 

tác chiến lược, Công ty đã nâng đáng kể giá trị vốn đầu tư 

của chủ sở hữu và thặng dư vốn, sự thay đổi này vốn chủ 

sở hữu đã tăng mạnh 39,59%, đạt mức 66,9 tỷ đồng. 

 

73,09%

271,67%

65,85%

192,86%

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Năm 2015 Năm 2016
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Hệ số năng lực hoạt động 

Các hệ số năng lực hoạt động của Công ty được duy trì và có sự tăng nhẹ. Như vậy, hàng tồn kho đã được tiêu thụ 

nhanh hơn so với năm trước. Bên cạnh đó, hiệu suất sử dụng tài sản để mang lại doanh thu cũng đã có sự gia tăng.   

Hệ số khả năng sinh lời 

Các hệ số khả năng sinh lời trong năm của Công ty đều có sự gia tăng, nguyên nhân chính do lợi nhuận sau thuế và 

lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đã tăng mạnh trung bình hơn 50% so với năm trước, lần lượt đạt mức 8,6 tỷ và 

10,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu thuần, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu trong năm cũng đã tăng lên nhưng với 

tỷ lệ thấp hơn tỷ lệ gia tăng của lợi nhuận. Như vậy, với việc hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và giữ vững sự 

tăng trưởng về lợi nhuận Tipharco đã nâng các hệ số khả năng sinh lời của mình lên đáng kể. 

 

1,88% 2,63%

11,92%
12,93%

3,21%
4,42%

2,18% 3,03%

2015 2016

Hệ số khả năng sinh lời

Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần

Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu

Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản 

Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI TRONG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Cổ phần 

Cổ phần phổ thông: 3.398.250 cổ phần 

Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.398.250 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần 

Mệnh giá: 10.000 VNĐ 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 
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Cơ cấu cổ đông năm 2016 

STT Họ tên 
Số lượng cổ 

đông 
Số lượng cổ 

phần 
Tỷ lệ % trên vốn 
điều lệ thực góp 

I Cổ đông trong nước 279 3.398.250 100,00% 

 Tổ chức 02 1.695.600 49,90% 

 Cá nhân 277 1.702.650 50,10% 

II Cổ đông nước ngoài - - - 

 Tổ chức - - - 

 Cá nhân - - - 

III Cổ phiếu quỹ - - - 

 Tổng cộng 279 3.398.250 100,00% 

 

 

Danh sách cổ đông lớn 

STT Tên Số lượng cổ phần Giá trị(đồng) Tỷ lệ(%) 

1 Huỳnh Thị Nguyên Thủy 810.619 8.106.190.000 23,85% 

2 Lê Văn Châu 178.512 1.785.120.000 5,25% 

3 Công ty TNHH Dược phẩm Đại Việt Á 780.000 7.800.000.000 22,95% 

4 Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh 915.600 9.156.000.000 26,94% 

Tổng cộng 2.684.731 26.847.310.000 78,99% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Thực hiện nghị quyết lấy ý kiến ĐHĐCĐ số 18-NQ/ĐHĐCĐ ngày 08/06/2016, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 

Công ty đã triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và phát hành riêng lẻ 

cho các đối tác chiến lược. Theo đó Công ty đã phát hành thành công 116.250 cổ phiếu cho người lao động và 

957.000 cổ phiếu cho các đối tác chiến lược, nâng số vốn điều lệ của Tipharco lên 33.982.500.000 đồng. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác 

Không có 
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Giải trình của Ban Tổng Giám đốc với ý kiến kiểm toán 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu TH 2015 KH 2016 TH 2016 
TH/KH 2016 

(%) 
TH 2016/TH 

2015 (%) 

Tổng doanh thu 305.866 315.000 330.000 104,76% 107,89% 

Doanh thu hoạt động sản xuất 213.145 215.000 268.135 124,71% 125,80% 

Lợi nhuận trước thuế 7.200 7.500 10.829 144,39% 150,40% 

Lợi nhuận sau thuế 5.713 6.000 8.647 144,12% 151,36% 

Thu nhập bình quân của NLĐ 5,5 5,8 7.9 136,21% 143,64% 

Tỷ lệ cổ tức trên VĐL 17% 15% Dự kiến 17% - - 

 

5.713 6.000

8.647

Lợi nhuận sau thuế (ĐVT: Triệu đồng)

Tình hình thực hiện kế hoạch 2016

TH 2015 KH 2016 TH 2016
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Năm qua, chúng ta có thể thấy rằng Công ty đã hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh đã đề ra, bên cạnh 

đó duy trì được sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Những công việc thực hiện trong năm theo lĩnh vực như sau: 

Củng cố thị trường trong tỉnh và đã mở rộng thị trường các 

khu vực Miền Tây, Miền Đông, Tây Nguyên, Miền Trung, Hà 

Nội và các tỉnh lân cận thông qua hệ thống các công ty cùng 

ngành để phát triển và đấu thầu, ủy quyền cho đấu thầu vào 

khối điều trị đạt kết quả cao. 

Các hoạt động kinh doanh được củng cố có hiệu quả, xây 

dựng đội ngũ bán hàng, tiếp thị ngày càng tốt hơn, chương 

trình khuyến mãi bán hàng, chăm sóc khách hàng thiết thực 

hơn đã thu hút được khách hàng gắn bó với sản phẩm của 

công ty. 

Nhưng quan trọng nhất là sự cải tiến nâng cao chất lượng 

sản phẩm, chất lượng phục vụ, xây dựng hệ thống bán buôn, 

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

tế. 

01 
Về kinh doanh 

 Sắp xếp, bố trí, cơ cấu bộ phận sản xuất phù hợp hoạt 

động và có hiệu quả, tăng năng suất lao động, tiết kiệm 

nguyên vật liệu, bao bì, điện nước, các chi phí khác,… 

để giảm giá thành sản phẩm. 

Cải tiến các mẫu mã, quy trình sản xuất, không ngừng 

nâng cao chất lượng sản phẩm; tiếp tục đầu tư kinh phí 

thử tương đương sinh học cho sản phẩm chủ lực, đầu 

tư máy móc thiết bị hiện đại, công suất cao các dây 

chuyền sản xuất; xây dựng thương hiệu thông qua các 

hoạt động về nghiên cứu thị trường, hội thảo chuyên đề 

sản xuất, bán hàng, hội thảo khoa học,…Từ đó sản 

phẩm của công ty đã đạt được một số Thương hiệu 

trong ngành Dược. 

Về sản xuất 

 

02 

Không ngừng cải tiến nâng cao về các mặt quản lý chất lượng, 

chuyên môn, nghiệp vụ trong công ty được duy trì hệ thống 

quản lý chất lượng theo ISO; trong sản xuất thực hiện theo 

tiêu chuẩn GMP-WHO, GLP, GSP; trong phân phối thực hiện 

GDP, GPP theo quy định của ngành Y tế. 

03 
Về hệ thống quản lý chất lượng 
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Công ty luôn coi con người là tài sản quý giá nhất, vì vậy công tác 

quản trị nhân sự luôn được chú trọng, công ty tập trung đầu tư, tạo 

mọi kiều kiện, môi trường làm việc để phát huy tốt năng lực, trí tuệ 

của tập thể và cá nhân người lao động, sắp xếp bố trí đúng năng lực 

của các cá nhân để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh 

và một số lĩnh vực khác. 

Công ty từng bước nâng cao thu nhập qua hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh cho người lao động để giữ và thu hút cán bộ, nhân 

viên có năng lực cống hiến cho sự phát triển lâu dài của công ty. Thu 

nhập người lao động so với năm trước luôn được quan tâm và đã 

được nâng lên từ kế hoạch 5,8 triệu lên 7,9 triệu đồng/người/ tháng, 

so kế hoạch đạt 136,21%. 

Về nhân sự, tiền lương 

 

04 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Tỷ lệ 2016/2015 

Tài sản 178.021.258.697 195.797.140.345 109,99% 

Tài sản ngắn hạn 130.330.920.783 142.360.628.073 109,23% 

Tài sản dài hạn 47.690.337.914 53.436.512.272 112,05% 

Nguồn vốn 178.021.258.697 195.797.140.345 109,99% 

Nợ ngắn hạn 124.887.888.995 112.748.095.470 90,28% 

Nợ dài hạn 5.236.178.552 16.191.233.393 309,22% 

Vốn chủ sở hữu 47.897.191.150 66.857.811.482 139,59% 

 

73,21% 72,71%

26,79% 27,29%

2015 2016

Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Tài sản: 

Cơ cấu tài sản không có nhiều thay đổi, khi tài sản ngắn 

hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, theo đó 

khoản mục này đã chiếm đến 72,71% trong năm 2016. 

Năm qua, công ty có sự triển khai thực hiện xây dựng Nhà 

máy sản xuất thuốc từ dược liệu và tăng cường đầu tư 

thêm máy móc, thiết bị nên việc ứng trước tiền cho các 

doanh nghiệp xây dựng và doanh nghiệp kinh doanh thiết 

bị ngành dược đã làm các khoản trả trước cho người bán 

tăng lên đáng kể, đây cũng là một trong những nguyên 

nhân chính làm tài sản ngắn hạn có sự chuyển biến như 

trên. Hàng tồn kho trong năm đã tăng hơn so với cùng kỳ 

năm trước, chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh được Tipharco nhập về để 

phục vụ cho các kế hoạch sản xuất và giảm thiểu rủi ro biến động về giá nguyên liệu. 

Tài sản dài hạn cũng đã tăng 12,05% so với năm trước, đạt mức 53,4 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do sự tăng 

lên của khoản mục xây dựng cơ bản dở dang, đây là các chi phí đã được đầu tư vào nhà máy mới. Như vậy, với 

sự gia tăng đồng thời của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, tổng tài sản của Tipharco cũng đã tăng lên gần 

10%, đạt mức 195,8 tỷ đồng. 
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Nguồn vốn: 

Nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ phải 

trả, năm qua khoản mục này đã giảm đi 9,7%, đạt mức 

112,7 tỷ đồng. Điều này được giải thích do trong năm Công 

ty đã trả phần lớn khoản nợ mà mình đã vay ngân hàng 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, nợ dài 

hạn lại có sự gia tăng đáng kể khi đã tăng đến 209,2% so 

với năm trước, đạt mức 16,2 tỷ đồng, chủ yếu do Tipharco 

đã thực hiện vay vốn ngân hàng tài trợ cho các hoạt động 

đầu tư trong năm của mình. Như vậy, với việc phục vụ cho 

những kế hoạch phát triển trong thời gian tới, Công ty đã 

có sự gia tăng đáng kể nợ phải trả của mình, điều này đòi 

hỏi công ty cần phải có các chính sách quản lý để có 

thể cân đối được dòng tiền hoạt động, tránh rơi vào 

tình trạng chịu áp lực tài chính. Nguồn vốn chủ sở hữu 

năm qua đã có sự gia tăng đáng kể 39,59%, đạt mức 

66,9 tỷ đồng, nguyên nhân do công ty đã thực hiện 

thành công đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho người 

lao động và phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến 

lược, làm khoản mục vốn đầu tư của chủ sở hữu và 

thặng dư vốn tăng lên đáng kể so với năm trước. 

95,98%

4,02%

Cơ cấu nợ năm 2015

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

87,44%

12,56%

Cơ cấu nợ năm 2016

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

Năm vừa qua, Công ty tiếp tục hoạt động với cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý đã được đề ra. 

Công ty sẽ xem xét và cân nhắc cải tiến khi cần thiết để có thể duy trì, phát triển hoạt động sản xuất 

kinh doanh hiệu quả và khoa học. 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 

Các chi tiêu chủ yếu ĐVT 
Thực hiện năm 

2016 

Kế hoạch năm 

2017 

Tỷ lệ % 

2017/2016 

Tổng doanh thu Triệu đồng 330.000 350.000 106,06% 

Doanh thu sản xuất Triệu đồng 268.135 280.000 104,43% 

Các khoản nộp NSNN Triệu đồng 7.000 6.000 85,71% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 10.000 11.000 110,00% 

Thu nhập bình quân của NLĐ Nghìn đồng 7.900 8.000 101,27% 

Trả cổ tức %/VĐL Dự kiến 17% 16% - 

 

 

Dự báo trong năm 2017 công ty còn gặp nhiều khó 

khăn do tác động từ bên ngoài, nhưng với định 

hướng đúng đắn của HĐQT, sự quản lý và điều hành 

linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nổ lực 

quyết tâm của toàn thể CBNV sẽ vượt qua khó khăn 

thử thách để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh năm 2017 với hiệu quả cao nhất. 

 

Với kế hoạch trên, Công ty phấn đấu doanh thu đạt 

350 tỷ đồng, trong đó hàng Công ty sản xuất đạt 280 

tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 11 tỷ 

đồng; các khoản nộp ngân sách thực hiện theo Luật 

thuế; thu nhập bình quân người lao động phấn đấu 

đạt 8 triệu đồng/người/tháng. 
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 Tập trung củng cố và phát triển nguồn nhân lực ổn định nhằm đáp ứng 

nhu cầu của công ty cũng như phục vụ cho nhà máy sản xuất thuốc từ 

dược liệu. 

 Củng cố, mở rộng và phát triển mạng lưới phân phối, duy trì các Trung 

tâm dược phẩm, nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GDP, GPP theo quy định của 

ngành Y tế. 

 Củng cố, nâng cao hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới, xây 

dựng chương trình chăm sóc khách hàng, củng cố sự tăng trưởng nhóm 

sản phẩm chủ lực và tập trung tăng trưởng doanh số bán trên thị trường 

trong cả nước. 

 Quản lý chặt về chi phí, tiết kiệm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh 

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

xuất để tăng năng suất lao động. 

 Không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng, mẫu mã, nhóm sản phẩm 

chủ lực, các sản phẩm sản xuất từ dược liệu để phục vụ khối điều trị và 

thị trường trong cả nước. 

 Đầu tư phát triển: Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, nâng cao 

năng lực sản xuất nhóm sản phẩm chủ lực công ty dự kiến đầu tư bổ sung 

một số máy móc thiết bị thiết yếu để phục vụ sản xuất, kiểm tra chất lượng 

sản phẩm. Tiếp tục đầu tư kinh phí để thử tương đương sinh học cho các 

sản phẩm chủ lực của công ty. 

 Ngoài ra, Công ty đang hoàn thiện Nhà máy xuất thuốc từ dược liệu dự 

kiến hoàn thành vào quý II năm 2017, đi vào hoạt động quý III năm 2017. 

 Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty trên phương tiện 

thông tin đại chúng, đảm bảo tính minh bạch, công khai theo quy định của 

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tiếp 

tục lựa chọn công ty kiểm toán có năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo 

tài chính năm 2017. 

CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ 

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

CỦA CÔNG TY TRONG 

THỜI GIAN TỚI NHƯ SAU: 

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

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 

Chi nhánh Cần Thơ đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP 

Dược phẩm Tipharco, vì vậy Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty 

 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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Trong năm, Hội Đồng Quản trị đã phối hợp 

tốt cùng với ban Tổng Giám đốc để định 

hướng trong việc điều hành các hoạt động 

kinh doanh của Công ty. Theo đó, Hội đồng 

quản trị cũng thường xuyên theo sát nhằm 

phân tích đánh giá, dự báo, tình hình triển 

khai, kế hoạch đầu tư kinh doanh từng quý 

để có biện pháp chỉ đạo kịp thời xử lý trong 

những trường hợp cần thiết. 

Nhìn lại một năm hoạt động, kết quả về lợi nhuận sau thuế 

đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2015, công 

ty đã hoàn thành tốt vượt mức kế hoạch đã đề ra đến hơn 

50%, đạt 8,65 tỷ đồng. Để có được kết quả hoạt động tích 

cực này, Ban lãnh đạo và toàn thể công nhân viên của 

Tipharco đã thực sự rất nỗ lực. Năm qua, sản phẩm của 

Công ty sản xuất được thị trường luôn tin tưởng đồng hành 

qua đó giúp sản lượng tiêu thụ thành phẩm của Tipharco 

luôn đạt mức tốt, tồn kho không cao. 

Tình hình tài chính tại Công ty vẫn tốt, dòng tiền vẫn đảm bảo phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Về công tác đầu tư, trong năm để nâng cao năng lực sản xuất Tipharco có gia tăng đầu tư thêm về máy 

móc, thiết bị sản xuất, thiết bị kiểm tra chất lượng. Bên cạnh đó, dự án xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc từ 

dược liệu vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch đã đề ra, dự kiến sẽ sớm đưa vào hoạt động trong quý III năm  2017. 

Các công tác thực hiện Công Bố thông tin được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ đến Ủy Ban chứng khoán Nhà 

nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành được 

thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế 

Quản trị Công ty và các quy định hiện hành. 

Năm qua, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã  luôn cố gắng phối hợp với 

Hội đồng quản trị để có thể đạt được sự đồng bộ, nhất quán trong 

các quyết định điều hành doanh nghiệp. Theo đó hoạt động sản xuất 

và kinh doanh dược phẩm được duy trì ổn định, người lao động được 

đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định, các giá trị kinh tế ý nghĩa 

được tạo ra cho cổ đông khi Công ty đã dự kiến thực hiện chi trả cổ 

tức cao hơn nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã giao phó, trong 

năm công ty cũng đã tuân thủ nghiêm chỉnh các nghĩa vụ về thuế đối 

với Nhà Nước. Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã có một 

năm làm việc hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra, mong rằng kết quả 

này sẽ được tiếp tục duy trì và phát huy trong những năm tiếp theo. 
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Đặc điểm tình hình hoạt động trong năm 2017 

Cuối năm 2016 tình hình kinh tế trong nước tương đối ổn định, Công ty luôn được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, 

các ngành ở chức năng tạo điều kiện thuận lợi để công ty hoạt động và phát triển.  

Giá cả nguyên vật liệu, bao bì cũng tăng, giảm thường xuyên làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đối với 

ngành Dược hầu hết nguyên vật liệu, bao bì đều phải nhập khẩu, tỷ giá ngoại tệ biến động cũng ảnh hưởng đến sản xuất. 

Từ ngày 01/01/2017 Nhà nước sẽ điều chỉnh lương tối thiểu vùng làm cho các khoản bảo hiểm tăng theo; lãi suất vay 

ngân hàng đang giảm và có chính sách ưu đãi. Song năm 2017 có thể doanh nghiệp trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn 

hơn do tình hình chính trị, kinh tế thế giới dự kiến có nhiều biến động khó lường. 

Tình hình cạnh tranh trong ngành sản xuất dược phẩm cũng còn gay gắt. Nhất là doanh nghiệp đầu tư của nước ngoài 

được bảo hộ, ưu đãi hơn. Trong khi trong nước chưa có chính sách ưu đãi cụ thể nào. Để được đứng vững và phát triển 

thì các doanh nghiệp tự định hướng, cải cách, trong quản lý điều hành cho phù hợp với từng thời kỳ. Trước hết là chi phí 

tiền lương, các khoản bảo hiểm làm cho chi phí đều tăng cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

trong nước. 

 

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   Định hướng hoạt động và phát triển 

Duy trì các cuộc họp định kỳ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty, 

nâng cao chất lượng các cuộc họp, xây dựng chiến lược phát triển của công 

ty phù hợp với tình hình thực tế của công ty, tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương và khu vực.  

Tiếp tục theo dõi, đánh giá việc thực hiện các dự án xây dựng nhà máy sản 

xuất từ dược liệu, đảm bảo đúng với tiến độ dự kiến, từ đó có thể triển khai 

xuyên suốt hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Duy trì và tăng cường cải thiện chất lượng sản phẩm, ứng dụng các phần mềm 

quản lý nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành đảm bảo mục tiêu nâng 

cao doanh thu và lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và 

các năm tiếp theo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 

Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, nhằm gia tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, 

nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu.  

Giám sát việc thực hiện công bố thông tin công khai theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội, tiếp tục lựa chọn Công ty trên phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính minh bạch, công ty 

kiểm toán có năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG  
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THUẬT NGỮ “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” 

Xuất hiện đầu tiên vào năm 1980 trong ấn phẩm “Chiến lược bảo tồn Thế giới” ( công 

bố bởi hiệp hội bảo tồn thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên quốc tế-IUCN) với nội 

dung rất đơn giản “ sự phát triển của nhân loại không thể chỉ chú trọng tới phát triển 

kinh tế mà còn phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi 

trường sinh thái học”. 
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Giá trị kinh tế mang lại  

Một doanh nghiệp về cơ bản cần đạt được mục tiêu kinh tế của mình để đảm bảo 

quyền lợi cho cổ đông và tạo công việc ổn định cho người lao động và đóng góp 

cho ngân sách nhà nước. Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco hoạt động với 

nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng pháp luật. Huy động và 

sử dụng vốn có hiệu quả, cùng phân chia lợi nhuận, cùng chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ và các nghĩa vụ về tài chính khác của công ty trong phạm vi số vốn mình 

đã góp vào công ty. Tạo công việc ổn định cho người lao động, đảm bảo lợi ích 

cho các cổ đông, góp phần tăng thu ngân sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển 

kinh tế Tỉnh Tiền Giang và cả nước. 

Ngay từ thời điểm thành lập cho đến 

nay, Công ty cổ phần Dược phẩm 

Tipharco luôn cố gắng thực hiện các 

mục tiêu đã đề ra. Những năm gần 

đây, Công ty luôn hoàn thành tốt các 

kế hoạch, Ban lãnh đạo và toàn thể cán 

bộ công nhân viên Công ty luôn đồng 

lòng cùng nhau hoạt động vì mục tiêu 

kinh tế chung đã được Đại hội đồng cổ 

đông và hội đồng quản trị giao phó nhờ 

đó góp phần tạo công việc ổn định cho 

người lao động, lợi ích kinh tế cho cổ 

đông, đóng góp đáng kể vào ngân sách 

Nhà nước. 

328,65 

 TỶ ĐỒNG DOANH THU THUẦN 

8,65 

 TỶ ĐỒNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

4,127  
TỶ ĐỒNG 

7,9 TRIỆU ĐỒNG 

TỔNG KHOẢN NỘP 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
MỨC LƯƠNG BÌNH QUÂN 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 2016 
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Môi trường và năng lượng 

Hoạt động chính của Tipharco là sản xuất thuốc, 

nhưng bên cạnh đó là bao bì, các sản phẩm từ nhựa 

để đóng gói, vận chuyển sản phẩm, khó tái chế sau 

khi sử dụng nên công ty đã có những biện pháp để 

giảm thiểu tác động. 

Hành động với môi trường 

Thu gom rác thải, chất thải nhiên liệu 

Giấy và các loại văn phòng phẩm khác nhau tại khu vực 

văn phòng không có khả năng tái sử dụng được thu 

gom riêng để đơn vị xử lý rác thải dễ dàng phân loại. 

Các bao bì, hộp, vĩ thuốc hay các dụng cụ y tế sau khi 

đã sử dụng được công ty liên kết với những nơi chứa 

rác thải phân loại rác và có những biện pháp tái chế 

thích hợp để bảo vệ môi trường cũng như tiết kiệm 

nguồn tài nguyên. 

Trong thời gian tới công ty có kế hoạch là sẽ tiến hành 

phân loại rác ngay từ đầu, bố trí các thùng chứa các 

loại rác khác nhau tại các bệnh viện hay tại nơi khám 

chữa bệnh. Tuyên truyền, phổ biến các biện pháp đến 

nhà phân phối và các đại lý như đặt các poster tại các 

đại lý thuốc tây hay tuyên truyền rộng rãi cho cộng 

đồng bằng nhiều phương pháp. Vấn đề có thể mất rất 

nhiều thời gian và đòi hỏi một chiến lược mang tính lâu 

dài, bền bỉ để thực hiện thành công, tuy nhiên công ty 

sẽ kiên trì thực hiện. 

 

Tiếng ồn và độ rung 

Hoạt động của máy móc thiết bị tại các dây chuyền sản xuất 

thuốc của công ty đã hiện đại hóa hầu hết các máy nên tác 

động do tiếng ồn đã giảm đáng kể. Do đó tiếng ồn cũng không 

ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Dự kiến trong năm 

tới, công ty sẽ tăng cường bảo trì thiết bị, thiết lập thêm các 

bộ phận giảm âm, chóng rung. 

Các chính sách phòng chống ô nhiễm, rủi ro môi trường 

 Nhận diện các rủi ro về an toàn môi trường có thể xảy 

ra bất cứ khi nào nên công ty đưa các biện pháp ứng 

phó và chương trình đào tạo. Cụ thể trong năm, công 

ty đã thực hiện kết hợp với PCCC và tự diễn tập về các 

tình huống khẩn cấp. 

 Tiến hành kiểm định môi trường xung quanh và trong 

khu sản xuất 2 lần/năm; đo lường chất thải với tần 

suất 3 tháng/ lần để có những biện pháp xử lý kịp thời 

nhằm đảm bảo môi trường sạch đẹp. 

 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. 

 Toàn bộ rác thải, chất thải, khí thải, tiếng ồn của công 

ty đều đạt yêu cầu về kiểm tra của các cơ quan môi 

trường có liên quan. 

 
Tiêt kiệm điện, nước 

Tuyên truyền vận động toàn thể người lao động trong Công ty có ý thức về việc sử dụng tiết kiệm điện và nguồn 

nước, điều này vừa góp phần vào công tác thực hiện kế hoạch phát triển bền vững, vừa tiết kiệm được chi phí hoạt 

động cho doanh nghiệp. 

Cuối cùng khi xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, Tipharco luôn chú ý để có thể sử dụng điều độ và hợp lý các 

nguồn năng lượng này góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia. Công ty chưa từng bị xử phạt do 

vi phạm các quy định về môi trường. 
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Đối với người lao động, đối tác, xã hội và cộng đồng 

Đối với người lao động 

Tiếp tục phát huy những cam kết về điều kiện làm việc an toàn và được chăm sóc sức khỏe, phát triển đội ngũ đa dạng, 

tôn trọng sự khác biệt, không phân biệt đối xử, đảm bảo các quyền lợi pháp luật qui định. Trong năm 2016, Tipharco có 

những chương trình đào tạo kĩ năng quản lý, quản trị bản thân, văn hóa sống có trách nhiệm. Đội ngũ lãnh đạo và nhân 

viên của công ty đã được trang bị những hành trang quí báu trong việc phát triển bản thân, cải thiện môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, năng động trong công cuộc phát triển bền vững. 

Mức lương trung bình của công ty trong năm qua là 7,9 triệu đồng đã tăng đến 43,64% so với năm trước và sẽ tăng thêm 

tùy vào năng lực làm việc và sự cống hiến đối với kết quả hoạt động của Công ty. Trong năm, công ty có tổ chức các 

chuyến đi du lịch, hoạt động dã ngoại để tạo tâm lý thoải mái, gắn kết nhân viên với nhau trong công ty. Bên cạnh đó, vấn 

đề liên quan đến sức khỏe của người lao động cũng được công ty đặt lên hàng đầu, toàn bộ nhân viên và người lao động 

trong năm qua đều được tạo điều kiện khám sức khỏe định kì. 

Về mặt phát triển nguồn nhân lực, hàng năm công ty vẫn xây dựng kế hoạch nhân sự, không ngừng tìm kiếm và chiêu mộ 

những lao động có tay nghề và trình độ trong lĩnh vực công ty đang hoạt động nhằm bổ sung, phát triển kịp thời nhu cầu 

nhân sự cho việc thực hiện các định hướng, chiến lược kinh doanh của Hội đồng quản trị, hơn thế nữa là tạo nhiều cơ hội 

để Tipharco có thể tìm kiếm được nguồn nhân lực kế cận cho tương lai. 
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Đối với các đối tác 

Công ty luôn trân trọng niềm tin mà các Đối tác và Người 

tiêu dùng đã gửi gắm khi Quý vị luôn tin tưởng và ủng hộ 

các sản phẩm được Tipharco sản xuất. Sức khỏe và sự an 

toàn của sản phẩm là vấn đề cốt yếu mà Công ty luôn 

hướng đến trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong 

năm qua, với các dự án xây dựng thêm những nhà máy 

sản xuất dược và các máy móc thiết bị, công ty đang nỗ 

lực để có thể đưa ra thị trường nhiều hơn nữa những sản 

phẩm có giá trị và công dụng tốt, qua đó đồng hành cùng 

các đại lý trong quá trình tiêu thụ sản phẩm với các chính 

sách chiết khấu công bằng, phù hợp đối với sự tin tưởng 

ủng hộ dành cho sản phẩm của Tipharco.   

Đối với cộng đồng 

Trong những năm qua, công ty đã tham gia rất nhiều hoạt 

động cộng đồng thiết thực, chung tay cùng tỉnh nhà và các 

tổ chức khác giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh khó 

khăn như ủng hộ quyên góp tiền cho người nghèo ở địa 

phương, đóng góp ủng hộ người gặp lũ lụt ở miền Trung. 

Ủng hộ kinh phí khám và chữa bệnh cho người nghèo ở 

miền nông thôn. Tổ chức các chương trình từ thiện hỗ trợ 

phần nào về vật chất lẫn tinh thần cho bà con, những người 

nghèo, người có hoàn cảnh neo đơn một phần nào đó có 

thể đón tết một cách đầy đủ, trọn vẹn niềm vui. 
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