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T H O N G D I E P C H U T I C H ^ 
H Q I B O N G Q U A N TRj 

Kinh thifa Quy codong, Quy khach hang va Nha d'au tif, 

Trong nam 2016, toe dp tang tru'dng GDP quoc gia dat 6,21%, thap hdn rnuTc tang 6,68% cua nam' 
2015 va khong dat muc tieu tang tru'dng 6,7% do Quoc hoi de ra. Tuy nhien, trong boi canh kin)a' 
te the gidi con nhieu bat on, kinh te Viet Nam gap kho khan do tinh hinh thdi tiet, moi tru'dng to 
nhieu dien bien phiTc tap, thi dat du'dc mu'c tang tru'dng tren la mot thanh cong dang ghi nhan. Chi 
so lam phat CPI binh quan nam 2016 tang 2,66% so vdi binh quan nam 2015, nhuTig thap hdn 
nhieu so vdi mu'c tang CPI binh quan cua mot so nam gan day, dong thdi van nam trong gidi ha4 
muc tieu 5% ma Quoc hoi de ra. 

Ve phi'a Cong ty Co phan Du'dc Lam Dong - Ladophar, nam 2016 la nam danh dau si/ thanh cong 
cua Cong ty ve mpi mat. Cu the, Cong ty da dat du'dc ket qua kha quan nhu': doanh thu thuan dat 
513.510 trieu dong (tang 6,04% so vdi nam 2015), Idi nhuan gpp tang hdn 15 ty dong so vdi nam 
2015, tu'dng du'dng ty le tang tru'dng la 23,49%. Hdn the nu^, Idi nhuan sau thue tang 11,68% so 
vdi cung ky nam 2015. Oe dat du'dc ket qua nhu' hien nay, Cong ty da du^ vao boat dong 02 nha 
may mdi nham da dang hoa va nang cao chat lu'dng san pham cua Cong ty, dong thdi Cong ty du'dc 
uli dai thue TNDN khi dau tu' md rpng vao vung dac biet kho khan. Qua do, Cong ty Co phan Du'dc 
Lim Dong - Ladophar da vinh di/ dat du'dc nhieu danh hieu nhu': Giai thu'dng Chat lu'dng Quoc te 
Chau A Thai Binh Du'dng (GPEA), Giai thu'dng hang Viet Nam chat lu'dng cao - Nganh Du'dc pham,... 

Nam 2016 la nam cua Hpi nhap, khi Viet Nam da tham gia, dam phan rat nhieu hiep dinh thu'dng 
mai ti/ do vdi tu' each la thanh vien ASEAN nhu': AFTA, hdp tac vdi Trung Quoc, Han Quoc,... Oieu 
nay se md ra nhieu cd hpi Idn cho cac doanh nghiep md rpng thi tru'dng, tang doanh thu, nang cao 
nang li/c san xuat. Tuy nhien cd hpi luon di lien vdi thach thuTc khi mu'c dp canh tranh ve hang hda, 
djch vu, thu hut dau tu' se ngay cang tang cao, Idi the canh tranh ve san xuat gia re cung se giam 
di. Vdi nhan thCTc nay, tCr nam 2016 Cong ty da chu dong dau tu' trang thiet bi, cai tien, nang cao 
chat lu'dng di doi vdi da dang hoa san pham, md rpng kenh ban hang va xay duYig dpi ngu chuyen 
mon cao de dap uYig nhu cau hpi nhap. 

Thay mat Hpi dong quan trj, toi xin chan thanh cam dn Quy c6 dong, doi tac trong va ngoai nu'dc, 
cac Nha phan phoi, cac He thong ban le va toan the Can bp, Cong nhan vien luon dong hanh, ung 
hp va tich ci/e ho trd ehung toi trong suot thdi gian qua; dac biet cam dn ngu'di tieu dung Viet Nam 
da ti'n nhiem va tin dung san pham cua Ladophar. Hpi dong quan tri tin tu'dng va quyet tam rang, 
vdi SI/ ti'n nhiem cua c6 dong, Cong ty Co phan Du'dc Lam Dong - Ladophar se tang tru'dng on djnh 
va ben vQtig, giO' vijtig niem tin doi vdi c6 dong va ngay cang nang cao uy tm tren thi tru'dng. 

Xin cam dn va kinh chue si/c khoe, hanh phuc, thanh cong den Quy c6 dong, doi tac trong va ngoai 
nu'dc, cac Nha phan phoi, cac He thong ban le va tap the Can bp, Cong nhan vien Cong ty Co phan 
Du'dc Lam Dong - Ladophar. 

Lam Dong, ngay 18 thing 04 nam 2017 

CHU TICH HDTQ 

Ds, Nguyen MinhThang 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR  

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800000047 đăng ký lần đầu ngày 04/01/2000, thay đổi 

lần thứ 19 ngày 12/04/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp. 

- Vốn điều lệ: 67.998.860.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 67.998.860.000 đồng 

- Địa chỉ: Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

- Điện thoại: (063) 3817937 - 3824669 

- Fax: (063) 3822369 

- Website: www.ladophar.com.vn   

- Mã cổ phiếu: LDP 

- Logo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận diện thương hiệu 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT  

http://www.ladophar.com.vn/
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR  

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN  

1999 - 2007 
Công ty Dược & Vật tư y tế Lâm Đồng cổ phần hoá, 

trở thành Công ty Cổ phần Dược & Vật Tư Y Tế  Lâm 

Đồng. Đây là Công ty Dược địa phương cổ phần hóa 

đầu tiên trong cả nước.  

Công ty đổi tên thành Công ty cổ  phần Dược Lâm 

Đồng –  Ladophar, đồng thời đưa vào họat động 

nhà máy Dược phẩm Non Beta Lactam đạt tiêu 

chuẩn GMP  –  WHO, phòng Kiểm tra chất lượng đạt 

tiêu chuẩn GLP, Kho đạt tiêu chuẩn GSP. 

2008 – 2009 
Trong năm 2008, hệ thống phân phối đạt  

tiêu  chuẩn GDP, nhà thuốc GPP của Công 

ty chính thức đi vào hoạt động. 

Năm 2009: Doanh nghiệp được Nhà nước 

tặng huân chương lao động hạng 3 

2010 

Ngày 29/06/2010, Công ty chính thức niêm yết 

1.700.000 CP trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

với mã chứng khoán – LDP. 

2011 
Ladophar hoàn thành việc tăng vốn điều 

lệ  từ 17 tỷ đồng lên 33,99 tỷ đồng. 

2012 
LDP đạt giải bạc chất lượng quốc gia năm 2012  

theo QĐ 262/TTg ngày 30/01/2013 của Thủ tướng 

chính phủ. 
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BỐN MÙA ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨC KHỎE  

2013 
Ladophar được Sở Giao dịch chứng khoán 

Hà Nội vinh danh là một trong 10 doanh 

nghiệp minh bạch nhất trên sàn giao dịch 

chứng khoán Hà Nội giai đoạn 2012 – 2013. 

2014 
Ladophar đạt Giải bạc chất lượng Quốc gia năm 2014. 

2015 

Đi vào hoạt động nhà máy Đông dược quy 

mô lớn nhất khu vực Tây Nguyên. 

Doanh nghiệp đạt giải Vàng chất lượng quốc 

gia. 

2016 
Ladophar hoàn thành việc tăng vốn điều lệ  từ 

33,99 tỷ đồng lên 67,99 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp đạt giải thưởng Châu Á Thái Bình 

Dương do Tổ chức APQO trao tặng ngày 

21/11/2016. 

Sản phẩm của Ladophar được chứng nhận là 

“Hàng Việt Nam Chất lượng cao”. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR  

Thành tích đạt được qua các năm 

Năm Danh hiệu thi đua Cơ quan ban hành 

2013 

Tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu Tập thể 

lao động xuất sắc 

UBND tỉnh Lâm đồng công nhận kèm QĐ 

số 732/QĐ – UBND ngày 16/4/2013  

Tôn vinh Doanh nghiệp đã có Thành tích 

xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương 

UBND tỉnh Lâm Đồng ( QĐ 2035/QĐ – 

UBND ngày 10/10/2013 

 

Giải Bạc chất lượng quốc gia  

Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận 

theo quyết định số: 359/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chỉnh phủ ngày 10/03/2014 

2014 
Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 

2014 do người tiêu dùng bình chọn – 

ngành hàng Dược phẩm. 

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất 

lượng cao chứng nhận  

2015 

Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 

2015 do người tiêu dùng bình chọn – 

Ngành Dược phẩm. 

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất 

lượng cao chứng nhận 

Trà Atiso đạt danh hiệu sản phẩm nông 

nghiệp tiêu biểu năm 2014 
Hội nông dân Việt Nam  năm 2015 

Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng cấp 

do đã có nhiều đóng góp trong hoạt động 

của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII - NK 

2011-2016 và có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua yêu nước 2015 

UBND tỉnh Lâm Đồng cấp  

Giải bạc chất lượng quốc giá 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ 

2016 

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á 

Thái Bình Dương (GPEA) 

Tổ chức APQO: Tổ chức Châu á Thái Bình 

Dương trao tặng ngày 21/11/2016. 

Hàng VN chất lượng cao 2016 - Ngành 

Dược phẩm 

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất 

lượng cao 

Giải Vàng chất lượng quốc gia 2015 Bộ Khoa học và Công nghệ 
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Các hình thức khen thưởng khác 

Năm Hình thức Cơ quan ban hành 

2012 
Bằng khen đơn vị đã có thành tích tiêu 

biểu trong công tác bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường giai đoạn 2010 

- 2013 

Bộ Tài nguyên – Môi trường 

2013 

Bằng khen đơn vị đã có thành tích chấp 
hành chính sách thuế năm 2013 

Tổng Cục Thuế 

Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua yêu nước năm 
2013   

UBND tỉnh Lâm Đồng 

Bằng khen UBND tỉnh tặng bằng khen đơn 

vị có thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua yêu nước năm 2013 

Số 524/QĐ/UBND-UBND Tỉnh Lâm Đồng 

2014 

 

Sản phần trà Atisô đạt danh hiệu Sản 
phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2014 

Hội Nông Dân Việt Nam 

Bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

giai đoạn 2009-2014 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm 
Đồng ( số 1403/QĐ/UBND) 

 

2015 

Bằng khen Bộ khoa học công nghệ cho các 
tập thể đã tham gia chương trình quốc gia 

nâng cao năng suất, chất lượng và có 

nhiều đóng góp trong phong trào áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 

2010- 2014 

Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ tặng 

ngày 01/09/2015 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR  

NGÀNH NGHỀ & ĐỊA BÀN KINH DOANH  

Ngành nghề kinh doanh chính 

Mua, bán thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư, thiết bị y tế; 

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 

hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; 

Bán buôn thực phẩm; 

Sản xuất thuốc tân dược, đông dược. Xuất nhập khẩu 

thuốc, dược liệu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, vật tư 

thiết bị y tế. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. 

Sản xuất, kinh doanh rượu, nước uống có cồn, nước uống 

có gas và không có gas. Kinh doanh hóa chất (phục vụ xét 

nghiệm, thí nghiệm, sinh học, hóa học, huyết học), sinh 

phẩm, vaccine. Nuôi trồng dược liệu. Kinh doanh thương 

mại, dịch vụ. 

 

Địa bàn kinh doanh  

Các sản phẩm của Công ty được phân 

phối rộng khắp cả nước, tuy nhiên khu 

vực đóng góp tỷ trọng doanh thu lớn 

nhất cho Công ty là tại tỉnh Lâm Đồng. 

LDP đặt mục tiêu duy trì thị phần trong 

tỉnh, mở rộng ra khắp các tỉnh thành 

trên cả nước và hướng đến thị trường 

xuất khẩu sang các nước mà người dân 

có thói quen dùng dược liệu như thị 

trường Nga, Pháp...  
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BỐN MÙA ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨC KHỎE  

 

Các sản phẩm tiêu biểu 

Sản phẩm chính của Công ty là các loại cao dược liệu được chiết xuất từ chính những dược liệu thế 

mạnh của địa phương như Atiso, Diệp hạ châu, Nấm linh chi, các dược liệu đông dược khác. Tuy nhiên, 

thương hiệu Ladophar gắn liền với hình ảnh cây Atiso, đây là loại thảo dược tốt cho sức khỏe con người. 

Cây Atiso được sử dụng tất cả các bộ phận để chế biến thành các dạng sản phẩm bảo vệ sức khỏe con 

người. Tuy nhiên, từ lâu nay người ta quen dùng hoa, thân và rễ cây để bào chế các dạng trà và các 

sản phẩm khác, trong khi tinh chất có lợi cho sức khỏe là Cynarin lại tập trung chủ yếu ở phần lá cây 

lại không được sử dụng nhiều vì có vị đắng. Với quy trình và công nghệ sản xuất hoàn toàn đối mới, 

Ladophar đã khắc phục được vị đắng của của lá cây Atiso mà không ảnh hưởng đến hoạt chất có trong 

lá, tạo ra sản phẩm Trà tươi Atiso và Cao lá tươi Atiso được người tiêu dùng chấp nhận. 

 

  
Năm 2016, Ladophar phát triển 

một số sản phẩm mới như sau: 

Herbaga: được chiết xuất và pha chế 

theo một quy trình được kiểm soát một 

cách nghiêm ngặt từ các loại dược liệu 

quý, đây là sản phẩm thanh lọc cơ thể đầu 

tiên có dạng nước sẵn sàng hấp thu, cho 

tác dụng nhanh và hiệu quả. 

 

 

Eros For Men: là sản phẩm chăm sóc sức 

khỏe cho phái mạnh, giúp bổ thận, tráng 

dương, tăng cường sinh lý lẫn trí óc, giảm 

mệt mỏi. Sản phẩm được chiết xuất từ 

100% thảo mộc thiên nhiên. 

 

 

 

Kẹo atiso: là sản phẩm kẹo dược liệu tốt 

cho sức khỏe đầu tiên và duy nhất trên 

thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng 

đa dạng của người tiêu dùng, là một trong 

những sản phẩm độc đáo, tiện lợi, dễ sử 

dụng, phù hợp với lối sống hiện đại. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR  

 

Các sản phẩm truyền thống: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao khô Atiso 

Thành phần:  

 Cao khô Atiso 

Công dụng: 

 Giúp mát gan, thông mật, lợi tiểu, tăng cường chức 

năng gan, giảm cholesterol và ure máu, phòng xơ vữa 

động mạch.  

Đối tượng sử dụng: 

 Dùng cho người chức năng gan suy giảm, dị ứng 

ngứa, uống rượu bia nhiều, làm việc trong môi trường 

độc hại, cao huyết áp. 
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BỐN MÙA ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨC KHỎE  

Sản phẩm: Trà tươi Atiso  

Bằng công nghệ sản xuất trà Ôlong, giữ lại vẹn nguyên những giá trị vốn có của Atiso với tỷ lệ 

Cynarine cao nhất. 

Thành Phần: Lá tươi Atiso 

Công dụng: 

 Giúp thanh nhiệt giải độc gan 

 Làm hạ cholesterol cao trong máu 

 Giúp cơ thể chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng 

cho cơ thể và làm đẹp da 

Đối tượng sử dụng: 

 Dùng cho người rối loạn chức năng gan, viêm gan 

 Người có cholesterol cao trong máu 

 Dùng được cho người bị tiểu đường 

 

 

 

Sản phẩm: Cao lá tươi Atiso  

Dạng bào chế: Cao đặc 

Thành phần: 

 Lá tươi Atiso  

 Tá dược vừa đủ 

Công dụng: 

 Có tác dụng, thông mật, lợi tiểu, bổ gan. 

 Trị yếu gan, nổi mể đay, vàng da, dư Cholesterol trong máu. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR  

  
Ống uống Atiso 

Thành phần:  

 Cao đặc: 0,2 g 

 Phụ liệu vđ: 10 ml 

Công dụng: 

 Giúp mát gan, thông mật lợi tiểu, 

nhuận tràng, giảm cholesterol cao 

trong máu. Giúp chống oxy hóa, 

giúp ăn ngon miệng 

Đối tượng sử dụng: 

 Dùng cho người yếu gan, thận, vàng 

da, người uống rượu 

 Không dùng sản phẩm này cho 

người bị tắc ống dẫn mật, tiêu chảy. 

Cyna Phytol 

Thành phần: 

Cao đặc Atiso: 0,2 g 

Chỉ định: giải độc gan, thông mật, lợi 

tiểu, nhuận tràng 



 THÔNG TIN CHUNG 

 
 

   17 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC  

KHỐI CHẤT LƯỢNG KHỐI KINH DOANH KHỐI SẢN XUẤT 

VƯỜN DƯỢC LIỆU 

HỘ NÔNG DÂN 

P.TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

PHÒNG NCPT 

PHÒNG ĐBCL 

PHÒNG KTCL 

TỔ PT DƯỢC LIỆU 

NM GMP ĐÔNG DƯỢC 

NM TRÀ THẢO MỘC 

NHÀ MÁY CHIẾT XUẤT 

PHÒNG KỸ THUẬT 

P. KH CUNG ỨNG 

PHÒNG KHO 

CN. HÀ NỘI  

CN. ĐỨC TRỌNG 

CN. BẢO LỘC 

CN. CÁT TIÊN 

CN. HỒ CHÍ MINH 

CN. ĐÀ LẠT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN ĐIỀU HÀNH 

P. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 

BAN KIỂM SOÁT 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  

Các mục tiêu chung 

Chỉ tiêu 
Tổng doanh thu 

(tr.đồng) 

GTTSL 

(tr.đồng) 

Lợi nhuận 

(tr.đồng) 

Năm 2016 510.000 120.000 22.000 

Năm 2017 520.000 130.000 22.000 

Năm 2018 530.000 140.000 24.000 

Năm 2019 540.000 150.000 26.000 

Năm 2020 550.000 170.000 29.000 

 

Mục tiêu phát triển bền vững 

- Lĩnh vực kinh doanh của Ladophar là các sản phẩm bảo vệ sức khỏe con người, do đó việc 

phát triển bền vững gắn liền với lợi ích cộng đồng đã trở thành mục tiêu hàng đầu của doanh 

nghiệp. Việc sản xuất kinh doanh của Công ty luôn theo các nguyên tắc chủ yếu sau: 

o Phát triển nguồn nguyên liệu Atiso tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, mang hình ảnh cây dược 

liệu quý này đến với khách hàng trong nước nói riêng và quốc tế nói chung nhằm gia 

tăng hiệu quả kinh doanh cũng như tạo nguồn thu ổn định cho người dân địa phương; 

o Xây dựng vùng nguyên liệu sạch theo các tiêu chuẩn chung của Việt Nam và Quốc tế: 

VietGap, Global GAP,... 

o Cam kết chia sẻ trách nhiệm xã hội tại tỉnh Lâm Đồng, hỗ trợ địa phương thực hiện 

công cuộc xóa đói giảm nghèo, bảo vệ sức khỏe người dân.  
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Chiến lược phát triển trung - dài hạn 

Chiến lược trung hạn  

- Bên cạnh đầu tư phát triển sản phẩm mới, Công ty không ngừng nghiên 

cứu và triển khai sản xuất nhóm sản phẩm cốt lõi cũng như tiến hành cải 

tiến chất lượng, mẫu mã nhằm mang đến cho khách hàng những dòng 

sản phẩm tốt cho sức khỏe, đạt chuẩn quốc tế, 

- Phát huy các thế mạnh hiện tại của Công ty về vùng nguyên liệu đạt chuẩn, 

thương hiệu uy tín cùng với việc sử dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến 

thế giới để giữ vững thị phần trong khu vực, tạo thuận lợi cho việc mở 

rộng thị trường, củng cố và phát triển mạng lưới phân phối, 

- Tăng cường công tác tiếp thị, marketing, chọn lọc các hình thức quảng bá 

sản phẩm một các hiệu quả nhằm thu hút khách hàng và hỗ trợ cho việc 

bán hàng, đặc biệt là trong giai đoạn cho ra đời sản phẩm mới;  

- Xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng mình bạch, cân đối; tăng cường liên 

doanh, liên kết trong sản phẩm và phân phối, nghiên cứu và tìm hiểu 

khách hàng nhằm thay đổi mẫu mã, bao bì cho phù hợp.  

 

Chiến lược dài hạn 

- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, 

đảm bảo có thu nhập ổn định, giữ vững và phát triển hoạt động kinh doanh 

của Công ty, đảm bảo lợi ích cho các bên và góp phần gia tăng tốc độ phát 

triển kinh tế trên địa bàn; 

- Phát huy tối đa công suất của 03 nhà máy sản xuất đông dược nhằm nâng 

cao sản lượng sản xuất lên 2,5 lần so với hiện tại. 

- Giữ vững thị trường, duy trì ổn định và tăng trưởng về sản lượng, doanh 

thu, đảm bảo cơ cấu vốn phù hợp tạo điều kiện để Công ty phát triển bền 

vững, đủ khả năng bù đắp sự gia tăng chi phí đầu vào do ảnh hưởng của 

lạm phát, lãi suất tiền vay,… đảm bảo lợi nhuận Công ty không bị giảm 

sút. 
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RỦI RO  

Rủi ro về kinh tế 

Sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế thế giới và tại Việt Nam là điều kiện hết sức 

quan trọng cho việc phát triển của các doanh nghiệp nói chung và Ladophar nói 

riêng. Các nhân tố ảnh hưởng đến nền kinh tế bao gồm tốc độ tăng trưởng, lãi suất, 

lạm phát, tỷ giá hối đoái, v.v… Nếu có sự biến động mạnh của các nhân tố trên sẽ 

ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Ladophar. 

Năm 2016, mặc dù chưa có sự bứt phá về tăng trưởng nhưng nhìn chung có những 

điểm sáng như tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,21%, chỉ số lạm phát đều được kiểm 

soát tốt dưới mức 5%. Các dấu hiệu khả quan này đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trong ngành kinh tế trong đó 

có Ladophar. 

Mặt khác, nhóm ngành Ladophar đang hoạt động là các sản phẩm thuộc ngành dược, 

phục vụ cho việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, các rủi ro kinh tế nêu trên 

nhìn chung chỉ gây tác động gián tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.  

Rủi ro về luật pháp 

Dược phẩm là một trong những nhóm ngành chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước 

vì liên quan đến sức khỏe người dân. Luật Dược mới nhất đã được Quốc hội thông 

qua và đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Điều này đặt ra nhiều tiêu 

chuẩn và thách thức mới cho các doanh nghiệp Dược trong nước, trong đó có 

Ladophar. 

Bên cạnh đó, Lardophar là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần, 

đã niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, do đó mọi hoạt động 

và tổ chức của Công ty đều chịu sự chi phối của các bộ luật khác như Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Đất đai, Luật Thương mại, Luật Bảo vệ 

môi trường,... Hiện nay, hàng loạt các bộ luật được sửa đổi và ban hành như Luật 

Doanh nghiệp 2014, Luật đầu tư 2014, các thông tư nghị định có liên quan, v.v.. đòi 

hỏi Ladophar cần nghiên cứu kỹ lưỡng cũng như có sự thay đổi kịp thời để việc tổ 

chức sản xuất kinh doanh được vận hành theo đúng quy định của pháp luật. 

Rủi ro về môi trường 

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, thu hút nhiều vốn đầu tư từ nước ngoài. 

Việc xây dựng nhiều nhà máy và đẩy mạnh khai thác tài nguyên thiên nhiên đã gây 

ra những tác động không nhỏ đến môi trường khí hậu, nước, đất,… Vấn đề bảo vệ 

môi trường đang trở thành tâm điểm trong những năm trở lại đây. Hoạt động trong 

ngành dược, với mục tiêu mang lại sức khỏe cho cộng đồng, xã hội, LDP càng ý thức 

hơn về vấn đề bảo vệ môi trường trong sạch, lành mạnh.  

Về môi trường kinh doanh của Công ty: Văn hóa uống trà là một truyền thống có từ 

lâu đời của người dân Á Đông. Sản phẩm của LDP chú trọng đến thức uống có nguồn 

gốc từ thiên nhiên, chủ yếu là trà atiso, vừa mang lại giá trị văn hóa lại góp phần 

giúp ích cho sức khỏe của con người. 
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Rủi ro cạnh tranh 

Ladophar là Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm đông dược tốt cho sức khỏe. Thói 

quen sử dụng đông dược của người Việt Nam đã được tích lũy từ lâu tạo tiền đề cho 

sự phát triển của ngành trong tương lai. Những cơ hội kinh doanh hấp dẫn mà ngành 

đem lại đã thu hút được nhiều doanh nghiệp mới gia nhập ngành làm gia tăng sức ép 

cạnh tranh của thị trường trong nước. Hiện nay, ngoài Ladophar thì còn có nhiều doanh 

nghiệp cùng ngành với thế mạnh về tài chính, nguồn nhân lực dồi dào, mạng lưới phân 

phối rộng khắp đang chiếm lĩnh thị phần lớn như Traphaco, Domesco, Bidiphar, 

Vimedimex, Dược Hậu Giang,… 

Bên cạnh đó, khi Việt Nam gia nhập WTO, NAFTA cùng với những hiệp định thương 

mại vừa ký kết có hiệu lực sẽ tạo nhiều cơ hội đi kèm thách thức cho ngành Dược nói 

chung và Ladophar nói riêng, trong đó có sức ép về cạnh tranh giữa sản phẩm nội địa 

và sản phẩm nhập khẩu. Chính vì thế, việc tận dụng tốt những cơ hội mới và nâng cao 

năng lực sản xuất sẽ là những yếu tố quyết định đến sự phát triển của Công ty trong 

giai đoạn sắp tới.  

Rủi ro về nguyên liệu đầu vào 

Là doanh nghiệp sản xuất, sự biến động về giá cả đầu vào và chất lượng nguyên liệu 

có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt 

Ladophar còn phải chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước về giá bán đầu ra. Chính vì 

thế, Công ty phải gánh chịu những rủi ro đặc thù, tiềm ẩn những biến động khó lường.  

Nhiều năm qua, Công ty đã hướng tới xây dựng thành công quy trình sản xuất khép 

kín từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, đồng thời Công ty còn chủ động một 

phần về nguyên vật liệu đầu vào bằng việc kết hợp với người dân địa phương xây dựng 

vùng trồng cây Atiso, cụ thể tại TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng, tập trung chủ yếu tại 

Phường 11, Phường 12 TP. Đà Lạt. Qua đó đã góp phần rất lớn vào việc tiết kiệm chi 

phí vận chuyển, hơn thế nữa Công ty còn quản lý được chất lượng nguồn nguyên liệu 

đầu vào, đảm bảo cho chất lượng của từng sản phẩm mang thương hiệu Ladophar. 

Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh,... là những rủi ro bất 

khả kháng, mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài 

sản, con người và tình hình hoạt động chung của LDP. Đây là rủi ro không thể loại trừ 

nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin và 

đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy,... 

 



  

2. TÌNH HÌNH  
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình nhân sự 

 Tình hình đầu tư, thực hiện dự án 

 Tình hình tài chính 

 Tình hình cổ đông 

 Báo cáo phát triển bền vững 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Cơ cấu doanh thu thuần 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 TH 2016/2015 

Doanh thu bán hàng hóa Tr. đồng  374.952   412.124  109,91% 

Doanh thu bán thành phẩm Tr. đồng  108.422   100.871  93,04% 

Doanh thu khác Tr. đồng  905   515  56,94% 

Doanh thu thuần Tr. đồng 484.278   513.510  106,04% 

 

Cơ cấu doanh thu thuần năm 2016 vẫn giữ ổn định tương đối so với cơ cấu năm 2015. Cụ thể: 

chiếm 80% doanh thu thuần cả năm 2016 là doanh thu từ mảng bán hàng hóa, đạt giá trị hơn 

412 tỷ đồng, tăng tương đương 9,91% so với doanh thu mảng này trong năm 2015. 20% còn lại 

trong cơ cấu doanh thu của Công ty là mảng bán thành phẩm. Giá trị doanh thu thực hiện năm 

2016 của mảng này đạt hơn 100 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Một số hoạt động kinh doanh 

khác cũng đóng góp vào doanh thu Công ty nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể. 

Tuy nhiên, do có sự khác biệt trong giá vốn hàng bán của từng mặt hàng; do đó, lợi nhuận gộp 

về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty không có xu hướng biến động cùng chiều với biến 

động của doanh thu thuần. Cụ thể, lợi nhuận gộp từ mảng bán hàng hóa năm 2016 đạt gần 39,34 

tỷ đồng tăng 32,45% so với cùng kỳ; chiếm 50% tỷ trọng lợi nhuận gộp cả năm. Trong khi đó, 

lợi nhuận gộp từ mảng bán thành phẩm cũng đóng góp xấp xỉ 50% vào cơ cấu lợi nhuận gộp cả 

năm 2016, đạt 39,24 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả nêu trên là do giá vốn hàng 

bán của mảng kinh doanh này giảm so với cùng kỳ, chỉ chiếm hơn 56% doanh thu thuần; do đó, 

dù doanh thu từ mảng này không có sự tăng trưởng vượt bậc, nhưng lợi nhuận gộp lại tăng tương 

đương 17,27% so với giá trị đạt được trong năm 2015. 
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Cơ cấu lợi nhuận gộp 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 
TH 

2016/2015 

Lợi nhuận gộp bán hàng hóa Tr. đồng 29.702 39.338 132,45% 

Lợi nhuận gộp bán thành phẩm Tr. đồng 33.461 39.242 117,27% 

Lợi nhuận gộp khác Tr. đồng 815 426 52,21% 

Lợi nhuận gộp Tr. đồng 63.978 79.006 123,49% 

 

Tổng kết năm 2016, kết quả kinh doanh cả 

năm đã hoàn thành kế hoạch được Đại hội 

đồng cổ đông đề ra, đồng thời có sự tăng 

trưởng tương đối so với kết quả cùng kỳ. Cụ 

thể, doanh thu thuần cả năm 2016 đạt hơn 513 

tỷ đồng, tăng tương đương 6,04% so với năm 

2015; đồng thời vượt 2,70% kế hoạch. Lợi 

nhuận gộp tăng từ 63,9 tỷ đồng trong năm 

2015 lên hơn 79 tỷ đồng trong năm 2016, 

tương đương tỷ lệ tăng trưởng là 23,49%.  
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Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt hơn 22,38 

tỷ đồng vượt 1,76% kế hoạch và tăng tương 

đương 8,86% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi 

nhuận sau thuế năm 2016 tăng 11,68% so với 

năm 2015, cụ thể đạt giá trị hơn 19,7 tỷ đồng. 

Nguyên nhân là do Công ty được ưu đãi thuế 

TNDN khi đầu tư mở rộng vào vùng đặc biệt 

khó khăn.  
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Bà Phạm Thị Xuân Hương – TV HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc 

Năm sinh : 10/12/1965 

Quá trình công tác 

1991 – 1999 : 
Phòng QLKD - Công ty Dược Vật 

tư Y tế Lâm Đồng 

2000 – 2003 : 
Phòng QLKD - Công ty Cổ phần 

Dược Lâm Đồng - Ladophar 

2003 – 2014 : 
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 

Dược Lâm Đồng - Ladophar 

01/08/2014 

đến nay 
: 

Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần 

Dược Lâm Đồng - Ladophar 

Cổ phiếu 

nắm giữ 
: 2.484 cổ phiếu 

Tỷ lệ : 0,04% vốn điều lệ 

 

Bà Vũ Thị Thông – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh : 20/12/1957 

Quá trình công tác 

1978 – 1992 : Giáo viên trường Lâm nghiệp TW 4 Đồng Nai 

1992 – 2007 : Kế toán trưởng Công ty Gỗ Cửu Long 

2007 - 10/2014: : Kế toán trưởng Công ty TM Nguyễn Kim – TP. Hồ Chí Minh 

10/2014 đến nay: : 
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng 

Ladophar 

Cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu 

Tỷ lệ : 0,00% vốn điều lệ 
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Bà Trương Thị Ngọc Hiền – Kế toán trưởng 

Năm sinh : 08/04/1978 

Quá trình công tác 

2001 – 06/2013 : Phòng KT - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar 

Từ 07/2013 đến nay : 
Kế  toán  trưởng  Công  ty  Cổ  phần  Dược  Lâm  Đồng  – 

Ladophar 

Cổ phiếu nắm giữ : 80 cổ phiếu 

Tỷ lệ : 0,00% vốn điều lệ 

 

Ông Lê Thế Vũ – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh : 19/09/1963 

Quá trình công tác 

1991 - 1992 : Công tác tại Hiệu thuốc Bảo Lộc 

1992 - 1995 : Trưởng Phòng Nghiệp vụ Hiệu thuốc Bảo Lộc 

1995 - 07/2013 : 
Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng 

Ladophar tại Bảo Lộc 

07/2013 - 05/2014 
 

: 

Giám đốc Bán Hàng Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng 

Ladophar 

05/2014 - Nay: : 
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng 

Ladophar 

Cổ phiếu nắm giữ : 58 cổ phiếu 

Tỷ lệ : 0,00% vốn điều lệ 
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Số lượng cán bộ, nhân viên 

Thống kê lao động 

STT Tiêu chí Số lượng người Tỷ trọng (%) 

I Theo trình độ lao động 328 100 

1 Trình độ trên đại học 04 1,22 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 82 25,00 

3 Trình độ trung cấp 168 51,22 

4 Trình độ lao động phổ thông, khác 35 10,67 

II Theo giới tính 328 100 

1 Nam 130 39,63 

2 Nữ 198 60,37 

Tổng số lao động đến ngày 31/12/2016 là 328 người giảm 03 người so với năm 2015. Hiện tại, Công 

ty có 04 nhân sự đạt trình độ Thạc sĩ; 185 Dược sĩ bao gồm 25 Dược sĩ trình độ Đại học và 160 

Dược sĩ trình độ trung cấp. 

 

2%

28%

58%

12%

Cơ cấu nhân sự theo trình độ 
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Cơ cấu nhân sự theo trình 

độ lao động

Nam Nữ



 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 

 
 

   29 
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Chính sách người lao động 

Tuyển dụng  

Là doanh nghiệp trong ngành dược, 

yêu cầu về trình độ chuyên môn của 

cán bộ công nhân viên Công ty là rất 

cao. Tùy từng vị trí công việc Ladophar 

đặt ra tiêu chuẩn riêng tương ứng 

nhằm tìm kiếm nguồn lực phù hợp 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh của 

Công ty. 

Đối với cán bộ quản lý, tiêu chuẩn về 

chuyên môn được đề ra cao hơn bao 

gồm cả kinh nghiệm quản lý Công ty 

ở chức vụ tương đương. 

 

Trong quá trình hoạt động, các điều 

kiện và tiêu chuẩn này sẽ dần được 

hoàn thiện đưa vào quy chế tuyển 

dụng của Công ty nhằm chọn lọc được 

nguồn nhân lực có trình độ cao phục 

vụ cho công cuộc phát triển của Công 

ty.  

  

Chính sách lương thưởng 

Chính sách lương: Công ty xây dựng quy chế về 

quản lý và phân phối tiền lương thống nhất trong 

toàn Công ty. Tiền lương được phân phối theo 

đúng năng lực và trình độ chuyên môn, giúp kích 

thích người lao động tích cực tham gia sản xuất 

kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện 

công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và 

hợp lý giữa các chức danh trong Công ty. 

Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên 

cán bộ công nhân viên trong Công ty làm việc tích 

cực và tăng năng suất hoàn thành công việc, Công 

ty đã đưa ra các chính sách khen thưởng hàng kỳ, 

thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể đã 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt 

được hiệu quả cao trong kinh doanh hoặc có 

thành tích chống tiêu cực, lãng phí.  

Trong quá trình hoạt động, các điều kiện và tiêu 

chuẩn này sẽ dần được hoàn thiện đưa vào quy 

chế tuyển dụng của Công ty nhằm chọn lọc được 

nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho công 

cuộc phát triển của Công ty.  

Đào tạo 

Đối với nguồn lao động mới tuyển 

dụng, trước khi bắt đầu làm việc, các 

nhân viên đều phải trải qua các khóa 

đào tạo về quy trình sản xuất sản 

phẩm của Công ty, giúp đảm bảo toàn 

thể cán bộ nhân viên không chỉ ở bộ 

phận sản xuất đều nắm rõ quy trình, 

đặc tính sản phẩm. Từ đó có khả năng 

phân tích giá trị phù hợp với sản phẩm 

của Công ty và áp dụng phương thức 

làm việc phù hợp.  

 

Các nhân viên ứng tuyển đòi hỏi phải 

có trình độ cao phù hợp với đặc tính 

sản phẩm phục vụ mục đích là bảo vệ 

sức khỏe con người. Trong quá trình 

làm việc nếu cán bộ công nhân viên có 

năng lực sẽ được Ladophar tạo điều 

kiện nâng cao trình độ chuyên môn, 

năng lực quản trị. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC 

HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Các dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Ladophar đã hoàn tất và đưa vào sử dụng; vì vậy, 

năm 2016, Công ty không đầu tư dự án mới mà tập trung vào công tác trang bị máy móc, dây 

chuyền sản xuất cho các nhà máy nhằm phát triển bước tiếp theo là nâng cao chất lượng và đa 

dạng hóa sản phẩm theo đúng mục đích đầu tư dự án ban đầu. Cụ thể tình hình đầu tư đổi mới 

trang thiết bị được thực hiện trong năm như sau: 

Cải tiến dây chuyền chiết xuất cao:  

Nâng chất lượng sản phẩm lên 1,5 lần về hàm lượng 

Sản lượng lá tươi đưa vào sản xuất tăng từ 17 tấn lên 30 tấn/ngày 

Cải tiến dây chuyền sản xuất cao khô:  

Cho chất lượng sản phẩm ổn định, năng suất tăng gấp 6 đến 7 lần 

Cải tiến dây chuyền sản xuất thuốc nước:  

Chất lượng sản phẩm ổn định, năng suất tăng gấp 3,5 lần so với dây chuyền cũ. Từ dây 

chuyền này Công ty tiếp tục cho ra đời những sản phẩm thuốc nước từ dược liệu khác như 

Eros For Men, Herbaga,… 

Đầu tư mới dây chuyền viên nang mềm: 

Dây chuyền đang chuẩn bị đưa vào vận hành, từ dó sẽ cho ra đời những sản phẩm đa dạng 

từ dược liệu quý phục vụ sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân và là món quà cho khách 

du lịch đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. 

Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 
TH 

2016/2015 

Tổng tài sản Tr. đồng 252.327 281.033 111,38% 

Doanh thu thuần Tr. đồng 484.278   513.510  106,04% 

Lợi nhuận gộp Tr. đồng 63.978 79.006 123,49% 

Lợi nhuận khác Tr. đồng 918 403 43,90% 

Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 20.565 22.388 108,86% 

Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 17.699 19.767 111,68% 

 

 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,24 1,12 1,14 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,59 0,46 0,36 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số nợ/Tổng tài sản % 60 64,58 65,75 

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 150 182,33 191,97 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,57 5,03 3,82 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Lần 2,43 2,09 1,93 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,84 3,65 3,85 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 22,72 20,31 21,30 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  % 9,34 7,62 7,41 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 
Doanh thu thuần 

% 4,68 4,06 4,28 
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Chỉ số về khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn năm 

2016 đạt 1,14 lần tăng nhẹ so với giá trị 1,12 lần 

năm 2015. Nguyên nhân là do giá trị tài sản ngắn 

hạn của Ladophar gia tăng trong năm 2016. Tuy 

nhiên, khoản gia tăng chủ yếu là hàng tồn kho, do 

đó, hệ số thanh toán nhanh vì vậy sụt giảm từ 0,46 

lần năm 2015 xuống còn 0,36 lần trong năm 2016. 

Hệ số thanh toán nhanh của Công ty liên tục giảm 

trong 03 năm trở lại đây tương ứng với tốc độ gia 

tăng trong giá trị hàng tồn kho. Điều này phù hợp 

với chu kỳ hoạt động của Ladophar khi nhà máy mới 

đầu tư bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2016, 

đồng thời, năm 2016 cũng là năm Ladophar đưa ra 

thị trường loạt sản phẩm mới cho thấy việc điều 

chỉnh của các chỉ số về khả năng thanh toán nêu 

trên hoàn toàn phù hợp. 
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho năm 2016 sụt giảm so 

với cùng kỳ; tuy nhiên, vẫn đạt mức 3,82 lần cho 

thấy doanh nghiệp không để tình trạng lưu kho 

quá nhiều, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng tồn 

kho. Ngoài ra, Ladophar còn thực hiện đầu tư 

thêm các khoản mục trong tài sản cố định, máy 

móc, trang thiết bị cho các nhà máy phục vụ sản 

xuất dẫn đến việc gia tăng tổng tài sản, làm chỉ số 

sử dụng hiệu quả tài sản (doanh thu thuần/tổng 

tài sản) giảm nhưng vẫn ở mức tương đối, một 

đồng tài sản đầu tư vào sẽ tạo ra gần 2 đồng 

doanh thu cho Công ty. 
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Tỷ trọng nợ/tổng tài sản của Ladophar tăng từ 

64,58% năm 2015 lên 65,75% năm 2016. 

Nguyên nhân chủ yếu do sự gia tăng trong các 

khoản phải trả ngắn hạn và nợ vay ngắn hạn. 

Cụ thể nợ ngắn hạn đã tăng từ 145,058 tỷ đồng 

năm 2015 lên 170,47 tỷ đồng năm 2016. Tỷ 

trọng nợ của Ladophar đang tăng và ở mức khá 

cao; tuy nhiên, đây cũng là điều khá phổ biến 

đối với những doanh nghiệp đang trong giai 

đoạn phát triển, mở rộng sản xuất như 

Ladophar.     

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Nhìn chung, các tỷ số thể hiện khả năng sinh lợi 

năm 2016 của Ladophar không có nhiều biến 

động lớn so với năm 2015. ROE tăng nhẹ, đạt 

mức 21,30% so với mức 20,31% trong năm 

2015. Nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận sau 

thuế của Ladophar tăng đáng kể trong năm. Chỉ 

tiêu ROA năm 2016 giảm nhẹ xuống còn 7,41% 

so với giá trị 7,62% tròng năm 2015. Nguyên 

nhân cụ thể  là do Công ty gia tăng đầu tư máy 

móc thiết bị cho các nhà máy với giá trị lên hơn 

20 tỷ, cũng như việc gia tăng sản xuất các sản 

phẩm mới làm tổng tài sản của Công ty tăng 

mạnh. Trong khi các sản phẩm mới đưa ra thị 

trường dù nhận được phản hồi tích cực nhưng 

doanh số thu về chưa đáp ứng được kỳ vọng.  
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI 

ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Cổ phần tại ngày 20/12/2016 

Số lượng cổ phần phát hành 

 Cổ phần phổ thông: 6.799.886 cổ phần 

 Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần 

Số lượng cổ phiếu quỹ: 32 cổ phiếu 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 6.799.854 cổ phần 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: Không có 

Cơ cấu cổ đông tại ngày 20/12/2016 

Chỉ iêu Số lượng cổ đông Số lượng cổ phiếu Tỷ trọng (%) 

TRONG NƯỚC 285 6.542.188 96,21 

Tổ chức  7 3.867.300 56,87 

Cá nhân  278 2.674.888 39,34 

NƯỚC NGOÀI 11 257.666 3,79 

Tổ chức  3 248.066 3,65 

Cá nhân  8 9.600 0,14 

CỔ PHIẾU QUỸ 1 32 - 

TỔNG CỘNG 297 6.799.886 100 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

Trong năm 2016, Công ty đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 33.999.590.000 đồng lên 

67.998.860.000 đồng 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

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

Các chứng khoán khác:  

Không có 
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN 

ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Cây Atiso – Nguyên liệu sản xuất 

Hầu hết các sản phẩm của Ladophar đều có thành phần nguyên liệu chính là cây Atiso và đây cũng 

là cây mục tiêu phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Trong năm 2016, Công ty đã đầu tư xây dựng vùng 

nguyên liệu đạt chuẩn GACP cho cây Atiso và Diệp hạ châu đắng. Theo đó, những lợi ích mà vùng 

nguyên liệu mang lại là: 

Việc xây dựng và làm chủ nguồn nguyên liệu chất lượng cao sẽ trở thành lợi thế của Công 

ty. Cụ thể, khi tham gia vào từ đầu chuỗi giá trị của ngành sẽ giúp Công ty gia tăng lợi 

nhuận và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm đầu ra. 

Bên cạnh đó, vùng nguyên liệu này cũng mang đến công việc và thu nhập ổn định cho 

người dân trong vùng tránh bị các thương lái ép giá. 

Tạo điều kiện phát triển cây nông nghiệp thế mạnh của vùng. 

Nguyên liệu đóng gói bao bì 

Các sản phẩm của Ladophar đều được Công ty tự đóng gói bao bì, nguyên liệu bao bì chủ 

yếu là PE, không sử dụng vật liệu tái chế. 
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Tiêu thụ năng lượng 

Công ty hiện có 03 nhà máy: 

Nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược 

Nhà máy Trà thảo dược 

Nhà máy chiết xuất cao dược liệu 

Hoạt động tiêu thụ năng lượng của các nhà máy đều tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn và định mức 

năng lượng cần thiết để hệ thống vận hành hiệu quả. Bên cạnh đó, những cán bộ kỹ thuật, cán bộ 

quản lý cùng toàn thể cán bộ nhân viên Ladophar luôn ý thức trong việc thực hành tiết kiệm năng 

lượng nhằm bảo vệ môi trường, vì mục tiêu bền vững của Công ty. 

Tiêu thụ nước 

Hiện tại nguồn nước Công ty đang sử dụng cho 03 nhà máy đều lấy từ nước sinh hoạt của thành 

phố, đạt tiêu chuẩn HACCP đảm bảo được chất lượng cho sản phẩm.  

Lượng nước dùng để vệ sinh, làm sạch dược liệu sau khi dùng sẽ được tái chế, hoàn lưu để rửa 

dược liệu. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR  

  

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Trong năm, Ladophar không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm pháp lý bảo vệ môi trường nào. 

Công ty thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường:  

Có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật. 

Xử lý rác thải: đối với rác thải thông thường Công ty hợp đồng với Công ty công trình đô 

thị TP. Đà Lạt thu gom vào cuối ngày; Đối với rác thải nguy hại, được thu gom và xử lý qua 

Công ty Môi trường Á Châu tại TP. Hồ Chí Minh theo đúng các quy định về pháp luật môi 

trường. 

Chất thải lỏng (nước thải từ hoạt động sản xuất): xây dựng hệ thống xử lý nước thải để xử 

lý nước an toàn trước khi đổ vào hệ thống xử lý chung của TP. Đà Lạt. 

Khí thải: được đưa qua hệ thống lọc sạch trước khi ra môi trường. 

 

Chính sách liên quan đến người lao động 

Một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là 

nguồn nhân lực. Nhận thức được điều này, Công ty không chỉ chú trọng vào công tác đào tạo mà 

còn xây dựng các chính sách lương thưởng hợp lý, tạo dựng một môi trường làm việc an toàn, thân 

thiện và bình đẳng. Cụ thể: 

 Công tác xây dựng môi trường làm việc và chăm sóc sức khỏe người lao động: Đối với 

người lao động làm việc tại Phú Hội, Công ty bố trí xe đưa đón, nhà ở công vụ…, người lao 

động được hỗ trợ bữa ăn giữa ca đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm được 

kiểm soát từ đầu vào, thực phẩm được cung cấp từ những đơn vị có uy tín, đảm bảo các 

quy định về an toàn VSTP; Hàng năm, Công ty tiến hành đo kiểm môi trường làm việc, tạo 

môi trường an toàn nhất cho người lao động an tâm làm việc, các chỉ tiêu đo kiểm đều 

trong ngưỡng cho phép. 
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Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Công ty nhận thức được một trong những yếu tố góp phần vào sự phát triển bền vững 

là có ý thức và thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng. Theo đó, công tác từ thiện 

xã hội luôn được Công ty quan tâm. Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, được 

người lao động trong Công ty tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp trên tinh thần “lá 

lành đùm lá rách”; Tham gia ủng hộ đồng bào Miền Trung; Đóng góp Quỹ Công nhân 

nghèo; mỗi người lao động đóp góp 02 ngày lương chăm lo tết cho người nghèo trên 

toàn tỉnh, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ bảo trợ trẻ em trẻ em, ủng hộ 

Trường Sa, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động ủng hộ khác, thăm hỏi, tặng quà 

các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ, nhận nuôi dưỡng suốt đời 01 mẹ 

Việt Nam anh hùng,… 

 

 

 

 Tuy nhiên để khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả gắn bó lâu dài với doanh 

nghiệp, lãnh đạo Công ty vẫn thực hiện bồi dưỡng cho người lao động bằng hiện vật, người 

lao động sử dụng giữa ca làm việc; Tiến hành khám sức khỏe định kỳ (01 hoặc 02 lần /năm 

tùy thuộc vào vị trí làm việc), phân loại và bố trí người lao động làm việc vào các khâu sản 

xuất phù hợp với tình trạng sức khỏe. 

 Năm 2016, Công ty đã tổ chức cho người lao động được tham quan nghỉ dưỡng trong và 

ngoài nước, chi phí cho mỗi người là 7 triệu đồng. Công ty luôn đảm bảo cơ sở vật chất cho 

người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. 

 Trong năm 2016, Công ty thực hiện tốt công tác chăm lo thu nhập sinh hoạt của người lao 

động. Theo đó: 100% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm thường 

xuyên, thu nhập ổn định; Người lao động khi gặp hoàn cảnh khó khăn sẽ được Công ty, 

công đoàn và tập thể người lao động đóng góp hỗ trợ. 

 



  

3. BÁO CÁO CỦA BAN  
TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải cách quản lý trong năm 

 Kế hoạch hoạt động năm 2016 

 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội 
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“BỐN MÙA ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨC KHOẺ” 
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   BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN 

XUẤT KINH DOANH 

Điểm mạnh 

 Hiện tại Công ty có 03 nhà máy sản xuất đông 

dược với quy mô lớn cùng với Phòng kiểm 

nghiệm, Hệ thống kho bảo quản và phân phối 

được tiêu chuẩn hóa giúp sản xuất ra được 

những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu 

cầu sử dụng dược liệu an toàn cho sức khỏe 

của khách hàng. 

 Đội ngũ CBCNV có kinh nghiệm trong sản 

xuất, tập thể đoàn kết và gắn bó, phấn đấu 

lao động vì sự phát triển bền vững của Công 

ty. 

 Thương hiệu Ladophar có hơn 20 năm hoạt 

động trong ngành sản xuất dược phẩm với 

phương châm “Bốn mùa đồng hành cùng sức 

khỏe” đã xây dựng được uy tín trên thị trường 

và lòng tin trong lòng người tiêu dùng về chất 

lượng sản phẩm. 

 Bên cạnh đó, Ladophar với hệ thống lưu 

thông phân phối sản phẩm rộng khắp tỉnh 

Lâm Đồng và đạt tiêu chuẩn “Chuỗi nhà 

thuốc đạt tiêu chuẩn GPP” đã từng bước trở 

thành doanh nghiệp chiếm thị phần lớn tại 

tỉnh Lâm Đồng. 

 

Điểm yếu 

 Thị phần Ladophar tại các 

khu vực ngoài tỉnh Lâm 

Đồng còn hạn chế. 

 Sản phẩm chủ lực vẫn giữ 

được thị trường, những sản 

phẩm thay thế trong tương 

lai chưa nhiều, Công ty 

đang tăng cường nhân lực 

và vật lực cho bộ phận 

Nghiên cứu phát triển. 

 Năng lực quản lý của đội 

ngũ cấp trung gian chưa 

theo kịp yêu cầu của sản 

xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 
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Kết quả hoạt động kinh doanh 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

Doanh thu thuần Triệu đồng 484.278 513.510 6,04% 

Giá vốn hàng bán Triệu đồng 420.300 434.504 3,38% 

Lợi nhuận gộp Triệu đồng 63.978 79.006 23,49% 

Doanh thu tài chính Triệu đồng 238 509 113,87% 

Chi phí tài chính Triệu đồng 1.592 2.758 73,24% 

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính Triệu đồng -1.354 -2.249 66,10% 

Thu nhập khác Triệu đồng 926 482 -47,95% 

Chi phí khác Triệu đồng 8 79 887,50% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 918 403 -56,10% 

Chi phí bán hàng Triệu đồng 27.245 37.972 39,37% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 15.732 16.800 6,79% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 20.565 22.388 8,86% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 17.699 19.767 11,68% 

 

 

Cơ hội 

 Chiến lược quốc gia phát triển ngành 

Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của 

Thủ tướng Chính phủ (mục tiêu đến 

năm 2020 thuốc từ dược liệu chiếm 

30% tổng thuốc sản xuất trong nước 

được tiêu thụ) đã cho thấy định 

hướng ưu tiên sản xuất, phát triển sản 

phẩm dược trong nước đặc biệt là 

thuốc có nguồn gốc từ dược liệu của 

Chính phủ. 

 Xu hướng tiêu dùng những sản phẩm 

có nguồn gốc từ thiên nhiên. 

 

Thách thức 

 Nhìn chung, với xu hướng tiêu dùng 

những sản phẩm sạch, có nguồn gốc 

thiên nhiên, an toàn cho sức  khỏe ngày 

càng tăng, cùng với tốc độ tăng trưởng 

ngành dược khoảng 17%/năm thì việc 

gia tăng đối thủ cạnh tranh là không 

tránh khỏi. 

 Việc gia tăng đối thủ cạnh tranh cũng 

khiến cho khả năng trúng thầu vào cơ sở 

điều trị ngày càng khó khăn, tác động 

đến doanh thu của mảng hoạt động này. 
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Công tác Quản lý chất lượng toàn diện 

 Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản 

phẩm, quảng bá thương hiệu Công ty. 

 Kết hợp với các Viện, Trường đưa các công 

trình nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh. 

Cụ thể: 

 Quy trình chiết suất cao từ cây Diệp hạ 

châu đắng với tỷ lệ hoạt chất cao giúp 

chất lượng sản phẩm của Ladophar vượt 

qua các sản phẩm cùng loại trên thị 

trường về chất lượng. 

 Tập trung nghiên cứu phát triển sản 

phẩm thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng như 

các dược liệu từ Linh Chi, Đương quy, Vân 

mộc hương, Đắng sâm hoặc các sản 

phẩm từ thuốc nước, viên nang như Eros 

For Men, Herbaga. 

 

 

 Đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu đạt 

tiêu chuẩn GACP cho cây Atiso và Diệp hạ 

châu đắng. 

 Đầu tư vào việc đưa nhà máy sản xuất 

của Công ty trở thành điểm đến của 

khách du lịch khi đến với Đà Lạt – Lâm 

Đồng. 

 Phòng kiểm tra chất lượng được trang bị 

các thiết bị hiện đại như: Máy sắc ký lỏng 

hiệu năng cao, máy quang phổ hồng 

ngoại,  trang bị thêm 01 buồng lấy mẫu 

nguyên liệu và bao bì tại Nhà máy sản 

xuất tại khu công nghiệp Phú Hội nhằm 

kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm từ 

khâu nguyên liệu đến khi thành phẩm. 

 

 

 Cải tiến quy trình sản xuất sản 

phẩm: Ống uống atiso, từ dây 

chuyền sản xuất ống thủy tinh 

sang sản xuất ống PE khép kín, 

giúp tăng năng suất, đảm bảo 

chất lượng. 

 Phát triển sản phẩm mới như: 

Herbaga với quy trình sản xuất 

được kiểm soát nghiêm ngặt có 

tác dụng thanh lọc cơ thể nhanh 

và hiệu quả, Eros For Men chiết 

xuất từ 100% thảo mộc, thiên 

nhiên có tác dụng chăm sóc sức 

khỏe cho phái mạnh, kẹo atiso là 

sản phẩm kẹo dược liệu tốt cho 

sức khỏe đầu tiên và duy nhất 

trên thị trường. 
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Công tác tài chính 

 Công ty luôn quan tâm đến công tác quản trị tài chính, như kiểm soát chi phí hoạt động 

kinh doanh và đầu tư, giúp gia tăng giá trị, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.  

 Kiểm soát tốt hoạt động sử dụng vốn, tài sản nhằm đảm bảo tính trung thực, minh bạch 

trong công tác tài chính. 

 Lập Báo cáo tài chính đúng nội dung và thời hạn quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà 

nước và Sở Giao dịch Hà Nội. 

 Tuân thủ và nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế cho nhà nước, bảo hiểm cho người lao 

động. 

 

Công tác VSATLĐ 

 Đầu tư cho công tác bảo hộ lao động là khoản đầu tư đặc biệt hiệu quả và có ý nghĩa hết 

sức quan trọng, được ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Công ty đã ban 

hành những nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, kiểm 

tra đánh giá công tác thực hiện tại các bộ phận sản xuất. 

 Phát triển các thiết bị máy móc sản xuất phù hợp điều kiện lao động, giảm thiểu các khâu 

sản xuất thủ công không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn giúp đảm bảo tính 

an toàn cho người lao động làm việc tại Ladophar. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 % tăng giảm 

Tài sản ngắn hạn 162.705 193.773 119,09% 

Tiền và các khoản tương đương 1.992 6.805 341,62% 

Các khoản phải thu ngắn hạn 64.362 55.872 86,81% 

Hàng tồn kho 96.351 131.096 136,06% 

Tài sản ngắn hạn khác - - - 

Tài sản dài hạn 89.622 87.260 97,36% 

Các khoản phải thu dài hạn 15 15 100,00% 

Tài sản cố định 80.095 80.574 100,60% 

Bất động sản đầu tư 1.879 1.789 95,21% 

Tài sản dở dang dài hạn 2.110 - - 

Tài sản dài hạn khác 5.519 4.877 88,37% 

Tổng tài sản 252.327 281.033 111,38% 

 

 

68,95%

31,05%

Năm 2016

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

64,48%

35,52%

Năm 2015

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn
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89,02%

10,98%

Năm 2015

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

92,26%

7,74%

Năm 2016

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 % tăng giảm 

Nợ ngắn hạn 145.058 170.475 117,52% 

Nợ dài hạn 17.897 14.306 79,94% 

Nợ phải trả 162.955 184.781 113,39% 
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NHỮNG CẢI CÁCH QUẢN LÝ TRONG NĂM 

Trong công tác sản xuất, Ladophar đã cải tiến thành công các 

máy xay nguyên liệu để làm giảm tiếng ồn và tỷ lệ bụi, cải 

tiến quy trình sản xuất để tăng sản lượng, giảm chi phí nhân 

công. 

Áp dụng công cụ 5S, Kaizen, KPIs để cải tiến quá trình làm 

việc, tiết kiệm thời gian, công sức, nguyên vật liệu tại các bộ 

phận (từ công việc nhỏ nhất). 

Trong năm qua, Công ty đã bước đầu liên kết với các Công 

ty du lịch (với sự hỗ trợ của các Sở, ban ngành, Đài phát 

thanh truyền hình,…) nhằm đưa nhà máy sản xuất của Công 

ty trở thành điểm đến của khách du lịch khi đến với Đà Lạt – 

Lâm Đồng. 

Đầu tư phần mềm quản lý giúp Công ty chủ động trong việc 

quản lý, điều hành nhanh nhạy, kịp thời và giảm thiểu rủi ro 

trong sản xuất kinh doanh. 

 

Tiếp tục công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho 

CBCNV thông qua hình thức đào tạo nội bộ và đào 

tạo ngoài, đảm bảo nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn 

lao động của Công ty. 

Với định hướng mục tiêu phát triển bền vững, Công 

ty không chỉ phát triển về tài chính mà còn hướng 

tới mang lại lợi ích cho CBCNV, người lao động. Cụ 

thể, hàng năm Công ty tiến hành đo kiểm môi 

trường làm việc, tạo môi trường an toàn nhất cho 

người lao động an tâm làm việc, bồi dưỡng cho 

người lao động bằng hiện vật, tiến hành kiểm tra 

sức khỏe định kỳ, phân loại và bố trí người lao động 

làm việc tại vị trí phù hợp với tình trạng sức khỏe. 
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KẾ HOẠCH NĂM 2017 

Tổng doanh thu         : 510 tỷ đồng 

 

 

Giá trị tổng sản lượng SXCN (theo giá nhập kho): 132 tỷ đồng 

 

 

Lợi nhuận trước thuế         : 22 tỷ đồng 



  

4. ĐÁNH GIÁ CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Về tình hình hoạt động của Công ty 

 Về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc 

 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR 

“BỐN MÙA ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨC KHOẺ” 
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VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình ngành dược năm 2016 nhìn 

chung diễn biến khá tốt, hầu hết các 

doanh nghiệp dược đều đạt kế hoạch 

về doanh thu đề ra. Cùng xu hướng đó, 

doanh thu của Ladophar đạt 513 tỷ 

đồng, tương đương 103% kế hoạch; 

Lợi nhuận trước thuế đạt 22 tỷ đồng, 

đạt 100% kế hoạch. 

 Để hoàn thành được các chỉ tiêu này, 

Công ty đã có nhiều cải tiến trong công 

tác bán hàng, nắm bắt kịp thời xu 

hướng người tiêu dùng, tạo bước đột 

phá trong dòng sản phẩm, nghiên cứu 

phát triển các sản phẩm mới. 

Về nghiên cứu, sản xuất 

 Với mục tiêu và sứ mệnh là mang 

đến những sản phẩm với chất 

lượng tốt nhất cho người lao 

động, trong năm 2016 Công ty 

tiếp tục đầu tư nghiên cứu vào 

hoạt động sản xuất các sản phẩm 

dược với chất lượng ngày càng 

cao như Herbaga, Eros For Men, 

kẹo atiso, các dược liệu từ Linh 

Chi, Đắng sâm,… 

 Nghiên cứu cải tiến quy trình sản 

xuất, máy móc thiết bị phù hợp 

với quy trình mới nhằm tận dụng 

thiết bị sẵn có, nghiên cứu thêm 

các sản phẩm mới từ thế mạnh 

của Công ty từ đó cho ra thị 

trường các sản phẩm chất lượng, 

có mẫu mã đẹp, đáp ứng thị hiếu 

người tiêu dùng và quan trọng là 

có giá cả phù hợp. 
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Về sản xuất công nghiệp 

Hiện tại Công ty đang sở hữu 03 nhà máy sản xuất dược liệu với quy mô lớn trong top các 

doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam và là nhà máy Đông dược lớn nhất khu vực 

Tây Nguyên. Trong năm qua, Ladophar liên tục cập nhật và đổi mới hệ thống máy móc lẫn 

công nghệ trong sản xuất, tiêu biểu là đầu tư dây chuyền rửa dược liệu tự động, giúp xử 

lý sạch tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong cây thuốc. 

 

 

Về phân phối 

Công ty đã xây dựng hệ thống bán lẻ thực hành tốt, đạt tiêu chuẩn "Chuỗi nhà thuốc đạt 

tiêu chuẩn GPP" giúp các sản phẩm của Công ty dễ dàng đến tay người tiêu dùng. Hệ thống 

chi nhánh và quầy bán lẻ của Công ty hiện vẫn đang vận hành tốt, tuy nhiên Công ty vẫn 

cần quan tâm đến việc kiểm soát, củng cố, giữ vững mạng lưới hiện tại đồng thời cần có các 

hoạt động nghiên cứu thăm dò thị trường để mở rộng thị trường phân phối và tiêu thụ các 

sản phẩm của Ladophar. 

 

Về mặt quản trị doanh nghiệp 

Năm 2016, Công ty tiếp tục áp dụng công cụ 5S, Kaizen, KPIs để cải tiến quá trình làm việc, 

tiết kiệm thời gian, công sức, nguyên - nhiên vật liệu tại các bộ phận (từ công việc nhỏ nhất), 

khuyến khích phát huy các sáng kiến cải tiến, đo lường chất lượng công việc trong công tác 

quản lý cũng như kỹ thuật nhằm hạ giá thành sản phẩm. 

 

Về công tác tài chính 

Tuân thủ và thực hiện đúng chế độ kế toán, quản lý chặt chẽ tài sản nguồn vốn Công ty. 

Không để xảy ra sai sót trong quá trình kế toán thống kê, công tác tài chính đảm bảo sự ổn 

định cho nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.  
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VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA 

 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách 

nhiệm cao, cụ thể: 

 Ban Tổng Giám đốc có những kế hoạch và quyết định được ban hành sát với tình hình thực 

tế của Công ty cũng như diễn biến thị trường giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh 

tốt. Cụ thể, Doanh thu đạt 513 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 22 

tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. 

 Thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi, trợ cấp đúng hạn, đầy đủ, đúng quy định của Bộ 

Luật lao động, Điều lệ Công ty. Thực hiện ký hợp đồng lao động bao gồm đầy đủ BHXH, 

BHYT và trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước và Luật lao động. 

 Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành được thực hiện xuyên suốt các phòng ban nhằm hoàn 

thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra. 

 Duy trì áp dụng điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và xây dựng, sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với pháp luật. 

 Trong công tác quản lý tài chính luôn minh bạch, chủ động đưa ra những ý kiến đề xuất, 

thực hành tốt công tác tiết kiệm chống lãng phí; cùng toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực 

làm việc, hợp tác nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả sản xuất 

kinh doanh tăng đều các năm. 
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KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao 

hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Trong nước, bên 

cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục; cụ thể như, kinh tế Việt Nam cần gia 

tăng năng suất đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Việc thực hiện Chương 

trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững và thực hiện các cam kết hội nhập 

quốc tế, nhất là các Hiệp định FTA thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không 

ít khó khăn, thách thức.  

Về ngành dược nội địa, với tốc độ tăng trưởng ổn định qua từng năm (2010 – 2016) ở mức 10,2% 

cùng với nhận thức chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân (đặc biệt là định hướng phát 

triển ngành dược liệu), ngành dược năm 2017 hứa hẹn sẽ còn nhiều tiềm năng và cơ hội để phát 

triển. Trước bối cảnh tình hình vĩ mô và thực tế Công ty, Hội đồng quản trị đã đề ra các kế hoạch 

cho năm 2017 như sau:  

Quản trị kết hợp với thường xuyên kiểm tra chỉ đạo hoạt động sản xuất của Công ty nhằm 

đảm bảo thực hiện đúng và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, sản 

lượng đã đề ra cho năm 2017. 

Quản trị, quản lý tốt hoạt động của 03 nhà máy đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, hiệu 

quả mang đến những sản phẩm chất lượng cao phục vụ người tiêu dùng. Và để thực hiện 

được điều này, máy móc thiết bị phải được bảo dưỡng sửa chữa định kỳ và tái xét đạt chuẩn 

GMP – WHO. 

Chỉ đạo các bộ phận trong Công ty thực hiện đúng và hiệu quả những nghị quyết định của 

Hội đồng quản trị về: công tác cán bộ, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, 

kiểm soát nội bộ, thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí,… 

Tiếp tục hoàn thiện, phát triển và áp dụng hệ thống quản lý sản xuất, quản trị tiên tiến trên 

thế giới như (ISO, KPIs, HACCP,…) giúp hạn chế rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn 

lực hiện có để đạt được kết quả kinh doanh tốt. 

Củng cố và phát triển mạng lưới phân phối thuốc, thực phẩm chức năng trong và ngoài tỉnh 

Lâm Đồng. 

Thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty các nội dung Nghị quyết của Đại 

Hội đồng Cổ đông. Tiếp tục sửa đổi ban hành quy chế, quy định quản lý,… cho phù hợp với 

Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, kiện toàn nhân lực, đảm bảo nhân lực có trình độ chuyên môn, 

cùng khả năng quản lý. 

 



  

5. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Hội đồng quản trị 

 Ban Kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR 

“BỐN MÙA ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨC KHOẺ” 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

 

56   
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

ÔNG  NGUYỄN MINH 

THẮNG - CHỦ TỊCH HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Số lượng cổ phần: 11.066 cp 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 

0,16% vốn điều lệ 
BÀ PHẠM THỊ XUÂN 

HƯƠNG - TV HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ kiêm TỔNG 

GIÁM ĐỐC 

Số lượng cổ phần: 2.484 cp 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 

0,04% vốn điều lệ 

BÀ VŨ THU MƯỜI - TV 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Số lượng cổ phần: 0 cp 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 

0,00% vốn điều lệ 

ÔNG PHẠM VĂN KHOA - 

TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Số lượng cổ phần: 

2.167.498 cp (Đại diện 

SCIC) 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 

31,87% vốn điều lệ 

ÔNG CAO MINH LÃM – 

TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Số lượng cổ phần: 0 cp 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 

0,00% vốn điều lệ 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban, chỉ phân công các thành viên phụ trách từng vấn 

đề lớn: sản xuất, phân phối, đảm bảo chất lượng, tài chính,… 
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Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp trong năm của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 

Lý do 
không 

tham dự 

1 Ông Nguyễn Minh Thắng Chủ tịch HĐQT 04  

2 Bà Phạm Thị Xuân Hương TV HĐQT - TGĐ 04  

3 Bà Vũ Thu Mười TV HĐQT 00 Ủy quyền  

4 Ông Phạm Văn Khoa TV HĐQT 04  

5 Cao Minh Lãm  
TV HĐQT (Bổ nhiệm 
từ tháng 05/2016) 

03 Ủy quyền  

6 Ông Đoàn Minh Thư 
TV HĐQT (Miễn nhiệm 

từ tháng 05/2016) 
01 Ủy quyền  

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc  

 HĐQT đã đôn đốc, giám sát việc quản lý, điều hành của Ban giám đốc thực hiện các chỉ 

tiêu về giá trị Tổng sản lượng sản xuất công nghiệp, tổng doanh thu năm 2016, lợi nhuận, 

nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động năm 2016. 

 Quản lý và sử dụng vốn đảm bảo vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, mua sắm, thiết 

bị, dụng cụ, xây dựng cơ bản. 

 Quản lý theo dõi thu hồi công nợ đảm bảo không có nợ xấu phát sinh. 

 Quản lý và đảm bảo vòng quay hàng tồn kho, đảm bảo hàng hóa không bị ứ đọng, mất 

phẩm chất hay chậm luân chuyển. 

 Công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo có đủ nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu mở rộng 

sản xuất kinh doanh. Thực hiện kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực. 

 Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động như bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm ý tế, bảo hiểm thất nghiệp, lương thưởng,... 

 Thực hiện các yêu cầu Vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp. 
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Các Nghị quyết/Quyết định  của Hội đồng Quản trị 

Số 

TT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

1 
Số 28/NQ-

HĐQT/LDP 
21/01/2016 

1. Thống nhất trình ĐHCĐ các chỉ tiêu kinh tế năm 

2016 

 Tổng doanh thu: 500 tỷ đồng 

 Lợi nhuận: 22 tỷ đồng 

2. Thống nhất định mức chi phí tiền lương năm 2016 

là 65đ/1000đ doanh thu trên cơ sở đảm bảo lợi nhuận 

kế hoạch 

3. Thống nhất trình ĐHCĐ tăng vốn điều lệ theo hình 

thức thưởng cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, 

tỷ lệ sở hữu 01, thưởng 01 cổ phiếu 

4. Thống nhất chủ trương xây dựng nhà văn phòng tại 

NM Đông dược Phú Hội – Đức Trọng. Giao ban điều 

hành lập báo cáo đề xuất đầu tư 

5. Giao ban điều hành lập kế hoạch tài chính 2016 trình 

HĐQT 

6. Thống nhất thời gian ĐHCĐ 2016 sẽ tiến hành từ  

20 - 30/04/2016 

2 Số 100/LDP 11/04/2016 

1. Thống nhất dời ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 

năm tài chính 2015 sang tháng 5/2016 

2. Thống nhất giữ nguyên DS người sở hữu chứng 

khoán đã đăng ký cuối cùng ngày 28/03/2016 với TT 

lưu ký chứng khoán là danh sách tham dự ĐHCĐ 

thường niên năm tài chính 2015 vào tháng 5/2016 

3. Giao BĐH làm các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ 

chức ĐHCĐ với Sở KH & ĐT tỉnh Lâm Đồng và CBTT 

theo đúng quy định 

3 
Số 137/NQ-

HĐQT/LDP 
11/05/2016 

1. Thống nhất trình ĐHCĐ báo cáo hoạt động của 

HĐQT 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 

2. Thống nhất trình ĐHCĐ báo cáo KQ HĐKD năm 2015 

của BĐH, KH HĐSXKD năm 2016:  

 Tổng doanh thu:            500 tỷ đồng   

 Lợi nhuận trước thuế:     22 tỷ đồng 

 Mức cổ tức không thấp hợn năm 2015 

3. Thống nhất trình ĐHCĐ trích lập quỹ phát triển 

KHCN 2015 là 1,2 tỷ đồng 
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Số 

TT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

3 
Số 137/NQ-

HĐQT/LDP 
11/05/2016 

4. Thống nhất trình ĐHCĐ phương án phân chia LN 

2015: 

 Lợi nhuận sau thuế: 17.699.022.637 đồng 

 Quỹ đầu tư phát triển (27,3% LNST): 

4.830.843.827 đồng 

 Quỹ khen thưởng - phúc lợi (14,5% LNST): 

2.566.400.000 đồng 

 Trả cổ tức bằng tiền mặt (30,3%/cổ phiếu): 

10.301.778.810 đồng 

5. Thống nhất trình ĐHCĐ thông qua thù lao 2015 của 

HĐQT & BKS và dự kiến mức thù lao 2016 

6. Thống nhất trình ĐHCĐ ùy quyền HĐQT chọn Công 

ty kiểm toán BCTC năm 2016 

7. Thống nhất trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ 

phiếu cho các cổ đông hiện hữu từ quỹ đầu tư phát 

triển theo tỷ lệ 1:1 

8. Thống nhất trình ĐHCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 

9. Thống nhất bổ sung chương trình để trình ĐHCĐ 

nội dung Nhà đầu tư Nguyễn Kim nâng tỷ lệ sở hữu 

lên trên 25% 

4 
Số 520/NQ-

HĐQT/LDP 
26/05/2016 

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 là 

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

5 Số 295/NQ- 

HĐQT/LDP 

18/2016 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 

6 tháng đầu năm 2016 của HĐQT và Báo cáo kết quả 

sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của BĐH 

2. Giao BĐH thực hiện một số công tác sau: 

2.1 Xây dựng phương án tăng vốn để đảm bảo nguồn 

vốn lưu động đảm bảo nhu cầu của sản xuất kinh 

doanh, báo cáo HĐQT xem xét trong quý IV/2016 để 

trình ĐHCĐ gần nhất 

2.2 Rà soát, cập nhật, xây dựng lại các qui chế quản 

lý nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với qui 

định của pháp luật hiện hành, điều lệ tổ chức hoạt 

động của Công ty, trình HĐQT 
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Số 

TT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

5 
Số 295/NQ- 

HĐQT/LDP 
18/2016 

2.3 Rà soát tình hình quản lý, sửa dụng quỹ đất hiện 

tại của Công ty và đề xuất phương án mua quyền sử 

dụng đất ở một số lô đất đang thuê của Nhà nước 

nhằm tăng lợi thế kinh doanh của Công ty. 

3. Đồng ý chủ trương cho BĐH tạm ứng quỹ khen 

thưởng 2016; BĐH dự kiến hạn mức cụ thể để trình 

HĐQT 

4. Thống nhất việc chia cổ tức 2015 và hoàn thành thủ 

tục tăng vốn điều lệ của Công ty theo nghị quyết 

ĐHCĐ đã thông qua trong quý IV/2016; HĐQT xem 

xét, quyết định ngày trả cổ tức cụ thể 

5. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm một Thư ký Công 

ty, giao Chủ tịch HĐQT giới thiệu nhân sự cụ thể để 

HĐQT xem xét, quyết định 

6 Số 591/LDP 15/11/2016 
Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ 

phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

7 
Số 602/NQ- 

HĐQT/LDP 
18/11/2016 

1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 

quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và nhận 

cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 

là ngày 20/12/2016 

2. Thống nhất ngày thanh toán cổ tức năm 2015 là 

ngày 28/12/2016 

3. Giao BĐH làm các thủ tục công bố thông tin đúng 

quy định 

8 
Số 649/NQ- 

HĐQT/LDP 
19/12/2016 

1. Thống nhất thông qua hạn mức vay bổ sung năm 

2016 là 20 tỷ đồng 

2. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu ước thực hiện 

năm 2016: 

 Doanh thu: 500 tỷ đồng 

 Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng 

3. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh năm 2017: 

 Doanh thu: 510 tỷ đồng 

 Lợi nhuận trước thuế :  22 tỷ đồng 

4. Thống nhất thông qua danh mục đầu tư năm 2017, 

tổng mức đầu tư là 25 tỷ đồng 
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Số 

TT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

8 
Số 649/NQ- 

HĐQT/LDP 
19/12/2016 

5. Thống nhất thông qua hạn mức vay đầu tư năm 

2017 là 25 tỷ đồng 

6. Thống nhất chị Trương Thị Ngọc Hiền làm Thư ký 

Công ty từ ngày 01/12/2016 

9 
Số 649/NQ- 

HĐQT/LDP 
19/12/2016 

Thống nhất thông qua tờ trình đơn giá tiền lương công 

nghiệp năm 2017 
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BAN KIỂM SOÁT 

 

BÀ PHẠM THỊ HỒNG 

HƯƠNG -  TRƯỞNG BAN 

KIỂM SOÁT 

Số lượng cổ phần: 8.702 cp 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 

0.13% vốn điều lệ 

BÀ NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG - TV BAN KIỂM 

SOÁT 

Số lượng cổ phần: 0 cp 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 

0,00% vốn điều lệ 

ÔNG TRẦN HỮU HIỆP -  

TV BAN KIỂM SOÁT 

Số lượng cổ phần: 0 cp 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 

0,00% vốn điều lệ 
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Hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, hoạt động theo quy định của Điều lệ và Quy chế kiểm 

soát của Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát có chuyên môn và công tác trong lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh, tài chính nên có điều kiện để tiếp cận thực tế sản xuất kinh doanh, 

thực hiện chức năng kiểm soát việc chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ 

đông, Quy chế tài chính tại Công ty. 

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã tham gia các hoạt động kiểm soát thường xuyên, 

định kỳ: kiểm quỹ, kiểm kê vật tư, hàng hóa,... Đồng thời, thực hiện kiểm tra công tác 

quản lý tài chính, quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các quy định về quản lý vật tư 

- hàng hoá, kịp thời trao đổi góp ý với các bộ phận chuyên môn để thực hiện tốt chức năng 

nhiệm vụ được giao và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Như thường lệ, Ban Kiểm soát cũng đã đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại 

hội cổ đông 2016 và thẩm định, kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của báo cáo tài chính 

2016 để báo cáo trước Đại hội cổ đông. 

Kết quả đánh giá chung của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty cụ thể như 

sau:  

 HĐQT đã duy trì chế độ họp thường kỳ để quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công 

ty. Các Nghị quyết của HĐQT đúng định hướng, các thành viên HĐQT có tinh thần 

trách nhiệm cao, tham gia các ý kiến để Chủ tịch HĐQT ra các quyết định có tính 

chiến lược, định hướng đúng đắn để thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ.  

 Các hoạt động của Công ty trong năm 2016 tuân thủ theo các quy định pháp luật 

hiện hành, Điều lệ của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ đúng 

chức năng và thẩm quyền. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã có sự đoàn kết 

thống nhất, thực hiện theo nhiệm vụ phân công cụ thể,  tích cực tổ chức thực hiện 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

Các giao dịch, thù lao Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 
Thù lao/tháng 

(đồng) 

Thù lao/năm 

(đồng) 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    

1 Ông Nguyễn Minh Thắng Chủ tịch HĐQT 8.000.000 96.000.000 

2 Bà Phạm Thị Xuân Hương Thành viên HĐQT 6.000.000 72.000.000 

3 Bà Vũ Thu Mười Thành viên HĐQT 6.000.000 72.000.000 

4 Ông Cao Minh Lãm Thành viên HĐQT 6.000.000 72.000.000 

5 Ông Phạm Văn Khoa Thành viên HĐQT 6.000.000 72.000.000 

II BAN KIỂM SOÁT    

1 Bà Phạm Thị Hồng Hương Trưởng Ban KS 6.000.000 72.000.000 

2 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên BKS 2.500.000 30.000.000 

3 Ông Trần Hữu Hiệp Thành viên BKS 2.500.000 30.000.000 

Tổng cộng  516.000.000 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đến ngày 31/12/2016 

Người thực hiện 

giao dịch 

Số lượng cổ phiếu 

giao dịch 

(cổ phiếu) 

Số lượng cổ phiếu 

cuối kỳ 

(cổ phiếu) 

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng,...) 

Nguyễn Minh Thắng 11.000 11.066 Bán 

Phạm Thị Xuân Hương 2.300 2.484 Bán 

Lê Thế Vũ 6.600 58 Bán 

Trương Thị Ngọc Hiền 3.800 80 Bán 

Nguyễn Thị Thu Hương 14.377 0 Bán 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Không có 

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 

Các hoạt động quản lý, điều hành trong năm được thực hiện đúng theo quy định của phát luật và 

điều lệ Công ty 

 

 



  

6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 Ý kiến của kiểm toán viên 

 Báo cáo tài chính kiểm toán 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ý kiến của kiểm toán viên 
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B A O C A O T A I C H I N H K E M T O A N 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR 

Địa chỉ: Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Số điện thoại: (063) 3817937 – 3824669 Số fax: (063) 3822369 

Website: www.ladopharcorp.com 

Email: ladopharcorp@gmail.com 

http://www.ladopharcorp.com/
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