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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á 

Năm báo cáo : 2017 

 

I. Thông tin chung: 

1. Thông tin khái quát:  

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200525354 do Sở Kế hoạch & Đầu tư 

tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 18/06/2013. 

- Vốn điều lệ: 16.800.000.000 đồng.  

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 16.800.000.000 đồng.  

- Địa chỉ trụ sở chính: 18 đường Nguyễn Xiển, tổ 23, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

- Số điện thoại: 0258. 7303979 

- Số fax: 0258. 3727386 

- Website: donga.khatoco.com 

- Mã cổ phiếu : DAP 
 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

- Công ty Cổ phần Đông Á tiền thân là Nhà máy Bao bì Đông Á được thành lập từ 

năm 1995 theo quyết định số 1471/QĐUB ngày 13/05/1995 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa. 

- Năm 2003 Nhà máy Bao bì Đông Á đã tiến hành cổ phần hóa theo Quyết định số 

677/QĐ-UB ngày 19/03/2003 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa về việc 

chuyển doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Bao bì Đông Á thành Công ty cổ phần. 

- Công ty Cổ phần Đông Á là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh 

doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3703000061 do Sở Kế họach 

và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/06/2003. Từ khi thành lập đến nay, Công ty 

đã 3 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thay đổi lần 

thứ 3 ngày 18/06/2013 với mã số doanh nghiệp là: 4200525354. 

- Công ty là Công ty liên kết của Tổng Công ty Khánh Việt với tổng số vốn điều lệ là 

16.800.000.000 đồng. 

- Công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà 

Nội từ ngày 04/05/2010 với mã chứng khoán DAP (UPCOM). 
 

 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh: 

Công ty được phép kinh doanh các lĩnh vực sau: 

 Sản xuất giấy các loại, 

 Sản xuất bao bì các loại, 

 In bao bì, tem nhãn và ấn phẩm các loại, 

 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

 Mua bán xuất nhập khẩu giấy, nguyên liệu giấy, bao bì. 
 

- Địa bàn kinh doanh: Hải Phòng, Đà Nẵng, Gia Lai, Daklak, Khánh Hòa, Bình 

Thuận, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi. 
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lí như sau : 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. Định hướng phát triển: 

Về định tính:  

- Là một trong những nhà cung cấp bao bì giấy carton hàng đầu khu vực miền trung, 

chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và dịch vụ tốt nhất.  

- Xây dựng thương hiệu Bao bì Đông Á trở thành thương hiệu mạnh bền vững. 

- Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị hiện đại. 

- Xây dựng đội ngũ công nhân viên trẻ, khỏe, năng động, chuyên nghiệp, phù hợp với 

chiến lược kinh doanh. 

Về định lượng:  

- Sản xuất bao bì carton đạt sản lượng từ 15.000 tấn/năm trở lên.  

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt trên 50%.  

6. Các rủi ro: 

- Khả năng cạnh tranh về giá 

- Hiện hầu hết các địa phương đều có các nhà máy bao bì, ảnh hưởng nhiều đến thị 

phần hiện có của doanh nghiệp. 
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II. Tình hình hoạt động trong năm: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:  

 

STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
Tỷ lệ đạt 

(%) 

 

1 

2 

3 

 

- Tổng doanh thu 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Cổ tức 

 

trđ 

trđ 

% 

 

310.000 

16.500 

15 

 

324.829 

17.550 

(*) 

 

104,78 

106,36 

 

(*) Cổ tức thực tế chia cho năm tài chính 2017 sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

- Tổng tài sản tăng từ 156.247 triệu đồng lên 196.681 triệu đồng, tăng 25,88% so với 

năm 2016. 

- Tổng doanh thu năm 2017 tăng 7,07 % so với doanh thu năm 2016.  

- Lợi nhuận trước thuế tăng 1,89% so với năm 2016. 

Để có được kết quả tốt như trên là nhờ vào: 

- Trong quá trình đầu tư, Ban lãnh đạo đã bắt kịp xu hướng, lựa chọn trang thiết bị 

phù hợp để đáp ứng kịp thời công nghệ, nâng cao số lượng, chất lượng đáp ứng nhu 

cầu của khách hàng, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ tận tình, chu đáo ... các giải 

pháp này đã phát huy hiệu quả. 

- Xây dựng thương hiệu Bao bì Đông Á ngày càng khẳng định là thương hiệu mạnh, 

có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. 
 

2. Tổ chức và nhân sự:   

2.1. Danh sách, lý lịch Hội đồng quản trị: 

a. Bà Lê Thị Hương Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị (bổ nhiệm ngày 23/4/2016) 

- Ngày tháng năm sinh : 26/12/1965 

- Số CMND : 225100594 

- Địa chỉ thường trú: 36 đường B3, khu đô thị Bắc Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

- Số cổ phần nắm giữ: 9.853 cổ phần 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,59% 

b. Ông Hồ Thượng Hải – Thành viên Hội đồng quản trị (bổ nhiệm lại ngày 23/4/2016) 

- Ngày tháng năm sinh : 18/12/1961 

- Số CMND : 220046627 

- Địa chỉ thường trú: 20A Trịnh Phong, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

- Số cổ phần nắm giữ: 3.780 cổ phần 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,23% 
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c. Ông Đào Vũ Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị (bổ nhiệm lại ngày 23/4/2016) 

- Ngày tháng năm sinh : 05/07/1963 

- Số CMND : 225203330 

- Địa chỉ thường trú: 59 Phù Đổng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

- Số cổ phần nắm giữ: 17.144 cổ phần 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 1,02% 
 

2.2. Danh sách, lý lịch Ban giám đốc C ng ty: 

 a. Bà Lê Thị Hương Dung –  Giám đốc (bổ nhiệm ngày 24/02/2006) 

- Ngày tháng năm sinh : 26/12/1965 

- Số CMND : 225100594 

- Địa chỉ thường trú: 36 đường B3, khu đô thị Bắc Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

- Số cổ phần nắm giữ: 9.853 cổ phần 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,59% 

 b. Ông Phạm Bá Minh – Phó Giám Đốc (bổ nhiệm ngày 24/02/2006) 

 - Ngày tháng năm sinh : 15/09/1966 

 - Số CMND : 225011547 

- Địa chỉ thường trú : 28B đường Trần Bình Trọng, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

 - Trình độ văn hóa : 12/12 

 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  

 - Số cổ phần nắm giữ: 6.874 cổ phần 

 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,41% 

 c. Ông Lê Việt – Kế toán trưởng  (bổ nhiệm ngày 07/01/2013) 

 - Ngày tháng năm sinh : 01/06/1969 

 - Số CMND : 225053999 

            - Địa chỉ thường trú : 8/2 Phú Đức, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

 - Số điện thoại liên lạc : 0258.7303979 

 - Trình độ văn hóa : 12/12 

 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  

 - Số cổ phần nắm giữ: 841 cổ phần 

 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,05% 
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2.3. Danh sách, lý lịch Ban kiểm soát: 

a. Bà Lại Trần Hoài Khanh – Trưởng Ban kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 23/4/216) 

 - Ngày tháng năm sinh : 14/9/1988 

 - Số CMND : 225354309 

 - Địa chỉ thường trú : 4B Bùi Thị Xuân, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  

 - Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phiếu 

 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:  0% 

b. Ông Nguyễn Lê Quân – Thành viên Ban kiểm soát (Bổ nhiệm lại ngày 23/4/2016)  

 - Ngày tháng năm sinh : 28/02/1968 

 - Số CMND : 220685182 

 - Địa chỉ thường trú : 83 Đô Lương, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  

 - Số cổ phần nắm giữ: 3.940 cổ phiếu 

 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:  0,23% 

c. Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên Ban kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 23/4/2016) 

 - Ngày tháng năm sinh : 16/10/1988 

 - Số CMND : 225350433 

 - Địa chỉ thường trú : 01 Hoàng Trinh, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  

 - Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phiếu 

 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:  0 % 

Số lượng cán bộ c ng nhân viên: 

Tổng số cán bộ công nhân lao động của Công ty hiện nay là 328 người, trong đó, số 

lao động nữ là 40 người. Người lao động có trình độ đại học 40, cao đẳng 45, trung 

cấp là 33 người và số còn lại là lao động phổ thông và được đào tạo nghề tại chỗ. 

STT Chỉ tiêu Số người Ghi chú 

  Tổng số Nam Nữ  

 Tổng số lao động 328 288 40  

 Trong đó :     

1 + Lao động gián tiếp 60 46 14  
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2 + Lao động trực tiếp 239 223 16  

3 + Lao động phục vụ sản xuất 29 19 10  

Chính sách đối với người lao động: 

- Chế độ làm việc: Công ty thực hiện chế độ làm việc 48 tiếng/tuần, mỗi ngày 03 ca, 

mỗi ca 08 tiếng. Bên cạnh đó, công nhân được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao 

động như đồng phục, găng tay, giày dép, ....  

- Chính sách lương: Công ty thực hiện chế độ theo đúng quy định của Pháp luật hiện 

hành. Tiền lương được trả theo hiệu quả. Hàng năm, người lao động được xét tăng 

lương căn cứ vào tay nghề, trình độ và tính chất công việc. 

- Chính sách khen thưởng: Công ty có chính sách quan tâm, đãi ngộ thỏa đáng nhằm 

khuyến khích, động viên người lao động như tiền lương tháng 13, thưởng theo năng 

suất lao động.  

- Chế độ phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và chế độ nghỉ phép 

của người lao động luôn được Công ty thực hiện đúng theo quy định của Luật lao 

động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, 

hàng năm, Công đoàn Công ty tổ chức cho người lao động tham quan du lịch, tạo sự 

gắn bó đoàn kết giữa người lao động. 
 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án năm 2017: 

Trong năm thực hiện đầu tư đổi mới, một số dự án lớn tiêu biểu sau: 

ĐVT: trđ 

STT Chỉ tiêu 
Giá trị đầu tư  

(không VAT) 

1 

 

Máy bế phẳng cán lằn tự động ETERNA PE1620- Extra 

(2017) - Trung Quốc 
6.197 

2 
Hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng Xưởng sản xuất  khu 

KT1 - Đắc Lộc 
788 

3 Máy đo độ bục - hiệu Gotech - Đài Loan (GT 7013-MP) 103 

4 
Máy ép giấy phế liệu tự động 03 - Godswill - Đài Loan  

(Model: GB-7575F -1502) 
1.420 

5 Hệ thống cân xe tải 80 tấn kiểu chìm (3m x 12m) 255 

6 Chi phí di dời MMTB lên xưởng Đắc Lộc (giai đoạn 2) 240 

7 Chi phí di dời trạm biến áp T348A và T128 240 

8 
Hệ thống phòng làm việc vách kính khung nhôm  tại Xưởng 

Đắc Lộc 
320 

9 Dây chuyền sóng carton 7 lớp Champion (Đài Loan) 60.705 

10 
Khu VP làm việc + Hội trường + Nhà bếp + Cơ sở hạ tầng tin 

học ... 
7.952 

11 Hệ thống móng máy dợn sóng và nồi hơi 1.487 

12 Chi phí di dời lắp dựng sàn gác kho, vận thăng 333 

13 Hệ thống xử lý nước thải số 02 tại Đắc Lộc 499 
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14 Bộ nâng chữ X dùng cho máy bế 65 

15 Máy nén khi trục vít 50HP - hiệu BOGE - Đức (S50-3) 420 

16 Máy cột dây hiệu Chang Yong - Đài Loan (CY 100) (2 cái) 100 

17 Thi công tấm cách nhiệt cho mái nhà xưởng Đắc Lộc 362 

18 
Hệ thống máy điều hòa, ống điện, ga các máy điều hòa không 

khí khu nhà làm việc tại Đắc Lộc 
400 

19 Hệ thống Cyclone thu gom giấy bavia 183 

20 Máy cán màng nước khổ 1.000 mm 55 

21 Hệ thống Camera giám sát tại Xưởng Đắc Lộc 237 

22 Nhà phế liệu khu vực dợn sóng tại Đắc Lộc 208 

23 Ba xe nâng hàng 970 

24 Máy phát điện 800 KVA Mitsubishi S12N-PTA 1.069 

 TỔNG CỘNG 84.608 

 

4. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính: 
ĐVT : trđ 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % tăng/giảm 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận khác  

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

156.247 

303.369 

16.656 

568 

17.224 

13.689 

15 

196.681 

324.829 

20.036 

(2.486) 

17.550 

14.014 

(*) 

25,88% 

7,07% 

20,29% 

(537,68)% 

1,89% 

2,37% 

(*) Cổ tức thực tế chia cho năm tài chính 2017 sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 
 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:   

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Ghi chú 

I .Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

1. Hệ số thanh toán ngắn hạn 

Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn 

2. Hệ số thanh toán nhanh 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

lần 

 

lần 

 

 

1,30 

          

1,12 

 

1,00 

           

0,79 

 

II. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

1. Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

2. Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

lần 

lần 

 

0,53 

1,13 

 

0,58 

1,37 
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III. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

1. Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán     

Hàng tồn kho bình quân 

2. Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

vòng 

trđ 

trđ 

lần 

 

25,84 

263.115 

10.182 

1,94 

 

19,47 

277.142 

14.235 

1,65 

 

IV. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

1. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 

2. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

3. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

4. Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

 

% 

% 

% 

 

% 

 

4,51 

18,70 

8,76 

 

5,49 

 

 

4,31 

16,87 

7,13 

 

6,17 

 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

- Tổng số Cổ phần đang lưu hành  : 1.680.000 cổ phần 

- Loại cổ phần đang lưu hành  : Cổ phiếu phổ thông 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 1.680.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

Cơ cấu vốn cổ đ ng:  

Tính đến ngày 26/03/2018, cơ cấu vốn cổ đông Công ty như sau : 

 

Danh mục 
Số lượng 

Cổ đ ng 

Số lượng 

chứng khoán 

Giá trị 

(nghìn đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

I. I. Cổ đ ng trong nước 208 1.648.700 16.487.000 98,14 

1. 1. Cổ đông nhà nước 1 487.200 4.872.000 29,00 

2. Cổ đông tổ chức 

không phải nhà nước 

1 369.600 3.696.000 22,00 

3. Cổ đông cá nhân 206 791.900 7.919.000 47,14 

II. II. Cổ đ ng nước ngoài 2 31.300 313.000 1,86 

2. 1. Cổ đông tổ chức 1 30.600 306.000 1,82 

3. 2. Cổ đông cá nhân 1 700 7.000 0,04 

Tổng cộng (I+II) 210 1.680.000 16.800.000 100,00 
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Danh sách cổ đ ng lớn: 

Danh mục 
Số lượng 

chứng khoán 

Giá trị 

(triệu đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng Công Ty Khánh Việt - Công 

Ty TNHH Một Thành Viên 

487.200 

 

4.872 29,00 

Cty Cổ phần thương mại và đầu tư 

Việt Khánh 

369.600 

 

3.696 22,00 

Lê Tiến Anh 287.000 2.870 17,08 

 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty: 

6.1. Báo cáo quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

Trong hoạt động sản xuất, Công ty chú trọng việc rà soát, hoàn thiện tiêu hao vật tư, 

nguyên vật liệu, các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: 

- Công ty sử dụng giấy cuộn để sản xuất sản phẩm bao bì carton và giấy duplex để sản 

xuất sản phẩm offset. Tổng khối lượng giấy sử dụng trong năm 2017:  16.948 tấn. 

- Nguyên liệu giấy thải ra trong năm 2017 khoảng 2.196 tấn giấy phế liệu. Công ty bán 

số giấy phế liệu này cho một Công ty bên ngoài để họ tái chế lại. 

6.2. Tiêu thụ điện: 

Sử dụng 1.814.286. KW điện từ CTCP Điện lực Khánh Hòa. 

6.3. Tiêu thụ nước: 

- Sử dụng 100% nguồn nước sạch từ CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa. Năm 2017, tổng 

lượng nước sử dụng là: 25.041 m
3
/năm. 

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ m i trường: 

- Trong năm 2017, Công ty tuân thủ đúng luật pháp và các quy định về môi trường . 

- Công ty có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động: 

- Số lao động: 328, mức lương bình quân: 7,2 trđ/ tháng.  

- Gìn giữ và phát triển nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi cho sự phát triển ổn định và bền 

vững của Công ty. Công ty không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, từ việc xây dựng hệ thống các quy chế, chính sách từ khâu tuyển dụng, đào tạo, 

lương thưởng. 

- Trong hoạt động đào tạo nhân viên, Công ty có cử nhân viên tham gia một số chương 

trình huấn luyện bên trong và bên ngoài. 

Số giờ đào tạo trung bình: 568 giờ. Trong đó: 

 Cấp quản lý: 240 giờ 

 Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 56 giờ 
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 Lao động trực tiếp sản xuất: 272 giờ 

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập: 

- Giám đốc Tài chính - Chief Financial Officer – CFO 

- Khóa tập huấn Quản trị Nhân sự 

- Lớp đào tạo nhận thức về năng suất chất lượng theo cách tiếp cận mới, quản lý sản 

xuất, chất lượng, quản trị doanh nghiệp 

- Đào tạo vận hành máy dợn sóng 7 lớp mới 

- Tập huấn vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe NLĐ và bệnh nghề nghiệp năm 2017 

- Huấn luyện công tác PCCC - CNCH 

Bên cạnh việc nâng cao năng lực nhân viên, đảm bảo điều kiện an toàn lao động cũng 

là tiêu chí quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực: 

+ Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động 

+ Nâng cao tay nghề phải kết hợp với nâng cao ý thức tuân thủ các quy trình và quy định 

về an toàn lao động cho người lao động tại từng khu vực sản xuất riêng. 

+ Trang bị đầy đủ thiết bị sơ cấp cứu đúng tiêu chuẩn để xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra. 

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: 

Công ty luôn nhận thức trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương không chỉ là 

những hoạt động tài trợ tài chính mà còn là ý thức đảm bảo môi trường sống sạch và an 

toàn cho các hộ gia đình trên địa bàn hoạt động. Công ty trang bị hệ thống PCCC đúng quy 

định, bố trí hệ thống hợp lý an toàn để phòng ngừa sự cố cháy nổ. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:  

Trong năm 2017,  Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đồng tâm, nỗ lực hết sức 

nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, quyết tâm đưa Công ty ngày càng đi lên. 

2. Tình hình tài chính: 

                                      ĐVT : trđ 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Tỷ lệ (%) 

Tổng tài sản 156.247 196.681 125,88 

Tài sản  ngắn hạn 95.785 74.764 78,05 

Tài sản dài hạn 60.462 121.917 201,64 

Nợ phải trả 83.060 113.610 136,78 

Nợ ngắn hạn 73.597 75.655 102,80 

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.608 4.686 129,88 

Nợ dài hạn 9.463 37.955 401,09 

Nguồn vốn chủ sở hữu 73.186 83.070 113,51 
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Vốn chủ sở hữu 73.186 83.070 113,51 

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái    

- Vốn góp của chủ sở hữu 16.800 16.800 100,00 

- Quỹ đầu tư phát triển 16.227 18.280 112,65 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối 

26.249 34.080 129,83 

Nguồn kinh phí và quỹ khác    

Doanh thu thuần 303.369 324.829 107,07 

Lợi nhuận trước thuế 17.224 17.550 101,89 

Lợi nhuận sau thuế 13.689 14.014 102,37 

 

                                                             (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017) 

Giá trị sổ sách của Dopack tại thời điểm 31/12/2017 

- Tổng doanh thu đạt 324.829 triệu đồng. Tăng 4,78 % so với kế hoạch, tương đương 

tăng 14.829 triệu đồng . 

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 17.550 triệu đồng. Tăng 6,36% so với kế hoạch, tương 

đương tăng 1.050 triệu đồng. 

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm: 

- Chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng vượt trội nhu cầu của khách hàng, giá thành hợp 

lý là điều kiện để Công ty tăng tính cạnh tranh, tạo cơ hội để hội nhập thị trường 

trong và ngoài nước một cách bền vững. 

- Chất lượng quản lý điều hành sản xuất kinh doanh đã ngày một chuyên nghiệp, ý 

thức trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên cao, thể hiện qua năng suất lao 

động tăng, chất lượng sản phẩm ổn định, giảm hao hụt v.v... 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay, Công ty định hướng mục tiêu phát 

triển ổn định, đầu tư mạnh về chiều sâu song song mở rộng quy mô sản xuất, thị phần, tập 

trung phát triển nội lực, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, kịp thời đáp ứng cơ hội 

mới của thị trường.  

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: 

 

STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH GHI CHÚ 

01 

02 

03 

04 

- Tổng doanh thu 

- Sản lượng sản xuất 

- Lợi nhuận thực hiện 

- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 

trđ 

tấn 

trđ 

% 

345.000 

16.200 

17.000 

15 

 

 

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty: 

- Công ty có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. 
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- Công ty có chính sách quan tâm, đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến khích, động viên 

người lao động như tiền lương tháng 13, thưởng theo năng suất lao động, trích nộp bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và chế độ nghỉ phép của người lao động luôn được Công ty 

thực hiện đúng theo quy định của Luật lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 

cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, hàng năm, Công đoàn Công ty tổ chức cho người 

lao động tham quan du lịch, tạo sự gắn bó đoàn kết giữa người lao động. 

- Công ty trang bị hệ thống PCCC đúng quy định, bố trí hệ thống hợp lý an toàn để phòng 

ngừa sự cố cháy nổ. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của C ng ty 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2017 

Thị trường luôn ở thế cạnh tranh gay gắt, tập thể Công ty không ngừng phấn đấu, đề 

ra mục tiêu mở rộng thị trường, tăng hiệu quả, đưa Công ty ngày càng phát triển, 

Ban lãnh đạo đã thực hiện tăng cường kiểm soát, cắt giảm chi phí, quản chặt định 

mức, nâng cao năng suất lao động, nên giá bán được điều chỉnh kịp thời, hợp lý.  

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế 

hoạch) 

Bảng tổng hợp kết quả SXKD năm 2017: 

 

 

Số 

TT 

 

Chỉ tiêu 

 

 

ĐVT 

 

 

Kế hoạch 

 

  Thực hiện 

Tỷ lệ 

thực hiện/ 

kế hoạch(%) 

01 

02 

03 

- Tổng doanh thu 

- Lợi nhuận thực 

hiện 

- Cổ tức  

trđ 

trđ 

trđ 

310.000 

16.500 

15 

324.829 

17.550 

(*) 

104,78 

106,36 

 

(*) Cổ tức thực tế chia cho năm tài chính 2017 sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

- Tổng tài sản tăng từ  156.247 triệu đồng lên 196.681 triệu đồng, tăng 25,88% so với 

năm 2016. 

- Tổng doanh thu tăng từ 303.369 triệu đồng lên 324.829 triệu đồng, tăng 7,07% so 

với năm 2016. 

- Lợi nhuận trước thuế tăng 1,89% so với năm 2016.  

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty: 

Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi và phát triển. Cụ thể, tổng sản phẩm 

quốc nội GDP đạt mức 6,81%, cao nhất trong nhiều năm qua, lạm phát ở mức thấp.  

Tăng trưởng bình quân ngành bao bì giấy khoảng 9% so với năm 2016. Bên cạnh đó, 

quan hệ cung cầu thay đổi mạnh, nguồn cung quá nhiều dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về 

giá bán và thị phần, các đối thủ cạnh tranh tiếp cận các khách hàng lớn của Công ty và 

chào giá thấp hơn. Việc này đã gây áp lực khiến Công ty chào giá thấp hơn giá đã tính 

nhằm duy trì mối quan hệ khách hàng. Ngoài ra, trong năm 2017, những chính sách thắt 

chặt, bảo vệ môi trường của Chính phủ Trung Quốc, nơi được biết đến là thị trường giấy 

lớn nhất thế giới, làm cho nguồn cung bao bì giấy thiếu hụt trầm trọng. Điều này đã tác 

động mạnh đến thị trường giấy Việt Nam, khiến cho giá giấy OCC- nguyên liệu chính để 

sản xuất bao bì giấy tăng mạnh, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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Về phía đội ngũ CBCNV của Công ty năm qua đã làm việc rất năng suất, đoàn kết, 

luôn nỗ lực trong sản xuất kinh doanh để đạt được kế hoạch đề ra cũng như đáp ứng một 

cách tốt nhất đơn hàng của khách hàng. 

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Giám đốc Công ty: 

Sau một năm hoạt động với áp lực cạnh tranh về giá bán rất gay gắt, nhiều đối thủ 

cạnh tranh giảm giá để đạt được đơn hàng, khách hàng cũng yêu cầu khắt khe hơn về chất 

lượng sản phẩm và dịch vụ, đòi hỏi sự nổ lực phục vụ rất lớn mới đáp ứng kịp thời được 

yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt là giá giấy – nguyên liệu đầu vào chính của sản phẩm 

tăng liên tục và đột biến làm cho chi phí giá thành tăng cao. Trước tình hình đó, Ban Giám 

đốc đã rất cố gắng thể hiện tốt vai trò điều hành để duy trì tốc độ tăng trưởng cũng như 

đảm bảo đạt được kế hoạch của Hội đồng quản trị đề ra. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng 

đang đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, 

tối ưu hóa chi phí để giảm giá thành sản phẩm...Trong năm 2017, Công ty tuy bị thiệt hại 

khá nặng về hàng hóa, nguyên vật liệu, nhà xưởng và cả máy móc thiết bị sau khi bão số 

12 (Damrey) đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa nhưng Công ty đã nhanh chóng khắc phục thiệt 

hại, sớm đưa sản xuất đi vào hoạt động ổn định, kết quả doanh thu năm 2017 cao hơn năm 

2016. Với kinh nghiệm điều hành cũng như gắn bó lâu năm với Công ty, trải qua những 

thay đổi hay sự cố bất ngờ trong năm vừa qua nhưng Ban Giám đốc vẫn liên tục đưa ra 

những đánh giá và nhận định phù hợp, qua đó kịp thời phản ứng và giữ vững được đà phát 

triển của Công ty. 
 

5. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 

Để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra - năm sau phát triển hơn năm trước, các mục tiêu 

được đặt ra như sau: 

- Tiếp tục phát huy tác dụng của các thiết bị đầu tư mới tại Xưởng 2 về chất lượng sản 

phẩm và tiêu hao trong sản xuất. Nhu cầu bao bì còn tăng cao, tập trung khai thác tối đa 

nhóm hải sản và thực phẩm để tăng trưởng doanh thu, bên cạnh đó với việc mở rộng quy 

mô sản xuất tại xưởng 1, sẽ cung cấp kịp thời gian cho nhóm khách lẻ và các khách hàng 

đã bị chia sản lượng trong thời gian di dời máy năm 2017. 

- Nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ. Đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý 

hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, khách hàng 

trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt. 

- Các hạng mục đầu tư: Công ty sẽ bám sát kế hoạch đầu tư được đưa ra, rút ngắn thời gian 

lắp đặt, chuyển giao công nghệ để sớm đưa vào hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và 

gia tăng số lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo lợi ích lâu dài cho cổ 

đông. 

- Khai thác tối đa công suất và tính ưu việt của thiết bị mới đầu tư. 

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ sản xuất, kiểm soát 

chất lượng đến kinh doanh, xây dựng được đội ngũ cán bộ công nhân lao động  tâm huyết, 

yêu nghề và có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của 

Công ty. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy năng lực của từng thành 

viên, tạo động lực cho sự phát triển ổn định của Công ty. 

- Nâng cao công tác quản trị. 

Kế hoạch SXKD năm 2018: 

- Tổng doanh thu   : 345.000 trđ 
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- Lợi nhuận trước thuế  : 17.000 trđ 

- Cổ tức    : 15% 

V. Quản trị C ng ty: 

1. Hội đồng quản trị: 

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có 

quyền biểu quyết 

1 Lê Thị Hương Dung Chủ tịch HĐQT 0,59% 

2 Hồ Thượng Hải Thành viên HĐQT 0,23% 

3 Đào Vũ Lâm Thành viên HĐQT 1,02% 
 

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 1 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 4 

phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự 

tham dự họp của Ban kiểm soát. 

Stt Số Biên bản - Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 140/2017/BBHHĐQT-ĐA 18/03/2017 
Báo cáo kết quả, tình hình sản xuất 

kinh doanh 2016. 

2 156 /2017/BB-ĐHĐCĐ-ĐA 22/04/2017 
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường 

niên 2017 

3 157/2017/NQĐHĐCĐ-ĐA  22/04/2017 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2017-Các nội dung đã được 

thông qua trong đại hội 

4 

 

240/BBHHĐQT-ĐA 

 

12/07/2017 

Báo cáo kết quả, tình hình sản xuất 

kinh doanh quý 2/2017 và tình 

hình đầu tư TSCĐ đến tháng 

06/2017 theo NQ ĐHĐCĐ năm 

2017 

5 367/2017/NQHĐQT-ĐA 07/10/2017 

Thông qua giá trị đầu tư TSCĐ 

đến 10/2017; Kế hoạch đầu tư 

2018; Thông qua phương án vốn 

đầu tư 2018 
 

2. Ban kiểm soát:  

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

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

có quyền biểu quyết 

1 Lại Trần Hoài Khanh Trưởng Ban kiểm soát  

2 Nguyễn Lê Quân Thành viên BKS 0,23% 

3 Nguyễn Trung Kiên Thành viên BKS  
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b. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của 

Hội đồng quản trị để kiểm tra nắm bắt thông tin kịp thời và có ý kiến đóng góp về những 

vấn đề có liên quan như công tác kiểm soát, tình hình đầu tư, chia cổ tức của Công ty. 

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp 2 lần với đầy đủ số lượng thành viên tham gia (3/3)  

+ Lần 1: ngày 06/11/2017 Ban kiểm soát họp báo cáo thống kê các thiệt hại của 

Công ty do cơn bão số 12 Damrey gây ra và ý kiến thảo luận về hướng xử lý 

+ Lần 2:  ngày 28/12/2017 Ban kiểm soát họp thảo luận tổng kết các nội dung về 

tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và tình hình nhân sự tại Công ty, phân 

công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cho Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 4 năm 2018. 

-  Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong 

việc quản lý và điều hành Công ty. Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều 

hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2017, Ban kiểm soát không thấy 

điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. 

- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan 

hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông  năm 2017 thông qua. 

- Về sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc: Ban Kiểm soát nhận 

thấy các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm 

soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao phó. Trong năm 2017, Ban kiểm soát được 

tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm duy trì thường xuyên việc kiểm soát 

các hoạt động của Công ty và các định hướng phát triển của Công ty trong từng thời kỳ 

kinh doanh. Chương trình nghị sự của các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các 

vấn đề chủ yếu: triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tình hình đầu tư, 

xây dựng cơ bản và đã đưa ra các quyết định đầu tư kịp thời, đúng hướng, có hiệu quả cao. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát: 

a. Thù lao:  

          ĐVT: đồng 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao 

1 Lê Thị Hương Dung Chủ tịch HĐQT 36.000.000  

2 Hồ Thượng Hải Thành viên HĐQT 24.000.000 
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3 Đào Vũ Lâm Thành viên HĐQT 24.000.000 

4 Lại Trần Hoài Khanh Trưởng Ban kiểm soát 24.000.000 

5 Nguyễn Lê Quân Thành viên Ban kiểm soát 18.000.000 

6 Nguyễn Trung Kiên Thành viên Ban kiểm soát 18.000.000 

b. Giao dịch cổ phiếu: 

STT 
Người thực 

hiện giao dịch 

Số cổ phiếu sở hữu 

trước khi giao dịch 

Số cổ phiếu sở hữu 

sau khi giao dịch 
Lý do Ghi chú 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1 Lê Tiến Anh 217.000 12,92% 287.000 17,08% Mua CP 
Cổ đông 

lớn 

c. Việc thực hiện các quy định về Quản trị C ng ty: 

Nhìn chung trong năm 2017 vừa qua, HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt công 

tác quản trị Công ty. Thường xuyên phản ứng kịp thời và đầy đủ trước các vấn đề phát 

sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

VI. Báo cáo tài chính: 
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