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THÔNG ĐIỆP 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi Quý cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty 
Cổ phần Sơn Hải phòng, tôi xin gửi đến Quý cổ đông 
lời chào chân trọng, cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, 
thành công.

Thưa Quý cổ đông,

Năm 2017, là một năm đánh dấu bước chuyển mình 
của nền kinh tế Việt Nam, GDP tăng 6,81%, duy trì tốc 
độ tăng trưởng dẫn đầu Châu Á, nền kinh tế Việt Nam 
ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. 
Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp sản xuất sơn của Việt 
Nam đứng trước những thách thức, áp lực cạnh tranh 
không nhỏ từ các hãng sơn nước ngoài.

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ 
phần Sơn Hải phòng đã mạnh mẽ vượt qua nhiều khó 
khăn thử thách, luôn là đơn vị đi tiên phong trong sáng 
tạo- đổi mới, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong 
ngành sản xuất sơn Việt Nam nói chung và ngành sản 
xuất sơn tàu biển, sơn công nghiệp nói riêng. Năm 2017 
là một năm tích lũy để phát triển, đánh dấu những bước 
chuyển mình của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng. Nhờ 
thực hiện tốt chính sách tiết kiệm, cải tiến quy trình sản 
xuất, nghiên cứu phát triển, sự chỉ đạo, điều hành quyết 
liệt của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng sự 
đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, 
năm 2017 Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã thu được 
những kết quả rất đáng khích lệ bất chấp sự suy thoái 
của ngành vận tải biển ảnh hưởng không nhỏ đến tình 
hình tiêu thụ của các sản phẩm sơn tàu biển:

Thay mặt Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Viện

 

Sản phẩm Sơn Hải phòng đã xuất hiện ở nhiều công 
trình tiêu biểu trên cả nước. Công ty đón chào năm 
2018 với một vị thế mới, diện mạo mới- năm bản lề 
cho sự phát triển: nhiều sản phẩm mới đang phát triển 
giảm sự lệ thuộc vào sơn tàu biển, các sản phẩm nhựa,  
liên doanh Sơn tấm lợp với Shamwa Vina, tòa nhà SHP 
plaza và Khách sạn 5 sao MERCURE đi vào hoạt động, 
… Phát triển bền vững và hiệu quả tiếp tục là một trong 
những yêu cầu chiến lược của Công ty trong những 
năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác phát triển thương 
hiệu, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển sản 
phẩm mới chuyên dụng- độ bền cao, thực hiện tốt công 
tác quản trị chi phí là những nhiệm vụ trọng tâm góp 
phần thực hiện yêu cầu tăng trưởng trong kế hoạch 5 
năm lần thứ nhất (2015-2020) và tầm nhìn 2020-2025.

Thưa Quý Cổ đông

Kết quả và những nền tảng đạt được và về kinh doanh 
và công nghệ trong mấy chục năm xây dựng và phát 
triển sẽ là bệ phóng vững chắc cho Sơn Hải Phòng. Sơn 
Hải phòng sẽ tập trung mọi nguồn lực cho mảng kinh 
doanh cốt lõi- sản xuất sơn, giữ vững là doanh nghiệp 
khoa học- công nghệ với tỷ lệ sản phẩm khoa học công 
nghệ đạt trên 70% tổng doanh thu của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự đồng lòng 
của toàn bộ đội ngũ nhân viên, sự quyết tâm của Ban 
Lãnh đạo và sự tin tưởng quý vị, Công ty sẽ vượt qua 
được bất kì khó khăn, thách thức nào, để ngày càng 
phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã luôn ủng 
hộ và đồng hành!   Chỉ tiêu Thực hiện 2017 

(tỷ đồng)

   Doanh thu               472,142 

   Lợi nhuận trước thuế                 55,829 

   Cổ tức                     30%

Ông   Nguyễn Văn Viện
Chủ tịch Hội đồng quản trị
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MỘT SỐ
CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
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TẦM NHÌN
CHIẾN LƯỢC, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giữ vững và đưa thương hiệu Sơn Hải 
Phòng vươn lên là thương hiệu hàng đầu 
trên thị trường Việt Nam và thế giới. 

Công ty tiếp tục là Doanh nghiệp Khoa 
học Công nghệ với tỷ lệ sản phẩm khoa 
học công nghệ đạt trên 70% tổng doanh 
thu của Công ty.

TẦM NHÌN

• Chiến lược sản phẩm: Đảm bảo chất lượng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, 
đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Tiếp tục thực hiện các đề 
tài nghiên cứu đang thực hiện và xây dựng thêm một số đề tài mới về 
sơn thân thiện với môi trường không chứa chì và crom, sơn có sử dụng 
dung môi nước, sơn hàm rắn cao, sơn chất lượng cao.

• Đầu tư trung tâm nghiên cứu nhằm phát triển các sản phẩm mới và chất 
lượng cao đáp ứng nhu cầu tốt hơn thị trường.

• Chiến lược nhân sự đào tạo cán bộ trung tâm kỹ thuật, cán bộ dịch vụ kĩ 
thuật … trong nước, nước ngoài (Nhật Bản) về lĩnh vực sơn

CHIẾN LƯỢC

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHẤT LƯỢNG: chất lượng của sản phẩm 
đóng vai trò rất quan trọng bởi chất lượng 
là yếu tố cốt lõi đưa doanh nghiệp lên vị 
thế dẫn đầu thị trường.

CON NGƯỜI: con người là nhân tố cơ bản 
đóng góp vào sự phát triển của doanh ng-
hiêp bởi bất cứ hoạt động nào của doanh 
nghiệp đều cần đến bàn tay con người.

UY TÍN: luôn thực hiện những gì doanh 
nghiệp đã tạo dựng, xây dựng nên thương 
hiệu từ khi Công ty thành lập.



01 THÔNG TIN CHUNG
VỀ CÔNG TY

Thông tin khái quát về công ty

Quá trình hình thành và phát triển

Mô hình quản trị, sơ đồ bộ máy quản lý

Giới thiệu Ban lãnh đạo

Vị thế doanh nghiệp

Định hướng phát triển

Các rủi ro



Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

GCNĐKDN    0200575580
Vốn điều lệ    80.071.770.000 đồng
Số điện thoại   0225.3593681 – 3641121 – 3593682
Số fax    (84.225) 359 3680 - 357 1053
Website    sonhaiphong.com.vn
Mã cổ phiếu   HPP
Địa chỉ ĐKKD:     Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray,  
     Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
Đia chỉ liên hệ:   Số 21 đường 208, An Đồng, An Dương,
     Hải Phòng

THÔNG TIN
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
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1960 • Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp hoá 
chất sơn dầu

1989 • Xí nghiệp sơn dầu đổi tên thành Nhà máy sơn Hải Phòng

1994 • Vay vốn của Tổ chức SIDA để đầu tư dây chuyền sản xuất 
nhựa Alkyd của Cộng hoà liên bang Đức

1996 • Công ty đã được chuyển giao công nghệ của hãng Chu-
goku Marine Paint (Nhật Bản)

2002 • UBND thành phố Hải Phòng có quyết định số 3107/QĐ-
UB về việc tiến hành cổ phần hoá Công ty Sơn Hải Phòng

2003 • UBND thành phố có quyết định số 3419/QĐ-UB về việc 
chuyển Công ty Sơn Hải Phòng thành Công ty cổ phần 
Sơn Hải Phòng

2004 • Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng chính thức đi vào hoạt 
động theo Luật doanh nghiệp với vốn điều lệ 20 tỷ đồng

QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2005 • Tăng vốn điều lệ lên 25,500 tỷ đồng

2007 • Phát hành cổ phiếu thường, tăng tổn vốn điều lệ lên 53 
tỷ đồng

2009 • Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược, tổng vốn điều 
lệ đạt 59 tỷ đồng 

2010 • Niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM. Vốn điều lệ 59 tỷ 
đồng

2011 • Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tổng vốn điều lệ 80,071 tỷ đồng

2014 • Khánh thành dây chuyền Nhựa Alkyd công suất 5.000 
tấn/năm 

2017 • Hoàn thành mở rộng dây chuyên Nhựa Alkyd nâng công 
suất lên 10.000 tấn/năm.



21/04/2017

05/10/2017

Đại hội đồng cổ đông 
thường niên Công ty cổ 
phần Sơn Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Dũng 
Tổng Giám Đốc công 
ty tôn vinh doanh nhân 
tiêu biểu.

Top 10  Doanh nghiệp có dịch vụ thương hiệu Việt 
xuất sắc, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng việt Nam lần thứ II, Bộ công thương.

12/2017

10/2017

 Bắt đầu đưa sản phẩm
 mới sơn trên thép mạ
kẽm ra thị trường

 Hoàn thành lắp đặt mở
 rộng dây chuyền nấu
 nhựa số 3 đi vào hoạt
 động nâng công suất
nhựa lên 10.000 tấn /năm

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 
2017 & Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2017.
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

Sơn tàu biển, công trình trình biển

Sơn tàu biển là sản phẩm mũi nhọn của Công ty CP 
Sơn Hải phòng trên cơ sở liên doanh với hãng Chu-
goku Marine Paints (CMP)- Nhật Bản- 1 trong 3 hãng 
sơn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Hiện này, Công ty Cp Sơn Hải Phòng là nhà cung cấp 
hàng đầu về sơn tàu biển chiếm hơn 50% thị trường 
sơn tàu biển và công trình biển tại Việt Nam.

Sơn công nghiệp

Sản phẩm sơn công nghiệp sản xuất theo công nghệ 
tiên tiến của hãng CMP – Nhật Bản. Trong những năm 
qua, sản phẩm sơn công nghiệp đã phục vụ hầu hết các 
công trình trọng điểm của đất nước như: 

+ Sơn cho các dự án nhà máy công nghiệp: xi măng, 
nhiệt điện, thuỷ điện, điện gió, giấy, hoá chất, cán thép, 
lọc dầu…
+ Sơn cho các hệ thống bồn bể của tổng kho xăng dầu, 
khí hoả lỏng
+ Sơn cho các dự án giao thông: cầu thép, cầu đường 
sắt, toa xe, sân bay…
+ Sơn container.

Nhựa Alkyd  SHP

Bao gômNhựa Alkyd dài, Nhựa Alkyd trung và Nhựa 
Alkyd ngắn 

Sơn chống cháy

Sơn chống cháy SHP WB là loại sơn chống cháy hệ 
nước được hình thành từ gốc nhựa Poly vinyl acetate 
kết hợp với các thành phần chất chống cháy có nguồn 
gốc Photpho và nitow thân thiện với môi trường và 
người sử dụng.

Sơn sàn công nghiệp

Từ thế mạnh về sơn tàu biển, công trình biển, Công 
ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã tập trung phát triển các 
chủng loại sơn công nghiệp nặng, đặc biệt là sơn sàn 
công nghiệp. Sơn sàn công nghiệp được thi công trên 
nền bê tông có tác dụng trang trí và bảo vệ bề mặt sàn, 
chống thấm nước, tăng cường khả năng chịu lực, chịu 
ăn mòn…

Sơn tấm lợp

Từ thế mạnh về sơn tàu biển, công trình biển, Công 
ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã tập trung phát triển các 
chủng loại sơn công nghiệp nặng, đặc biệt là sơn sàn 
công nghiệp. Sơn sàn công nghiệp được thi công trên 
nền bê tông có tác dụng trang trí và bảo vệ bề mặt sàn, 
chống thấm nước, tăng cường khả năng chịu lực, chịu 
ăn mòn…

ĐỊA BÀN KINH DOANH
Thành phố Hải Phòng, các tỉnh miền Trung , Nam Trung Bộ và các vùng lân cận như: Hải Dương, Hà 
Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Ninh…
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Tên Công ty con Công ty Cổ phần Sơn Hải phòng số 2

Mã chứng khoán Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Loại hình Công ty cổ phần

Địa chỉ KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng 

Điện thoại 0225.3.929.268

Fax 0225.3.929.269

Email tin.hp@hpp2.com

Website http://www.hpp2.com.vn/

Lĩnh vực kinh doanh chính Sản xuất sơn nước và sơn tĩnh điện

Tỷ lệ nắm giữ 51% (VĐL 20,85 tỷ VNĐ)

Tóm tắt quá trình HT & PT

Công ty CP Sơn Hải Phòng số 2 thành lập năm 2007
Năm 2008 HPP2 đã đầu tư 100 tỉ VNĐ xây dựng nhà máy tại KCN 
Tràng duệ trên diện tích 14.000 m2 với công nghệ thiết bị hiện đại 
được nhập khẩu từ các nhà cung cấp uy tín ở nước ngoài, công 
suất sản xuất 6.000 tấn/năm sơn bột, sơn trang trí các loại
Sản phẩm bột sơn tĩnh điện mang thương hiệu Selac với công nghệ 
được chuyển giao từ hãng Arsonsisi của Italy nổi tiếng tại Châu Âu 
và trên thế giới. Sơn Selac dùng trong các ngành xây dựng, ôtô, xe 
máy,  thiết bị, dụng cụ, bao bì, vật liệu sản xuất, đồ trang trí, đồ gia 
dụng
Sản xuất các sản phẩm Sơn nước trang trí cho tường trong và ngoài 
nhà mang nhãn hiệu Semax, Vimax với công nghệ được nghiên cứu 
và hợp tác với các hãng sơn có tiếng tại Châu Âu và Châu Á

Quy mô hoạt động
Qui mô: công suất sản xuất 6.000 tấn/năm sơn bột, sơn trang trí 
các loại

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CON
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Tên Công ty con Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu

Mã chứng khoán Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Loại hình Công ty cổ phần

Địa chỉ Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải phòng

Điện thoại (031) 3.250.368 / 0901.528.111

Fax 031.3.250.968

Email shphaiphong@gmail.com

Website http://shphaiphong.com/

Lĩnh vực kinh doanh chính Kinh doanh bất động sản

Tỷ lệ nắm giữ 39,5% (250 tỷ vnđ)

Tóm tắt quá trình HT & PT

Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu được thành 
lập ngày 22/09/2009 
 Với chức năng kinh doanh bất động sản, đầu tư cơ sở hạ tầng với 
năng lực tài chính hiện có - Dự án SHP Plaza tại số 12 Lạch tray, 
Quận Ngô quyền, TP HP là dự án trọng điểm nhất nhất tại Trung 
tâm TP Hải phòng với quy mô 28 tầng nổi và 2 tầng hầm được thiết 
kế bởi công ty kiến trúc hàng đầu Nhật bản - Cty TNHH tư vấn XD 
FUJINAMI. Dự án là tổ hợp Căn hộ cao cấp, Văn phòng, Trung tâm 
thương mại và Khách sạn quốc tế 5 sao sẽ tạo điểm nhấn đặc biệt 
nổi bật và ấn tượng cho Thành phố Hải phòng.

Quy mô hoạt động

Dự kiến hoàn thành vào Quý 2/2018
Qui mô: 28 tầng với các chức năng: Trung tâm thương mại, Văn 
phòng cho thuê, Căn hộ thương mại SHP Plaza và khách sạn5 sao 
MERCURE.

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công ty con Công ty cổ phần Tập đoàn VLC

Mã chứng khoán Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Loại hình Công ty cổ phần

Địa chỉ Số 21 đường 208 - An Đồng - An Dương - Hải Phòng

Điện thoại 0313.292019

Fax 0313.571053

Email support@vlc-group.com

Website vlc-group.com

Lĩnh vực kinh doanh chính Sơn, bột giặt và hóa mỹ phẩm, bao bì, bất động sản

Tỷ lệ nắm giữ 32% (VĐL 87,420 tỷ VNĐ)

Tóm tắt quá trình HT & PT
Tháng 03/2010 tập đoàn VLC chính thức được thành lập bao gồm 
08 công ty thành viên, thuộc 04 nhóm sản phẩm chính: Sơn, bột giặt 
và hóa mỹ phẩm, bao bì, bất động sản

Quy mô hoạt động

Quy mô: lĩnh vực sơn:  20.000 – 30.000 tấn/năm, 
lĩnh vực bột giặt và nước rửa chén: 120000-150000 tấn/năm (công 
ty TNHH vico), Tháp bột giặt công suất 50.000 – 75.000 tấn/năm, 
các loại chất tẩy rửa dạng lỏng từ 20.000 – 30.000 tấn/năm (công 
ty CP VILACO)

CÔNG TY LIÊN KẾT
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Tên Công ty con Công ty cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Loại hình Công ty cổ phần

Địa chỉ
Lầu 10, tòa nhà GREEN POWER, 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến nghộ, 
Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại 0282 2205 321

Fax 0282 2205 324

Email pvpaint@pvpaint.vn

Website http://pvpaint.vn

Lĩnh vực kinh doanh chính

Sản xuất và mua bán: các loại sơn (cho các lĩnh vực tàu biển, công 
trình biển, công nghiệp, công trình giao thông, cầu thép, bột tĩnh 
điện, trang trí, xây dựng dân dụng), nguyên liệu, trang thiết bị phục 
vụ ngành công nghiệp tàu thủy bột giặt và hóa mỹ phẩm, bao bì, 
bất động sản

Tỷ lệ nắm giữ 35% (VĐL 36 tỷ VNĐ)

Tóm tắt quá trình HT & PT

Công ty Cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam (PV Paint) được thành lập 
ngày 3 tháng 10 năm 2006 trên cơ sở liên doanh giữa tập đoàn Dầu 
khí Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng. 
Nhà máy sản xuất của PV Paint được xây dựng trên diện tích 30.000 
m2, công suất 10.000 tấn/năm, khởi công ngày 1/6/2007 và khánh 
thành ngày 21/01/2008 (Số 11, đường số 2, Khu Công nghiệp Sóng 
thần 3, phường Phú Tân, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Là nhà máy hiện đại vào bậc nhất Việt Nam tính đến thời điểm này 
với dây chuyền sản xuất đồng bộ được nhập từ hãng Inoue Nissei 
(Japan), cùng công nghệ sản xuất sơn tiên tiến, ưu việt được chuyển 
giao trực tiếp từ hãng Chugoku Marine Paint (Japan), một trong sáu 
hãng sơn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sơn tàu biển và công trình 
biển.

Quy mô hoạt động
Qui mô: Nhà máy sản xuất của PV Paint được xây dựng trên diện 
tích 30.000 m2, công suất 10.000 tấn/năm.

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công ty con Công ty cổ phần Giải pháp Sơn chuyên nghiệp Paintpro

Mã chứng khoán Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Loại hình Công ty cổ phần

Địa chỉ
Phòng 2B2, lầu 2, 236 - 238 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại (08) 6262 8555

Fax N/A

Email info@paintpro.com.vn

Website www.paintpro.com.vn

Lĩnh vực kinh doanh chính Sản xuất sơn và các ngành nghề khác

Tỷ lệ nắm giữ 18% (VĐL 24,3 tỷ VNĐ)

Tóm tắt quá trình HT & PT
Thành lập tháng 11/2013, liên doanh sản xuất sơn trang trí cao cấp 
được hình thành bởi hai đối tác là ông Đào Tuấn Khôi và Công ty Cổ 
phần Sơn Dầu khí (PV Paint).

Quy mô hoạt động
Công suất hơn 10 triệu lít/năm của Công ty Cổ phần Sơn Dầu khí, 
đặt tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, tỉnh Bình Dương

CÔNG TY LIÊN KẾT
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    Họ & tên     Chức vụ     Số lượng CP sở hữu             Tỷ lệ sở hữu

Nguyễn Văn Viện Chủ tịch HĐQT 615.142 7,68

Nguyễn Văn Dũng
Thành viên HĐQT – 
Tổng giám đốc

300.537 3,75

Bùi Kim Ngọc
Thành viên HĐQT – 
Kế toán trưởng

97.801  1,22

Vũ Trung Dũng
Thành viên HĐQT –
 Phó Tổng giám đốc

41.909 0,52

Nguyễn Mộng Lân Thành viên HĐQT 126.219 1,58

GIỚI THIỆU
BAN LÃNH ĐẠO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Văn Viện – Chủ tịch HĐQT
Ngày sinh: 15/12/1944
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Đại học quản lý kinh tế
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quá trình công tác:
• 09/1964 – 05/1982: Giáo viên Trường cơ điện Hải Phòng
• 061982 – 03/1989: Phó phòng Tổ chức lao động Sở Công nghiệp Hải 

Phòng
• 04/1989 – 12/2003 : Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
• 01/2004 – 05/2015 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Sơn Hải Phòng
• 05/2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ngày sinh: 08/09/1972
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư hóa, Bằng Giám đốc điều hành 
chuyên nghiệp ProCEO của IBL, Chứng chỉ Tiếng anh của Cambridge
Quá trình công tác:
• 1994 - 1998: Làm việc tại phòng kỹ thuật Công ty Sơn Hải Phòng
• 1999 - 2003: Giám đốc chi nhánh Công ty Sơn Hải Phòng tại TP. Hồ Chí 

Minh
• 2004 – 07/2007: Thành viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Công ty CP 

Sơn Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh
• 08/2007 – 05/2015: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng, 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn tàu biển Vinashin nay đổi tên thành 
Công ty Cổ phần Sơn Dầu khí Việt Nam

• 05/2015 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Sơn Hải Phòng

Vũ Trung Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 
Ngày sinh: 20/06/1959
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Đại học Hóa (Kỹ sư hóa dầu)
Quá trình công tác:
• 1983 – 01/1985: Thực tập tại nhà máy lọc dầu Tiệp Khắc
• 08/1985 – 04/1989 : Phó phòng KCS – Xí nghiệp hóa chất sơn dầu
• 1990 – 1996: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Sơn Hải Phòng
• 1997 – 10/2000: Trưởng Chi nhánh Công ty Sơn Hải Phòng tại TP. Hồ 

Chí Minh
• 1997 – 04/2012: Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
• 11/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Bà Bùi Kim Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
Ngày sinh: 16/12/1968
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kế toán tổng hợp – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị
Quá trình công tác:
• 10/1989 – 09/1999 : Nhân viên phòng tài vụ Công ty Cổ phần Sơn Hải 

Phòng
• 10/1999 – 02/2005: Phó phòng Tài vụ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
• 03/2005 – 10/2008 : Trưởng phòng tài vụ, thành viên HĐQT Công ty Cổ 

phần Sơn Hải Phòng
• 11/2008 đến nay: Kế toán trưởng, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 

Sơn Hải Phòng

Ông Nguyễn Mộng Lân – Thành viên HĐQT
Ngày sinh: 09/01/1949
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quá trình và thiết bị công nghiệp hóa chất
Quá trình công tác:
• 1973 - 1995: Viện thiết kế công nghiệp hóa chất
• 1994 – 1997: Công ty TNHH DASO
• 1995 – 1997: Phó Tổng Giám đốc Liên doanh hóa chất SOFT
• 1997 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vico
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    Họ & tên     Chức vụ     Số lượng CP sở hữu             Tỷ lệ sở hữu

Bà Lã Quỳnh Chi Trưởng BKS 10.838 0,14

Bà Hoàng Thị Thu TV BKS 19.543 0,24

Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm TV BKS 40.444 0,5 

BAN KIỂM SOÁT

Bà Lã Quỳnh Chi – Trưởng BKS
Ngày sinh: 22/02/1966
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế QTKD
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quá trình công tác:
• 1984 - 1989: Kế toán Ngân hàng Lê Chân
• 1990 – 1993: Kế toán Trung tâm dịch vụ Công nghiệp – Du lịch
• 1994 - 2014: Phòng KD – Trưởng phòng KD – Giám đốc Bán hàng – Phó 

TGĐ Công ty TNHH VICO
• 2014 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Bà Hoàng Thị Thu – Thành viên BKS
Ngày sinh: 16/07/1964
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa
Quá trình công tác:
• 01/1991 – 08/1997: Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Sơn Hải Phòng
• 09/1997 – 01/2001 : Phó phòng Kỹ thuật Công ty Sơn Hải Phòng
• 02/2001 – 09/2005 : Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Sơn Hải 

Phòng
• 10/2005 đến nay: Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm – Thành viên BKS kiêm Cán bộ phòng QA 
Ngày sinh: 15/02/1966
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Kế toán thương mại
Quá trình công tác:
• 05/1986 – 11/1990 : Nhân viên Phòng Kế hoạch vật tư và phòng Tổ 

chức hành chính xí nghiệp mạ điện Hải Phòng
• 12/1990 – 09/1998 : Nhân viên Phòng TCHC Công ty Cổ phần Sơn Hải 

Phòng
• 10/1998 đến nay: Nhân viên phòng QA Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

BAN ĐIỀU HÀNH

    Họ & tên     Chức vụ     Số lượng CP sở hữu             Tỷ lệ sở hữu

Nguyễn Văn Dũng Tổng giám đốc 300.537 3,75

Vũ Trung Dũng Phó Tổng giám đốc 41.909 0,52

Bùi Kim Ngọc
Thành viên HĐQT – Kế 
toán trưởng

97.801 1,22

(Đã giới thiệu các thành viên trong phần Giới thiệu HĐQT)
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VỊ THẾ
DOANH NGHIỆP

PHÂN TÍCH SWOT

Điểm mạnh

Sơn Hải Phòng là một trong những nhà cung ứng sơn 
hàng đầu trong nước với thị phần mảng sơn tàu biển 
và công trình thủy chiếm đến 50%, các mảng sơn khác 
cũng đang dần chiếm được sự ưa chuộng của khách 
hàng trên thị trường như sản phẩm sơn chống cháy, 
sơn bề mặt thép mạ kẽm,…

Là người đi đầu trong công nghệ sản xuất sơn trong 
các doanh nghiệp sơn nội, cạnh tranh được với các 
hãng sơn lớn trên thế giới tại thị trường Việt Nam như 
là: Dulux, Jotun, Kcc, Interpaint, Kova,…

Điểm yếu

Nguyên vật liệu sản xuất sơn vẫn phụ thuộc phần lớn 
vào nhập khẩu, dẫn đến việc không chủ động được 
đầu vào sản xuất và gặp bất lợi khi giá nguyên liệu biến 
động thất thường.

Cơ hội

Có mối quan hệ hợp tác tốt với các đối tác nước ngoài 
như: hãng Chugoku Marine Paints (CMP) – Nhật Bản 
– 1 trong 3 hãng sơn tàu biển hàng đầu thế giới, liên 
doanh - chuyển giao công nghệ với Samhwa. Như vậy, 
công ty sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn trong các dự án có 
vốn đầu tư từ các nước như Nhật Bản,…

Mảng nhựa (nhựa alkyd) có nhiều triển vọng tại thị 
trường Việt Nam khi là 1 trong 2 doanh nghiệp sản 
xuất được sản phẩm này. Bên cạnh đó, Công ty đang 
nghiên cứu và sản xuất thành công nhựa Polyester 
chiết xuất từ dầu thực vật. Đây cũng là 1 trong các 
nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất sơn của 
công ty.

Thách thức

Ngành vận tải biển đang trong thời kỳ suy thoái, ảnh 
hưởng đến mảng sơn chủ lực của công ty.

Thị trường sơn công nghiệp, sơn dân dụng bị cạnh tra-
nh mạnh mẽ bởi các hãng sơn nước ngoài

VỊ THẾ TRONG NGÀNH

Là một doanh nghiệp đi đầu trong các doanh nghiệp sơn nội, đứng đầu mảng tàu thủy với thị phần 50% cả nước. 
So về công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm, Công ty có khả năng cạnh tranh với các hãng sơn ngoại lớn 
trong các mảng sơn tàu biển, sơn chống cháy, sơn tấm lợp,… Tuy nhiên,  mảng sơn công nghiệp và sơn dân dụng, 
Công ty đang đầu tư và phát triển sẽ trở thành lĩnh vực hàng đầu trong tương lai do thị phần sơn tàu biển bị hạn 
hẹp bởi thị trường cạnh tranh cao.

ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN

Định hướng về công tác kinh doanh

Phát triển thị trường sơn đặc biệt là sơn sàn, sơn chống 
cháy và sơn tấm lợp

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động cho hệ thống 
Đại lý thông qua việc hoàn thiện cơ chế chính sách và 
cơ chế giám sát kiểm soát chặt chẽ

Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, xây dựng thương 
hiệu mạnh thân thiện môi trường được nhiều người 
tin dùng

Định hướng về công tác sản xuất

Không ngừng đổi mới và nâng cấp trang thiết bị phục 
vụ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao đến từ phía khách hàng cũng 
như người tiêu dùng về sản phẩm an toàn, thân thiện 
môi trường từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
Công ty.

Tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và 
ISO 14001:2015 để đảm bảo chất lượng sản phẩm và 
uy tín của Công ty trên thị trường và trách nhiệm đối 
với xã hội.

Định hướng về phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, xây dựng các 
chính sách lương thưởng phúc lợi hấp dẫn đối với cán 
bộ công nhân viên, có chính sách tìm kiếm thu hút 
nhân tài để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt 
động trong doanh nghiệp.

Định hướng về môi trường, xã hội và cộng 
đồng

Đáp ứng tốt các yêu cầu về xử lý chất thải trong sản 
xuất sơn, tránh gây tác động tiêu cực tới môi trường 
và cộng đồng
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RỦI RO BÊN NGOÀI

Rủi ro về kinh tế

Về tổng thể, nền Kinh tế Việt Nam năm 2017 diễn ra 
trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, 
các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Liên minh Châu Âu đạt mức tăng trưởng khả quan. 
Sự thay đổi của nền kinh tế thế giới sẽ gây những ảnh 
hưởng nhất định đối với nền kinh tế trong nước nói 
chung và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói 
riêng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng 
của GDP Việt Nam năm 2017 tăng 6.81% so với năm 
2016, mức tăng trưởng này vượt mục tiêu đề ra 6.7% 
và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011 – 2016.

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào thị trường khu 
vực và thế giới, doanh nghiệp trong nước nói chung và 
doanh nghiệp ngành sản xuất sơn nói riêng có nhiều 
cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh, gia tăng giá trị. 
Tăng cường hội nhập cũng đồng nghĩa với mở rộng đối 
thủ cạnh tranh, doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh 
với doanh nghiệp trong nước mà còn với các hãng sơn 
nổi tiếng trên thế giới.

Giải pháp khắc phục

• Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo 
cấu trúc vốn an toàn. 

• Phát triển kênh phân phối, hệ thống chăm sóc 
khách hàng, mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

• Liên doanh liên kết với các hãng sơn lớn trên thế 
giới, đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, 
sản phẩm đặc thù, phát triển thị trường ngách

Rủi ro lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái
Về lạm phát: lạm phát cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 
tình hình kinh doanh của Công ty làm chi phí nguyên 
vật liệu đầu vào tăng cao, hiệu quả kinh doanh giảm 
sút… Tuy nhiên,  mấy năm gần đây lạm phát cao tại 
Việt nam được ổn định, duy trì ở mức thấp là động lực 
thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về lãi suất: lãi suất huy động vốn cho doanh nghiệp 
cao sẽ làm chi phí tài chính của doanh nghiệp vay vốn 
từ đó giảm hiệu suất kinh doanh tuy nhiên rủi ro này 
đối với Công ty là thấp vì tỷ lệ các khoản vay của Công 
ty là không cao.

Về Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng lớn 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nếu 
tỷ giá tăng thì chi phí đầu vào của công ty cũng sẽ tăng 
theo, trong khi giá bán sản phẩm lại không thể điều 
chỉnh tăng tương ứng. Điều này sẽ tác động trực tiếp 
đến doanh thu của công ty vì nguyên liệu đầu vào của 
Công ty chủ yếu là được nhập khẩu

Giải pháp khắc phục

• Thường xuyên đánh giá sự biến động về tài chính, 
chủ động sử dụng các biện pháp phòng ngừa, đảm 
bảo cấu trúc vốn tối ưu, giảm thiểu tác động bất 
lợi trước những biến động thị trường tài chính 
trong và ngoài nước.

Rủi ro pháp luật
Sự ổn định của hệ thống chính trị, luật pháp, chính 
sách của một quốc gia có ảnh hưởng rất nhiều đến sự 
ổn định và khả năng phát triển của các ngành kinh tế 
nói chung. Sơn Hải phòng là doanh nghiệp đại chúng 
hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất, chịu 
sự chi phối của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 
Luật Đầu tư, Luật Môi trường, Luật Thương mại, Luật 
Sở hữu trí tuệ… Những thay đổi về pháp luật có thể 
ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả kinh doanh của 
doanh nghiệp. Tuy nhiên với xu hướng phát triển 
chung của nền kinh tế, Chính phủ cũng đang từng 
bước hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo môi trường 
thông thoáng và đơn giản hóa các thủ tục hành chính 
để đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp tốt nhất, do đó rủi ro pháp luật ít ảnh hưởng 
đến hoạt động của Công ty. 

CÁC RỦI RO
& GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Giải pháp khắc phục

• Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản 
pháp lý liên quan hoạt động của doanh nghiệp, 
những thay đổi về chính sách pháp luật và kịp thời 
ứng dụng, điều chỉnh phù hợp với quy định của 
pháp luật hiện hành và hoạt động của doanh ng-
hiệp. Trường hợp cần thiết Công ty sử dụng các 
đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp để hạn chế 
tối đa rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra.

RỦI RO NỘI TẠI

Rủi ro nguyên liệu
Hiện nay, nguyên liệu chính (Bột màu, bột phụ trợ, 
chất tạo màng…) của ngành sản xuất Sơn trong nước 
nói chung và của Công ty nói riêng chủ yếu được nhập 
khẩu từ Indonesia, Singapore,Thái Lan ... Do đó, những 
sự biến động về kinh tế - chính trị của các nước này 
sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nguyên vật liệu đầu 
vào của Công ty. Do nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ 
trọng lớn (khoảng 60 - 65% giá thành sản phẩm) trong 
giá thành sản phẩm nên biến động giá cả nguyên vật 
liệu cũng tác động lớn đến kết quả kinh doanh của 
Công ty. Vì vậy, rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu 
vào là một rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty. 

Giải pháp khắc phục

• Công ty luôn chủ động trong việc xác định sớm 
thời điểm phát sinh nhu cầu nguyên vật liệu để 
xây dựng dự toán khối lượng phục vụ cho sản xuất 
chính xác và kiểm soát được giá cả. 

• Công ty luôn chủ động nghiên cứu thị trường, có 
chiến lược hợp lý trong việc đặt mua nguyên vật 
liệu ở những thời điểm giá tốt và dự trữ nguồn 
nguyên vật liệu để có thể đảm bảo hoạt động sản 

xuất được tiến hành liên tục và đạt hiệu quả cao. 
• Đầu tư cho sản xuất nhựa alkyd, nghiên cứu sản 

xuất nhựa Polyester …, nội địa hóa nguồn nguyên 
liệu đầu vào cho sản xuất sơn để tự chủ hơn về 
nguồn nguyên vật liệu.

Rủi ro đặc thù ngành
Hoạt động chủ yếu của Công ty là sản xuất sơn trong 
đó sản phẩm chủ đạo là sơn tàu biển. Đây là một lĩnh 
vực liên quan đến các loại hóa chất nên đây có thể coi 
là một ngành nghề nhạy cảm và có rủi ro cao do có khả 
năng gây ảnh hưởng đến môi trường.

Ngoài ra trong quá trình sản xuất, Công ty còn phải đối 
mặt với nguy cơ cao về cháy nổ do các nguyên liệu để 
sản xuất sơn chủ yếu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Hơn 
thế nữa, khí sơn phát sinh trong quá trình sản xuất 
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các cán bộ công 
nhân viên làm việc trong khu vực nhà máy.

Giải pháp khắc phục

• Nghiên cứu sản phẩm thân thiện môi trường thay 
thế sản phẩm truyền thống, sử dụng dung môi 
nước, nguyên liệu không độc hại cho môi trường 
phù hợp công ước quốc tế và luật bảo vệ môi 
trường.

• Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà máy- hiện đại 
hóa quy trình sản xuất, đầu tư văn phòng làm việc 
khang trang hiện đại.

• Tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường, 
phòng cháy chữa cháy. Thường xuyên tuyên 
truyền, đào tạo- tập huấn nâng cao ý thức của 
CBNV về phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh 
môi trường nơi làm việc.



02 TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG 2017

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Cổ đông và thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu
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TỔNG QUAN NGÀNH SƠN

Ngành công nghiệp sơn Việt Nam đã bắt đầu phát triển 
từ giai đoạn 1914 – 1920, với sự xuất hiện của 3 hãng 
sơn tại 3 thành phố lớn: Hà Nội – Công ty Sơn Thái 
Bình - Cầu Diễn, Hải Phòng – Công ty Sơn Nguyễn 
Sơn Hà (hiện nay là Công ty CP Sơn Hải Phòng) và Sài 
Gòn – Công ty Sơn Bạch Tuyết. Sau hơn một thế kỷ hội 
nhập và phát triển, ngành sơn Việt Nam đã đạt tổng giá 
trị lên tới 1,6 tỷ USD năm 2016 và tốc độ tăng trưởng 
của ngành đạt kết quả khả quan với mức tăng trưởng 
khoảng 10%/năm.
Trong những năm gần đây, thị trường sơn Việt Nam 

vẫn tiếp tục vận động với những cơ hội và thách thức 
đan xen. Theo Báo cáo của Hiệp hội Sơn và Mực in 
Việt Nam (VPIA), năm 2017 vừa qua, các doanh ng-
hiệp sơn ngoại vẫn chiếm trên 60% thị phần tiêu thụ 
sơn cả nước với các hãng sơn lớn như: UTU, Dulux, 
Kova, Jotun, Mycolor, có thương hiệu và chất lượng 
cao. Các doanh nghiệp sơn trong nước nắm 40% thị 
phần còn lại. Hiện, mức độ cạnh tranh trong ngành khá 
gay gắt. Cả ngành sơn Việt Nam có gần 600 doanh 
nghiệp sản xuất sơn với đa dạng các loại sản phẩm và 
các phân khúc khách hàng khác nhau. 

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ KINH DOANH QUA CÁC NĂM

    Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2017/2016
(%)

Tăng TB 
2014–2017 

(%)

Doanh thu thuần 393,45 484,99 504,44 470,94 93 % 6,2 %

Giá vốn hàng bán 287,59 340,24 334,70 341,80 102 % 5,93 %

Lợi nhuận trước thuế 42,63 57,75 83,05 55,83 67 % 9,4 %

Lợi nhuận sau thuế 34,37 46,44 82,82 55,67 67 % 17,4 %

Đơn vị: tỷ đồng

    Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2017 TH năm 2017 TH 2017/KH 
2017 (%)

    Sản lượng Tấn 7.500 6.600 88%             

    Doanh thu Tỷ đồng 500 472,14 94%

    Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 60 55,83 93%

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SO VỚI KẾ HOẠCH

Kết thúc năm 2017, doanh thu thuần của công ty đạt 472,14 tỷ đồng bằng 94% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế 
đạt 55,83 tỷ đồng bằng 93% kế hoạch đề ra. 

Từ năm 2014 – 2017, Công ty đã ghi nhận sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh với tốc độ tăng 
trưởng doanh thu trung bình đạt 6,2%/năm, lợi nhuận sau thuế đạt 17,4%/năm.

Đơn vị: tỷ đồng

(Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2014,2015,2016 2017)
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Năm 2017 là một năm khó khăn với Sơn Hải Phòng 
nói chung và các doanh nghiệp trong ngành nói riêng, 
hoạt động của công ty chỉ đạt 93 – 94% mục tiêu do-
anh thu và lợi nhuận đề ra. Ghi nhận sự sụt giảm nhẹ 
trong doanh thu (7% yoy) và lợi nhuận sau thuế cũng 
sụt giảm 33% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân 
chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm này, cụ thể như sau:

• Mảng sơn tàu biển năm 2017 gặp nhiều khó 
khăn, khiến lợi nhuận mảng sơn chủ lực này sụt 
giảm khoảng 10% so với năm 2016. Hai năm trở 
lại đây, ngành công nghiệp đóng tàu và vận tải 
thủy gặp nhiều bất ổn, dẫn đến suy thoái nghiêm 
trọng. Hoạt động đóng tàu và sửa chữa tàu biển bị 
ngưng trệ, dẫn đến việc tiêu thụ sơn tàu biển của 
công ty cũng bị ảnh hưởng xấu theo.

• Sau hơn một năm giá dầu sụt giảm mạnh, đến năm 
2017, giá dầu thế giới lại có xu hướng tăng trở 
lại, theo đó giá nguyên liệu ngành sơn như nhựa, 
dung môi, bột,.. cũng tăng lên đột biến. Hiện tại, 
nguyên liệu để sản xuất sơn trong nước hầu hết 
phải nhập khẩu, nên giá nguyên liệu tăng ảnh 
hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận các mảng sản 
phẩm của công ty.

• Các mảng sơn công nghiệp, sơn dân dụng cạnh 
tranh khá gay gắt với các hãng sơn ngoại, công ty 
phải tăng chiết khấu cho các đại lý, nhà thầu nên 
biên lợi nhuận cũng giảm nhẹ.

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN

Tuy vậy, năm 2017, công ty đã chuyển hướng sang 
một số các sản phẩm mới và một số dự án tại thành 
phố Hải Phòng như:

• Công ty đã đẩy mạnh sản xuất sơn chống cháy - 
loại sơn hệ nước được hình thành từ gốc nhựa 
Poly vinyl acetate kết hợp với các thành phần 
chất chống cháy có nguồn gốc Photpho và nitơ 
thân thiện với môi trường, sản phẩm đã được đưa 
ra thị trường và được đón nhận tốt. Khách hàng 
đã ký kết là: CTCP Thiết bị Tiền Phong, Heesung, 
HKT Electronics, nhà ga đường sắt trên cao Cát 
Linh – Hà Đông,…

• Mảng sơn dân dụng, công ty tích cực nghiên cứu, 
phát triển sản phẩm mới và đã có kết quả tốt, cho 
ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao, dự kiến tháng 
4/2018 sẽ đưa ra thị trường.

• Mảng đầu tư bất động sản năm 2017, công ty 
(thông qua công ty liên kết là Công ty cổ phần Sơn 
và Bất Động Sản Á Châu, HPP sở hữu 39,5%) đã 
gặt hái được nhiều thành tựu. Hoàn thành công 
tác xây dựng và hoàn thiện một số dự án như tòa 
cao ốc chung cư với quy mô 247 căn hộ, khách 
sạn 5 sao với quy mô 243 phòng và trung tâm 
thương mại cho thuê,… đã ghi nhận một phần do-
anh thu năm 2017 và tiếp tục ghi nhận doanh thu 
vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

THỊ PHẦN TIÊU THỤ
Mảng kinh doanh chủ lực của công ty là sơn tàu biển và công trình thủy

50%
thị phần tiêu thụ cả nước

60 đại lý
trên khắp cả nước

Đại học & trên đại học

Cao đẳng, trung cấp

Sơ cấp & công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

CƠ CẤU NHÂN SỰ

194 người

52%

14%

21%

13%

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Chính sách lương thưởng phúc lợi
Công ty đã xây dựng một chính sách lương phù hợp khuyến khích người lao động tích cực tham gia hoạt động sản 
xuất kinh doanh của công ty: lương khoán sản phẩm đối với bộ phận sản xuất và khoán doanh thu cho bộ phận bán 
hàng. Công ty cũng xây dựng một cơ chế lương riêng ưu đãi cho các cán bộ nhân viên tham gia vào hoạt động phân 
tích nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và sản phẩm mới của Công ty.vụ, thường xuyên cử cán bộ tham gia các khoá tập 
huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn về các nghiệp vụ. 
Công ty có một chính sách lương thích hợp với trình độ năng lực và công việc của từng cá nhân và giải thưởng dành 
cho các cá nhân có kết quả đóng góp vượt trội.
Ngoài ra, để thúc đẩy tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết góp phần tăng năng suất, chất lượng hoàn thành công 
việc. Công ty còn xét thưởng tập thể có tinh thần thái độ làm việc tích cực, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ

2017

2016

2015

2014

2013 196 người

208 người

201 người

201 người

194 người145 49
Số lượng nhân sự các năm

TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

(Tại thời điểm 31/12/2017)
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Đầu tư, dự án lớn của các công ty con, công ty liên kết:  
Công ty liên kết: Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu: Dự án SHP Plaza tại số 12 Lạch tray- Dự 
án là tổ hợp Căn hộ cao cấp, Văn phòng, Trung tâm thương mại và Khách sạn quốc tế 5 sao; Dự kiến hoàn thành 
đưa vào khai thác sử dụng từ quý II/2018.

TÌNH HÌNH
ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN DỰ ÁN
CÁC KHOẢN ĐÂU TƯ LỚN TRONG NĂM

STT Kế hoạch đầu tư 2017 Thực hiện 2017

1
Đầu tư thiết bị nấu nhựa nâng công suất lên 10.000 tấn: dự 
kiến kinh phí 18,5  tỷ đồng.

Đã thực hiện xong
Giá trị:  8,696 tỷ đồng  

2
Đầu tư dây chuyền nấu nhựa Polyeste không no công suất 
20.000 tấn /năm dự kiến kinh phí: 60 tỷ đồng

Chưa thực hiện

3

Đầu tư thêm máy nghiền hiẹn đại, máy khuấy, hệ thống 
đóng sơn tự động, máy rửa bồn cho Phân xưởng sơn, để 
tăng năng suất, giảm lao động . Nâng sản lượng sơn lên 
20.000 tấn /năm: dự kiến kinh phí 10 tỷ đồng.

Đã thực hiện một phần:
Giá trị:  4,196 tỷ đồng

4 Đầu tư thiết bị thí nghiệm, chế thử: 10 tỷ đồng
Đã thực hiện một phần
Giá trị:  1,684 tỷ đồng.

5
Đầu tư góp vốn Liên doanh với Samhwa thành lập Công ty 
liên doanh JVC

Thực hiện tháng 04/2018

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017

   Vốn điều lệ Tỷ đồng 20,644 20,850 20,850 20,850 20,850

   Doanh thu Tỷ đồng 69,470 63,708 86,953 68,223 72,858

   Tổng chi phí Tỷ đồng 67,096 58,764 81,624 63,466 70,082

   LNTT Tỷ đồng 2,383 4,944 5,329 4,757 2,776

   Sản lượng tiêu thụ Tấn 785 1.064 936 1.019 1.071

Công ty Cổ phần Sơn Hải phòng số 2

Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017

   Vốn điều lệ Tỷ đồng 73,250 73,250 73,250 177,250 250,000

   Doanh thu Tỷ đồng 3,639 0,061 0,157 0,587 158,265

   Tổng chi phí Tỷ đồng 4,331 0,0621 0,834 0,724 140,416

   LNTT Tỷ đồng -0,711 -0.560 -0,686 -0,137 21,858

   Sản lượng tiêu thụ Tấn 785 1.064 936 1.019 1.071

Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu

Năm 2017, Doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Dầu Á Châu tăng, do công 
ty đã hoàn thành bàn giao một số căn hộ cho khách hàng- hạch toán một phần doanh thu lợi nhuận từ dự án.

Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017

   Vốn điều lệ Tỷ  đồng 87,420 87,420 87,420 87,420 87,420

   Doanh thu Tỷ đồng 1,100 1,307 2,586 3,492 4,159

   Tổng chi phí Tỷ đồng 1,150 1,310 2,407 3,340 4,017

   LNTT Tỷ đồng -0,052 -0,003 0,179 0,152 0,142

Công ty cổ phần Tập đoàn VLC 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG SỐ 2
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Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017

   Vốn điều lệ Tỷ đồng 36 36 36 36 36

   Doanh thu Tỷ đồng 121,844 123,823 127,149 111,558 111,390

   Tổng chi phí Tỷ đồng 121,832 120,084 120,394 107,321 107,466

   LNTT Tỷ đồng 0,012 3,739 6,755 4,237 3,924

   Sản lượng tiêu thụ Tấn 1.100 1.280 1.380 1.150 1.368

Công ty cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam

Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 2017

    Vốn Điều lệ Tỷ đồng 15,2 15,2 24,3 87,420

    Doanh thu Tỷ đồng 10,873 24,144 27,662 4,159

    Tổng chi phí Tỷ đồng 16,074 26,845 30,114 4,017

    LNTT Tỷ đồng -5,201 -2,701 -2,452 0,142

Sản lượng tiêu thụ Tấn 49,519 236 490,900 710 

Công ty cổ phần Giải pháp Sơn chuyên nghiệp Paintpro

TÌNH HÌNH
TÀI CHÍNH 2017

TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN

Chỉ tiêu TH 2016 TH 2017 Tăng giảm %

   Tổng giá trị tài sản 478,57 534,69 11,73%

   Vốn chủ sở hữu 251,9 272,48 8,17%

   Tổng nợ phải trả 226,66 262,21 15,68%

   Doanh thu thuần            504,44    470,94 -6,64%

   Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh   82,32 55,55 -32,52%

   Lợi nhuận khác 0,73 0,28 -61,64%

   Lợi nhuận trước thuế 83,05 55,83 -32,78%

   Lợi nhuận sau thuế 82,82 55,67 -32,78%

Năm 2017 vừa qua, tổng giá trị tài sản của công ty tăng 56 tỷ đồng bằng 11,73% so với năm 2016. Nguyên nhân 
chủ yếu là do:

• Hàng tồn kho tăng 27,5 tỷ đồng tương ứng bằng 27% so với năm 2016. Trong đó, thành phẩm của công ty 
tăng 10 tỷ so với năm trước. Bên cạnh đó, do công ty đã thực hiện kế hoạch chủ động về nguyên vật liệu, 
thành phẩm cho các đơn hàng phát sinh năm 2018, đồng thời chuẩn bị nguyên vật liệu để phục vụ dây 
chuyền nhựa Alkyd nâng công suất từ 5.000 tấn/năm lên 10.000 tấn/năm và đầu tư dây chuyền sản xuất sơn 
nâng công suất từ 15.000 tấn/năm lên 20.000 tấn/năm.

• Năm 2017, khoản mục đầu tư vào công ty liên kết tăng lên là 26,1 tỷ đồng bằng 19% so với năm 2016, do 
Công ty đã tiếp tục thực hiện đầu tư vào Công ty CP BDS Sơn và Hóa chất Á Châu và CTCP Sơn dầu khí Việt 
Nam.

• Bên cạnh đó, các khoản mục như đầu tư xây dựng cơ bản dở dang, tài sản cố định,… cũng tăng nhẹ trong 
năm vừa qua.

Tổng nợ phải trả năm 2017 đã tăng 15,68% tương ứng với 35,55 tỷ đồng so với năm 2016. Do công ty tăng 
cường vay vốn ngắn hạn để tiếp tục đầu tư cho dự án nâng công suất  dây chuyền nhựa Alkyd, và một khoản vay 
Ngân hàng TMCP Quốc tế với mục đích mua xe ô tô hiệu Rolls-royce phục vụ cho công tác đón chở khách tại 
khách sạn của công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SƠN CHUYÊN NGHIỆP PAINTPRO

(Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017)

(Đơn vị: Tỷ đồng)
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

    Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 Tăng/giảm

    Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,02 0,95 - 6,86%

 - Hệ số thanh toán nhanh lần 0,51 0,41 - 19,61%

    Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

 - Hệ số nợ/tổng tài sản % 47% 49% 4,26%

 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 90% 96% 6,67%

    Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

 - Vòng quay hàng tồn kho vòng 3,43 2,95 - 13,99%

 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 1,05 0,88 - 16,44%

    Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 
thuần

% 16,42% 11,82% - 28,00%

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH % 32,88% 20,43% - 37,86%

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS % 17,31% 10,41% - 39,84%

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh 
thu thuần

% 16,32% 11,80% - 27,72%

Về chỉ tiêu khả năng thanh toán

Các chỉ tiêu khả năng thanh toán năm 2017 đã có 
sự giảm nhẹ hơn so với năm 2016. Chỉ tiêu khả năng 
thanh toán nợ ngắn hạn vẫn ở mức khá an toàn, đạt 
0,95 lần. Chỉ số khả năng thanh toán nhanh ở mức 
trung bình vào khoảng 0,51 lần năm 2016 và 0,41 lần 
năm 2017.

Về chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn

Công ty có khả năng chiếm dụng vốn ở mức khá cao 
khi tỷ lệ tổng nợ/tổng tài sản là 47% năm 2016 và 
tăng lên ở mức 49% năm 2017, tỷ lệ tổng nợ/VCSH ở 
mức xấp xỉ 1.

Về chỉ tiêu năng lực hoạt động

Các chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho năm 2017 đã 
giảm 0,48 vòng đạt 2,95 vòng/năm, chỉ tiêu doanh 
thu thuần/tổng tài sản cũng giảm từ 1,05 lần xuống 

còn 0,88 lần. Nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng 
sơn tiêu thụ năm 2017 giảm, khiến cho doanh thu 
bán hàng sụt giảm 7% so với năm trước.

Về chỉ tiêu khả năng sinh lời

Các chỉ tiêu khả năng sinh lời năm 2017 đều có dấu 
hiệu giảm mạnh. Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh cũng như tỷ suất lợi nhuận sau thuế đều giảm 
28% so với năm 2016. Như đã phân tích ở trên, năm 
2017 vẫn tiếp tục là một năm khó khăn cho ngành 
sơn tàu biển và công trình thủy, dẫn đến doanh thu 
mảng này sụt giảm. Mảng sơn công nghiệp, sơn dân 
dụng, mức độ cạnh tranh gay gắt, công ty đã phải 
tăng chiết khấu, hoa hồng cho các đại lý. Bên cạnh 
đó, giá nguyên vật liệu biến động tăng mạnh vào nửa 
cuối năm, khiến chi phí giá vốn hàng bán tăng cao, 
ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty cũng như các 
doanh nghiệp ngành sơn Việt Nam.

CỔ ĐÔNG
& THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

THÔNG TIN CỔ PHẦN

Tính đến hết ngày 31/12/2017, Công ty Cổ phần Sơn Hải phòng Hải đã phát hành 8,007,177 cổ phiếu. 

Trong đó:,
 - Số cổ phổ thông: 8,007,177 cổ phiếu.
 - Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu
 - Số cổ phần đang lưu hành: 7,960,436 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu quỹ: 46,741 cổ phiếu
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng

STT Tên cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông trong nước 569 7,175,857 89.62

 - Tổ Chức 08 915,820 11.44

 - Cá nhân 561 6,260,037 78.18

2 Cổ đông nước ngoài 03 831,320 10.38

 - Tổ chức 02 816,320 10.19

 - Cá nhân 01 15,000 0.19

 TỔNG SỐ 572 8,007,177 100.00

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (17/11/2017)

STT Tên tổ chức/cá nhân Loại cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ/VĐL

1 Công ty TNHH Sơn tàu biển Chugoku Tổ chức                    814,320 10.17%

2 Nguyễn Văn Viện Cá nhân                    615,142 7.68%

DANH SÁCH CỔ  ĐÔNG LỚN (17/11/2017)

(Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2016, 2017)
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TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHIẾU QUỸ
• Số lượng cổ phiếu quỹ của công ty: 46,741 cổ phiếu
• Giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty: không có

TÌNH HÌNH CỔ PHIẾU TRONG NĂM
• Số lượng cổ phiếu quỹ của công ty: 46,741 cổ phiếu
• Giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty: không có

STT Chỉ tiêu Nội dung

1      Giá đầu năm (03/01/2017)                           46,000 

2      Giá cuối năm (29/12/2017)                           50,200 

3      Tăng trưởng cổ phiếu HPP 2017 9.13%

4      Giá cao nhất (31/03/2017)                           56,200 

5      Giá thấp nhất (11/01/2017)                           42,000 

6      Khối lượng giao dịch bình quân ngày                             2,300 

 (nguồn www.fpts.com.vn)



03 BÁO CÁO
BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018
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 NHỮNG THUẬN LỢI
• Nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đà phục 

hồi. Hoạt động đầu tư, thương mại có xu hướng cải 
thiện. Tỷ giá đồng USD ổn định.

• Công ty đã nghiên cứu thành công và đưa ra thị 
trường sản phẩm mới: sơn trên thép mạ kẽm, sơn 2 
thành phần đa năng, nhựa Alkyd các loại…

• Công ty đã củng cố hệ thống bán hàng, mở rộng hệ 
thống đại lý, có chính sách bán hàng phù hợp từng 
vùng, miền, sản phẩm. 

• Công ty được công nhận là Doanh nghiệp Khoa 
học Công nghệ nên được miễn thuế thu nhập  
doanh nghiệp.

NHỮNG KHÓ KHĂN
• Ngành đóng tàu, vận tải biển chưa thoát khỏi 

khủng hoảng, tàu đóng mới gần như không có dẫn 
tới tàu sửa chữa giảm, chương trình đóng mới tàu 
cá ngư dân vỏ sắt cũng thất bại thảm hại.

• Tình hình thời tiết không thuận lợi, mưa bão nhiều 
đẫn tới lượng sơn sử dụng tại các tỉnh thành phố 
ven biển sụt giảm nghiêm trọng, ngư dân chỉ sử 
dụng các loại sơn rẻ tiền.Đồng thời các hãng sơn 
nhỏ lẻ đưa ra thị trường các loại sơn chất lượng 
thấp, giá rẻ, cơ chế chiết khấu cho đại lý lớn, dẫn 
tới nhu cầu của ngư dân, đóng tàu đi vào loại sơn 
này nhiều hơn.

• Sự cạnh tranh khốc liệt  giữa các hãng sơn trên thị 
trường, trong khi nhu cầu sơn giảm mạnh, chi phí 
duy tu bảo dưỡng, sửa chữa bị cắt giảm làm giảm 
lượng sơn sử dụng, nhiều hãng hạ giá bán , nên sự 
cạnh tranh càng khốc liệt hơn.

• Giá dầu thô tăng, giá nguyên liệu đầu vào như: bột 
màu, ô xít Ti tan, nhựa epoxy, bột kẽm …tăng từ 
10% - 40% làm giá vốn tăng, trong khi giá bán sơn 
không tăng đã ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty.

• Tiền lương tối thiểu Chính phủ thực hiện tăng hàng 
năm cũng làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất.

ĐÁNH GIÁ
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Trước những khó khăn, thách thức trong năm 2017, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

Đánh giá chung

Năm 2017 là năm vô cùng khó khăn đối với các Công ty 
Sơn trong cả nước, nhiều hãng sơn bị sụt giảm doanh 
thu và lợi nhuận.
Đối với chúng ta, với sự điều hành quyết liệt, năng 
động của Ban điều hành, sự đồng lòng của Cán bộ 
công  nhân viên trong công ty, đã đạt được kết quả 
tốt về doanh thu và lợi nhuận. Công ty  giữ vững vị thế  
trên thị trường, giữ vững chính sách bán hàng thu tiền 
ngay, không chạy theo doanh thu để  ổn định tài chính 
; đồng thời phát triển sản phẩm mới phù hợp nhu cầu 
thị trường .
• Việc đầu tư vốn ra ngoài  vào các công ty thành 

viên đều có lãi, đặc biệt năm 2017  Công ty cổ phần 
Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu đã chi trả cổ 
tức.

• Công ty đạt Giải thưởng TOP 10 sản phẩm Thương 
hiệu Việt xuất sắc hưởng ứng cuộc vận động “ 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH  2017

STT     Chỉ tiêu ĐVT TH 2016 TH 2017 2017/2016 (%)

1    Tổng tài sản Tỷ đồng 422,511 469,171 111,04

2    Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 232,580 257,914 110,9

3    Doanh thu thuần Tỷ đồng 436,213 398,884 91,44

4    Sản lượng sơn nhựa Tấn 6.922 6.600 95,35

5
   Lợi nhuận thuần từ hoạt
   động kinh doanh

Tỷ đồng 79,676 60,719 76,2

6    Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 80,404 60,719 76

7    Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 80,404 60,661 75,45

8    Lao động bình quân Người 203 197 97

9    Thu nhập bình quân
Triệu 
đồng

16,01 15,915 99,4

10    Tỷ lệ cổ tức (%) % 30 30 100

11    Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ
   tức/lợi nhuận sau thuế

% 29,7 39,36 132,5

Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” lần 
thứ II năm 2017, do Bộ Công Thương tổ chức. 
Công ty đạt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
nam và TOP 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt 
nhất năm 2017.

• Công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống 
cháy nổ, môi trường, thực hiện pháp luật của Công 
ty nghiêm túc, đúng quy định.

• Hệ thống quản lý chất lượng -  môi trường thực 
hiện đúng tiêu chuẩn và được  chuyển đổi sang 
phiên bản mới năm 2015.

• Các hoạt động văn hóa thể thao được duy trì và 
phát triển như: bóng đã, bóng chuyền, cầu lông, 
erobic... được người lao động tham gia tích cực, tạo 
sự gắn kết mọi người, nâng cao thể chất và gắn bó 
với công ty.

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2017)
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Công tác kinh doanh phát triển thị trường

Mảng kinh doanh sơn

Đối với Sơn tàu biển: Tiếp tục duy trì thị phần ở các 
Công ty đóng tàu và vận tải biển như: VOSCO, Tân 
bình, HTK, Hải quân, cảnh sát biển... và các tàu cá ngư 
dân, dự án tàu nhỏ, tàu sửa chữa. 

Đối với sơn công nghiệp, dự án: Tập trung tiếp cận 
các dự án công nghiệp, nhiệt điện, thủy điện, tổng kho 
xăng dầu, các công trình giao thông. Do vậy đã cấp sơn 
cho các tập đoàn lớn: Tập đoàn Hòa Phát, công ty GE 
Việt nam, công ty Doosan, Sun group… và cấp sơn vào 
các dự án: cầu Hoàng Văn Thụ (Hải Phòng), cáp treo 
Cát Hải- Cát bà, Cầu vượt Big C Hải Phòng, nhà ga 
đường sắt trên cao Hà nội, Bệnh viện 108 quân đội… . 

Do vậy mặc dù lượng sơn Hải phòng giảm, nhưng sơn 
CMP vẫn tăng so cùng kỳ, lượng sơn công nghiệp, sơn 
chống cháy tăng đáng kể.

Công ty nghiên cứu thành công và đưa vào thị trường 
sản phẩm mới: Sơn trên thép mạ kẽm và sơn 2 thành 
phần đa năng, với chất lượng tốt: độ bóng cao, bám 
dính tốt, mẫu mã bao bì đẹp, giá bán cạnh tranh.  Bước 
đầu được khách hàng đón nhận với tín hiệu tích cực, 
tuy vậy thời gian đưa ra thị trường mới được ba tháng.

Công ty đã ký hợp đồng quảng cáo trên VOV giao 
thông đến hết năm 2018, đây là phương tiện quảng 
cáo hữu hiệu, theo đánh giá bước đầu là thương hiệu 
Sơn Hải Phòng đã lan tỏa đến người dân trên cả nước.

Về mảng đại lý 

Tổng giám đốc đã chỉ đạo và đi sát tình hình đại lý, đã 
ban hành các chính sách phù hợp cho các đại lý, nhà 
phân phối, do vậy hệ thống đại lý đã phát triển khắp 
các tỉnh thành trong nước. Năm 2017 lựa chọn mở 
thêm 08 địa lý mới, xóa bỏ một số đại lý yếu kém, đến 
nay công ty có 71 đại lý trên cả nước. Công ty thường 
xuyên hỗ trợ đại lý, đào tạo hướng dẫn sử dụng sơn 
cho các nhà phân phối, các đại lý nhằm nâng cao năng 
lực bán hàng. Trong năm 2017 đã có 24 lượt đại lý có 
doanh thu trên 01 tỷ đồng/ tháng và 37 lượt đại lý có 
doanh thu trên 500 triệu đồng/ tháng. .

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN

Về mảng sản xuất kinh doanh nhựa ALKYD

Công ty vận hành tốt  nồi nấu nhựa số 3 với dung tích 
12 m3, chi phí đầu tư: 09 tỷ đồng,  đã tiết kiệm được 
60 – 70 % so với nồi số 2. Với việc vận hành nồi số 3 
giúp hợp lý hóa sản xuất có thể đồng thời nấu tách biệt 
các loại nhựa khác nhau trên dây chuyền, giảm chi phí 
sản xuất: tiết kiệm thời gian, giảm dung môi vệ sinh nồi 
nấu mỗi khi thay đổi sản phẩm. 
Mời chuyên gia về công  nghệ sản xuất nhựa tư vấn 
nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu 
quả sản xuất nhựa 

Tổ chức mạng lưới bán hàng nhựa, tiếp cận tới các 
khách hàng sử dụng nhựa trong nước và nước ngoài, 
đã xuất khẩu sang Campuchia và tới đây thêm Myan-
ma..

So với năm 2016, sản lượng nhựa sản xuất đạt 120%, 
doanh thu đạt 147%. Công ty chủ động nguồn nguyê 
liệu và tiết kiệm ngoại tệ mua nguyên liệu cho sản xuất.

Về lao động, nhân sự

Công ty đã tích cực sắp xếp lao động, tinh giảm bộ máy 
gọn nhẹ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

• Bố trí Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh 
bán hàng.

• Tăng cường công tác đào tạo: đào tạo quy trình 
công nghệ đối với sản phẩm thiết bị mới, chứng 
chỉ giám sát quốc tế NACE, thi nâng bậc thợ, hệ 
thống quản lý chất lượng môi trường phiên bản 
năm 2015, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy 
chữa cháy. Công tác đào tạo góp phần nâng cao 
trình độ thành thạo, chất lượng sản phẩm của 
công ty.

• Sử dụng lao động tiết kiệm, nâng cao năng suất lao 
động nên lao động sử dụng bình quân năm 2017 
bằng 97% so với năm 2016, thu nhập của người 
lao động vẫn đảm bảo như năm trước.

Về đầu tư thiết bị

Tổng đầu tư năm 2017 là 16 tỷ đồng, gồm các thiết bị 
và khu vực sau:

Trung tâm kỹ thuật: Thiết bị thí nghiệm 5 chức năng, 
2 máy đo độ màu quang phổ, máy nghiền nano tăng 
năng lực nghiên cứu sản phẩm mới và kiểm soát chất 
lượng sản phẩm.

Dây chuyền nhựa Alkyd: Nồi nấu số 3  và các thiết 
bị phụ trợ nâng công suất nấu nhựa lên 10.000 tấn/
năm,tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm chi phí sản xuất  .

Phân xưởng Sơn: Dây chuyền đóng tự động, máy ng-
hiền sơn siêu mịn công suất cao, máy rửa bồn, máy 
lọc dung môi, máy khuấy MH 5000 đưa công suất lên 
20.000 tấn/năm . Đặc biệt máy nghiền mới đầu tư làm 
giảm thời gian nghiền từ 24 giờ/mẻ (máy cũ) xuống 
còn 05- 07 giờ/mẻ giúp tiết kiệm chi phí điện, nhân 
công, thời gian sản xuất, làm giảm giá thành sản phẩm, 
tăng lợi nhuận. Công ty tiếp tục thay thế các máy ng-
hiền cũ trong năm tới.

Các thiết bị đầu tư hoạt động tốt, góp phần nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng 
khả năng cung cấp của công ty.
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MỤC TIÊU
• Giữ vững thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong nước và vươn tầm thế giới.

• Công ty tiếp tục là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ với tỷ lệ sản phẩm khoa học công nghệ đạt trên 70% 
tổng doanh thu của Công ty. 

• Đảm bảo tỷ lệ cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho người lao động.

Đối với sản xuất kinh doanh sơn
Tập trung quyết liệt phát triển thị trường sơn dân 
dụng, trung tuần tháng 4/2018  đưa sản phẩm mới sơn 
Economy ra thị trường với chất lượng tốt, giá rẻ, mẫu 
mã bao bì đẹp,  chính sách hợp lý; quyết tâm phát triển 
bán hàng ra khắp các đại lý trên các tỉnh thành phố, 

KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH 2018
Theo nhận định tình hình thị trường năm 2018 còn rất nhiều khó khăn: ngành đóng tầu, vận tải biển chưa thể phục 
hồi, giá dầu mỏ tăng , giá nguyên liệu và dung môi còn biến động tăng cao, chi phí sản xuất sẽ khó giảm. Việc cạnh 
tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn . Căn cứ tình hình thị trường, điều kiện của Công ty và chỉ đạo của Hội 
đồng quản trị, Ban điều hành đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

STT     Chỉ tiêu ĐVT TH 2016 TH 2017

1     Tổng Doanh thu Tỷ đồng 500 114

2     Sản lượng sơn nhựa Tấn 7.500 115

3     Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 60 99

4     Tỷ lệ cổ tức % 30 100

5     Lao động bình quân Người 195 98

6     Thu nhập bình quân Triệu đồng 16,0 100,9

7     Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 80,404 60,661

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC CHỈ  TIÊU KẾ HOẠCH 
KINH DOANH NĂM 2018

nâng cao doanh số. Đi kèm với phát triển thị trường 
sơn là quảng bá hình ảnh Công ty trên thị trường cả 
nước. Đây là công tác trọng tâm cho năm 2018.

Mục tiêu phấn đấu năm 2018: doanh thu sơn tăng 10- 
20 % so với 2017.

Đối với sơn tàu biển: Duy trì các khách hàng đóng tàu, 
vận tải biển lớn, giữ vững thị trường sơn tàu biển. Tiếp 
cận các dự án tàu nhỏ, tàu tư nhân, tàu cá ngư dân, tàu 
sửa chữa các vùng miền.

Đối với sơn công nghiệp: Tập trung các dự án sử dụng 
sơn chống cháy, sơn sàn, sơn công nghiệp. Tiếp tục 
chú trọng vào các tập đoàn lớn: Vingroup, Sun group, 
Coteccons, Tôn Hoa Sen, Hòa Phát…. Và các dự án đã 
cấp sơn: Sân bay Vân đồn, Nhà máy Ô tô Vinfast, các 
dự án phát triển tại hải Phòng, các dự án ODA của 
Nhật bản. 

Về đại lý: Qua 2 năm thí điểm có những đại lý đạt 
doanh số 60 tỷ đồng/năm, sẽ nâng cấp một số đại lý 
thành nhà phân phối. Xây dựng cơ chế linh hoạt cho 
các đại lý, nhà phân phối theo từng khu vực, vùng 
miền, nâng cao năng lực bán hàng cho các đại lý. Phấn 
đấu mở thêm 15- 20 đại lý nâng tổng số đại lý lên 90  
đơn vị trải rộng khắp các tỉnh trên cả nước, đưa doanh 
thu của đại lý tăng 30% so với năm 2017.

Đối với sản xuất kinh doanh nhựa
Hợp tác với chuyên gia Đài Loan về các công thức 
nhựa, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và cơ 
cấu sản phẩm nhựa của công ty ra thị trường.

Đầu tư thêm nồi phản ứng số 4 (07 m3) và 01 nồi 200 
lít, đa dạng hóa sản phẩm nhựa và cung ứng sản phẩm 
kịp thời.

Đầu tư thêm nhân lực, thay đổi phương thức bán hàng, 
mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm 
2018 xuất được nhựa sang Myanma.

Mục tiêu doanh thu nhựa tăng từ 40 – 60 % so với 
năm 2107.

Đầu tư năm 2018
Tổng đầu tư dự kiến  80 tỷ đồng, tập trung đầu tư thiết 
bị cho hiện đại hóa dây chuyền sản xuất sơn, đa dạng 
hóa sản phẩm  nhựa và tăng cường năng lựcTrung tâm 
kỹ thuật.

Nhân sự, đào tạo

Tiếp tục đào tạo chứng chỉ giám sát quốc tế NACE cho 
nhân viên kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật.

Đào tạo nhân viên kỹ thuật về thiết bị tại Hàn Quốc.

Đào tạo công nhân về quy trình sản xuất, sử dụng thiết 
bị, nâng cao tay nghề; đặc biệt chú trọng đào tạo về 
sản phẩm mới.

Tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm, năng lực cho phát 
triển thị trường, bán hàng và Trung tâm kỹ thuật. Bổ 
sung lao động đối với phân xưởng sơn.

Nâng cao thu nhập, bảo đảm việc làm, thực hiện tốt 
các chế độ chính sách đối với người lao động, xây dựng 
văn hóa công ty tạo niềm tin và gắn bó của người lao 
động.



04 BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá tình hình công ty 2017 

Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018
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Trước những khó khăn trong năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đạt được như báo cáo của Ban 
điều hành là một kết quả đáng khích lệ, lợi nhuận đạt kế hoạch , đảm bảo tỷ lệ cổ tức cho cổ đông ở mức cao, bảo 
đảm thu nhập cho người lao động. Việc đầu tư có trọng điểm và thận trọng, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Năm 2017 
công ty đã đầu tư thêm nồi nấu nhựa số 3, thiết bị nghiền, dây chuyền đóng tự động của Phân xưởng sơn và thiết 
bị thử nghiệm cho Trung tâm kỹ thuật, những thiết bị này đã nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm nhựa Alkyd, 
hiện đại hóa dây chuyền sản xuất sơn và năng lực nghiên cứu sản xuất cho trung tâm kỹ thuật, nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh cho năm 2017 và các năm tiếp theo. 

Có được kết quả kinh doanh năm 2017 là sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của Tổng giám đốc, Ban điều hành và tất cả 
cán bộ nhân viên trong công ty; đã thực hiện đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị, có nhiều giải pháp tốt, tiết 
kiệm chi phí ở tất cả các khâu.

ĐÁNH GIÁ
TÌNH HÌNH CÔNG TY NĂM 2017

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Chỉ tiêu KH 2017
Thực hiện Tăng trưởng %

2017 2016 So với KH So với 2016

 Doanh thu thuần     500,000    472,142    512,620     94%     92%

 Lợi nhuận trước thuế        60,000       55,829       83,047     93%     67%

 Cổ tức 30% 30% 30%   100%   100%

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỀ RA

• Công ty đã thực hiện tốt giữ vững thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi tiếng trong nước và thế  giới.

• Công ty tiếp tục là Doanh nghiệp khoa học với tỷ lệ sản phẩm khoa học công nghệ đạt trên 50% tổng doanh 
thu của Công ty, năm 2017 đạt 70%.

• Đảm bảo lợi ích của cổ đông và thu nhập cho người lao động.

KẾT QUẢ
GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm 
vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo, và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban 
điều hành tổ chức thực hiện.

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ
Hội đồng Quản trị họp thường kỳ hàng quý để nghe báo cáo về kết quả hoạt động của công ty, phân tích đánh giá 
những mặt được và chưa được, đề ra phương án hành động cho quý tiếp theo nhằm ứng phó với những biến động 
của nền kinh tế, những thay đổi về mặt chính sách của nhà nước.

Giám sát việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban điều hành  đã cam kết.

Căn cứ báo cáo của Ban điều hành về  thực hiện  kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp 
định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị để phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo;

Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm  tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến  nghị  thiết  thực giúp 
Ban điều hành  hoàn  thành  tốt  nhiệm  vụ  được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH KINH DOANH
Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2017 

Thúc đẩy việc triển khai các chương trình xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tổ chức đánh giá các đề án khả thi, dự án đầu tư của công ty.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 

ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2017, Ban điều hành  công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty. 

Hội đồng quản trị đánh giá cao những kết quả của Ban điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của 
Công ty. 

Trong quá trình hoạt động, Ban điều hành  đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và  Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
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PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Xây dựng Thương hiệu Sơn Hải Phòng nổi 
tiếng trong nước và vươn tầm quốc tế, xây 
Công ty  vững mạnh, hiệu quả hơn trên cơ 
sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao 
năng lực quản trị doanh nghiệp. 

Đảm bảo giám sát hoạt động của Ban điều 
hành nhằm mục tiêu hoàn thành đạt và vượt 
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Nhất trí với bản kế hoạch phát triển Công ty 
giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng năm 
2020 – 2025 của Tổng giám đốc đã nêu. 

1

2

3



05 QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Hội đồng quản trị

 Ban Kiểm soát

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của  HĐQT, BKS, BGĐ

Tăng cường quản trị công ty
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2017

STT     Họ & tên     Chức vụ

1   Ông Nguyễn Văn Viện     Chủ tịch HĐQT

2   Ông Nguyễn Văn Dũng     Thành viên HĐQT điều hành

3   Bà Bùi Kim Ngọc     Thành viên HĐQT điều hành

4   Ông Vũ Văn Dũng     Thành viên HĐQT điều hành

5   Ông Nguyễn Mộng Lân     Thành viên HĐQT không điều hành

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện 
theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. 

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được 
gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo đúng quy định của Điều lệ.

STT     Họ & tên     Chức vụ     Số buổi dự họp Tỷ lệ dự họp

1 Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch 04 100%

2 Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên 04 100%

3 Bà Bùi Kim Ngọc Thành viên 04 100%

4 Ông Vũ Văn Dũng Thành viên 04 100%

5 Ông Nguyễn Mộng Lân Thành viên 04 100%

TỶ LỆ DỰ HỌP HĐQT

THÀNH VIÊN & CƠ CẤU HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng có 05 thành viên gồm:  có 03 thành viên Hội đồng quản trị kiêm 
điều hành và 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

STT  Số Nghị Quyết Thời  gian Nội dung

1 Số 01/NQ – HĐQT 14/02/2017 Quyết nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017

2 Số 238/QĐ-HĐQT 30/03/2017 Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ 
đông tại Đại hội đổng cổ đông năm 2017.

3 Số 14/NQ – ĐHĐCĐ 21/04/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2017

4 Số 248/QĐ- ĐHĐCĐ 21/04/2017
Quyết định thay đổi, bổ sung nội dung đăng 
ký kinh doanh 

5 Số: 02  /NQ - HĐQT 12/10/2017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua 
phương án trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 
2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu 

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội 
đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục 
tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

• Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.

• Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN & CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

STT     Họ & tên     Chức vụ

1    Lã Quỳnh Chi     Trưởng Ban Kiểm soát

2    Hoàng Thị Thu     Thành viên Ban Kiểm soát

3    Phạm Thị Thanh Trâm     Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công 
ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã có những 
đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

• Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành.

• Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

STT     Họ & tên     Chức vụ Số buổi dự họp Tỷ lệ dự họp

1    Lã Quỳnh Chi Trưởng ban kiểm soát 04 100%

2    Hoàng Thị Thu Thành viên Ban KS 04 100%

3    Phạm Thị Thanh Trâm Thành viên Ban KS 04 100%

TỶ LỆ DỰ HỌP BAN KIỂM SOÁT

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Đến hết năm 2017 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ 
thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và 
giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm 
toán. Năm vừa qua trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thời 
tiết không thuận lợi: mưa bão rất nhiều, sức mua giảm. Tuy nhiên công ty đã sử dụng vòng quay vốn có hiệu quả, 
tiết kiệm tối đa các chi phí trong SXKD ... đem lại lợi nhuận tốt và bảo toàn vốn cho Công ty.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU 
HÀNH, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Trong năm 2017 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên 
Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

• Trong năm 2018, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã 
thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ 
và pháp luật. 

• Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra 
sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty. 

• Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực 
hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; 

• Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình 

về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành; 

• Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT
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Tên người 
nội bộ/

người liên 
quan

Chức vụ
Hình 
thức

Số lượng Ngày
Số CP 

trước GD
Số CP 

sau GD
Tỷ lệ sau 

GD
Quan hệ

Chức 
vụ

Bà Bùi Kim 
Ngọc

Kế toán 
trưởng

Mua 9.900 20/03/2017 87.901 97.801 1,22%

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NNB VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

GIAO DỊCH, THÙ LAO

THU LAO CỦA HĐQT, BKS 2017

Họ và tên Chức danh
 Thù lao + tiền thưởng 

(triệu vnđ)

Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch  966,4

2. Ông Nguyễn Mộng Lân TV HĐQT  495,2

3. Ông Nguyễn Văn Dũng
Tổng giám đốc - PCT 
HĐQT

 1.091,4

4. Ông Vũ Trung Dũng Phó TGĐ - TV HĐQT  495,2

5. Bà Bùi Kim Ngọc
Kế toán trưởng - TV 
HĐQT

495,2

Tổng 3.543,4

Ban kiếm soát

1. Lã Quỳnh Chi Trưởng ban kiểm soát 346

2. Bà Hoàng Thị Thu TV Ban kiểm soát 185

3. Nguyễn Thị Thanh Trâm TV Ban kiểm soát 185

Tổng 716

1
Từ khi tham gia thị trường chứng khoán đến nay, Công ty luôn chủ động nắm bắt 
các quy định pháp luật có liên quan và cập nhật kịp thời như: 
• Tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về Công bố thông tin, xây dựng và ban hành 

Quy chế công bố thông tin theo thông tư 155/2015/TT-BTC- Hướng dẫn 
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế công bố thông tin 
của Sở giao dịch chứng khoán Hà Hội.

• Định kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ đông
• Rà soát, xây dựng điều lệ, Quy chế quản trị bám sát theo Luật Doanh Nghiệp 

2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng 
cho các công ty đại chúng và thông tư 95/2017/TT-BTC Điều lệ mẫu, quy 
chế quản trị mẫu.

Những việc trên một mặt nâng cao hiệu quả quản lý, mặt khác thúc đẩy sự công 
bằng, minh bạch trong quá trình xử lý sự cố và những sai sót phát sinh. Qua đó 
giúp ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

2
Công ty ứng dựng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quản quản trị công ty. Hệ 
thống ERP tổng thể, hỗ trợ ban điều hành có thông tin kịp thời nhất góp phần nâng 
cao hiệu quả kinh doanh.  Hệ thống ERP đang ứng dụng: 

• Quản trị tài chính kế toán
• Quản trị nhân sự
• Quản trị quan hệ khách hàng
• Quản trị sản xuất và kho hàng

Về Quan hệ nhà đầu tư, công ty thực hiện nâng cấp website www.sonhaiphong.
com.vn để có thể cung cấp thông tin kịp thời đến cộng đồng nhà đầu tư, khách 
hàng đối tác.

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CÔNG TY

3 Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc lên kế hoạch tham dự đầy đủ các khóa học, 
tập huấn về quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch 
chứng khoán Hà Nội tổ chức.

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

TĂNG CƯỜNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY



06 BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mục tiêu phát triển bền vững

 Các chỉ tiêu phát triển bền vững
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MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đối với khách hàng
• Cung cấp các sản phẩm chất lượng

Đối với cổ đông
• Thực hiện công bố thông tin công khai minh bạch
• Tổ chức thành công Đại hội cổ đông
• Đảm bảo cổ tức ổn định bền vững

Đối với môi trường
• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về môi trường

Đối với nhà nước
• Tuân thủ chính sách nhà nước trong hoạt động kinh doanh
• Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế

Đối với người lao động
• Xây dựng chính sách lương thưởng hiệu quả, hợp lý với mức 

thu nhập cạnh tranh
• Đảm bảo sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn với người lao 

động
• Chăm lo đời sống tinh thần của người lao động

Đối với cộng đồng xã hội
• Chia sẻ chung tay với các hoạt động cộng đồng
• Có trách nhiệm với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội

CÁC CHỈ TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Nguyên liệu

Năm 2016 Năm 2016

Số lượng 
(tấn)

Trị giá
(triệu đồng)

Số lượng 
(tấn)

Trị giá
(triệu đồng)

    Dung môi 2.157,7 39.144 2.078 38.259

    Nhựa 2.735,4 86.410 3.131 99.059

    Bột N/A N/A 1.669 58.927

    Phụ gia 262,4 34,739    207 14.712

TIÊU THỤ ĐIỆN

STT Loại năng lượng Đơn vị tính Số lượng năm 2016 Số lượng năm 2017

1 Điện kw 1.832.000 1.576.600

2 Xăng lít 0 0

3 Dầu lít 150.600    170.000

STT Các nguồn nước Đơn vị tính Số lượng năm 2016 Số lượng năm 2017

1    Từ nguồn nước của giếng m3 0 0

2    Từ nguồn nước mua m3 11.873 11.692

TIÊU THỤ NƯỚC
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TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

• Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không 

• Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định: Không 

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất sơn và được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý cho cá nhân và tập thể Công ty, đạt tiêu chuẩn là 1 
trong 50 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác An sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng, được chứng nhận Doanh 
nghiệp “Vì môi trường xanh Quốc gia”. Không chỉ vậy, trong những năm vừa qua, Công ty cũng tích lũy nhiều 
kinh nghiệm sản xuất, có kế hoạch mở rộng sản xuất, nâng cấp thiết bị, đổi mới và không ngừng cập nhật công 
nghệ đưa vào sản xuất nâng cao tốc độ tăng trưởng qua các năm.

Công ty có nhiều nghiên cứu, đề tài sản xuất các sản phẩm sơn thân thiện với môi trường. Các đề tài gần đây 
thực hiện được thực hiện:

• Năm 2015: tham gia đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu sản xuất sơn chống cháy hệ không dung môi và hệ 
nước thân thiện với môi trường”.

• Năm 2016: ký hợp đồng thực hiện 2 đề tài

Cấp Bộ: “Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sơn Alkyd dung môi nước có hàm lượng VOC thấp công suất 
15.000 tấn/năm.”thực hiện từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2018
Cấp thành phố: “Sản xuất thử nghiệm nhựa Alkyd long oil, Alkyd short-oil cho sơn gỗ lớp lót và Alkyd short-oil 
cho sơn gỗ lớp phủ đạt tiêu chuẩn Quốc tế theo công nghệ chuyển giao từ Thái Lan trên dây chuyền sản xuất 
công suất 5.000 tấn/năm” thực hiện từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT Tiêu chí Giá trị năm 2016 Giá trị  năm 2017

1 Số lượng lao đồng (người) 201 194

2 Mức thu nhập trung bình/năm (VNĐ) 16,010,000 15,915,000

3 Thời gian là việc 40 (h)/tuần 
(nghỉ thứ 7 và chủ nhật) 8 8

4 Số giờ đào tạo trong năm    2.144 giờ  4.416 giờ

Đào tạo người lao động: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ 
cho nhân viên quản lý cấp trung gian, hoạt động đào tạo hàng năm được xem xét và thực hiện theo phương thức 
đào tạo nội bộ và học bên ngoài.

Số giờ đào tạo được tính trên tổng số giờ của các khóa đào tạo do công ty tổ chức.
Số giờ đào tạo trong năm 2017 tăng mạnh so với năm 2016, do trong năm 2017 công ty thực hiện đào tạo quy 
trình vận hành thiết bị, đào tạo tính năng sản phẩm mới, các chứng chỉ, nâng cao tay nghề các bộ công nhân viên.

Stt Tên chương trình Thời gian Số lượng nhân viên

1

Đào tạo lại quy trình vận hành thiết bị sản 
xuất sơn; quy trình vận hành thiết bị sản xuất 
nhựa Alkyd trên dây chuyền 5000 tấn/năm; 
quy trình sản xuất sơn, nhựa.

Tháng 10/2017 19

2 Đào tạo chứng chỉ Nace Tháng 10/2017 03

3

Cập nhật phiên bản mới, những thay đổi 
của phiên bản mới về hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001: 2015 và hệ thống quản lý 
môi trường ISO 14001:2015

Tháng 11/2017 45

4
Đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản 
lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống 
quản lý môi trường ISO 14001:2015

Tháng 7/2017 12

5 Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân . Tháng 2/2017 26

6 Nghiệp vụ bảo vệ cơ quan doanh nghiệp Tháng 12/2017 01

7
Ước lượng độ không đảm bảo đo cho phòng 
thử nghiệm

Tháng 6/2017 01

8 Thực tập phương án chữa cháy Tháng 10/2017 43

9 Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy Tháng 10/2017 193

10 Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Tháng 01/2017 209

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÃ THỰC HIỆN

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

Công ty luôn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, ý tế, tai nạn,chế độ phúc lợi, chế độ thai 
sản, tặng quà sinh nhật, tặng quà ngày Lễ, Tết, quốc khánh, tặng quà sinh nhật và bảo hiểm kết hợp về con người…. 
cho người lao động theo đúng  Luật Lao Động và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

Sự quan tâm và hỗ trợ người lao động luôn được cân nhắc tại Công ty. Công ty không ngừng quan tâm, nâng cao 
đời sống sinh hoạt lành mạnh và sức khỏe cho CB – CNV bằng cách tạo điều kiện cơ sở vật chất cho họ tham gia 
các hoạt động thể dục thể thao, khám sức khỏe định kỳ, tham quan, nghỉ mát, phát động phong trào văn hóa văn 
nghệ, thể dục thể thao trong toàn Công ty, xây dựng sân bóng chuyền, Cầu lông, bóng bàn, bóng đá mi-ni, tổ chức 
học ngoại ngữ mời giáo viên người nước ngoài, học dancing. Thực hiện phong trào vệ sinh xanh sạch đẹp, xây dựng 
một nét văn hóa riêng cho Công ty Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh bảo đảm lợi ích cho cổ đông Công ty và quyền lợi của người lao động, 
Công ty còn chú tâm đến hoạt động xã hội trên địa bàn nhằm góp một phần lợi ích của Công ty vào sự phát triển 
chung của xã hội như: duy trì phụng dưỡng   Mẹ Việt Nam anh hùng, người cô đơn, Ủng hộ Quỹ vì người nghèo, 
qũy đền ơn đáp nghĩa, tặng quà thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ hiện đang công tác tại Công ty, ủng hộ thành 
phố tổ chức các sự kiện...Trong năm 2018, HĐQT, Ban giám đốc đã có chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghĩa cử “ uống 
nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có công với đất nước trong các cuộc chiến tranh, phụng 
dưỡng chu đáo Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG



Lớp tập huấn sơn mẫu bảo quản, bảo dưỡng tàu

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy Khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Khóa đào tạo an toàn vệ sinh lao động



06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đã được kiểm toán
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Người đại diện theo Pháp luật



Số điện thoại: 0225.3593681 – 3641121 – 3593682
Số fax:  (84.225) 359 3680 - 357 1053
Website:  sonhaiphong.com.vn
Địa chỉ:    Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG


