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NỘI DUNG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Quản trị công ty

Báo cáo tài chính

•Đánh giá các mặt hoạt động  

•Đánh giá hoạt động của Ban TổngGiám đốc 

•Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị 

• Thông tin về doanh nghiệp 

• Báo cáo kiểm toán độc lập 

• Bản cân đối kế toán

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

• Thuyết minh báo cáo tài chính

Thông tin chung

Tình hình hoạt động trong năm

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

•Thông tin khái quát  

•Quá trình hình thành và phát triển  

•Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

•Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức 

•Định hướng phát triển 

•Rủi ro 

•Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

•Tổ chức và nhân sự 

•Tình hình đầu tư và tình hình thực hiện các dự án 

•Tình hình tài chính

•Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

•Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

•Tình hình tài chính 

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

•Kế hoạch phát triển trong tương lai

•Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiếm kiểm toán

•Thông tin cổ phần và cổ đông 

•Hoạt động của Hội đồng quản trị 

•Hoạt động của Ban kiểm soát 

•Giao dịch, thù lao, lương thưởng 
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THÔNG TIN CHUNG

•Thông tin khái quát 
 
•Quá trình hình thành và phát triển 
 
•Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

•Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức 

•Định hướng phát triển 
 
•Rủi ro 
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Thông tin khái quát

• Tên giao dịch

• Giấy chứng nhận ĐKDN số

• Vốn điều lệ

• Vốn đầu tư của chủ sở hữu

• Địa chỉ

• Số điện thoại

• Số fax

• Website

• Mã cổ phiếu

"Được thành lập từ những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, các sản phẩm nông dược của CPC 
được bà con vùng Đồng bằng sông Cửu Long biết đến và sử dụng có logo hình tam giác với lá xanh 
TSC. Qua quá trình hoạt động, CPC không ngừng nghiên cứu, cải tiến để đem đến cho bà con 
nông dân những sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý. Chính vì thế, các sản phẩm của CPC 
ngày càng được bà con nông dân tin dùng, và đây là động lực rất lớn giúp cho CPC phát triển."

: CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

: 1800457478

: 43.030.500.000 đồng

: 43.030.500.000 đồng

: 51 Trương Văn Diễn, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Hồ Chí Minh

: 0292 3.861.770

: 0292 3.861.798

: www.tstcantho.com.vn

: CPC
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Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1992, CPC được hình thành 
từ liên doanh của Công ty Vật tư 
Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ với 
Vipesco, có chức năng sản xuất 
và gia công các loại thuốc bảo vệ 
thực vật

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

Năm 2007, Xí nghiệp 
Thuốc sát trùng Cần Thơ 
được cổ phân hóa theo 
Quyết định số 1462/QĐ-
CT.UB của UBND Tỉnh cần Thơ 
ký ngày 26/4/2002 thành Công ty 
Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 
(CPC), được độc lập sản xuất kinh 
doanh với chức năng chính là: sản 
xuất, gia công và kinh doanh các 
mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, 
phân bón, máy móc dụng cụ phục 
vụ nông nghiệp

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

Năm 2002, Xí nghiệp Thuốc sát 
trùng Cần Thơ được cổ phân hóa 
theo Quyết định số 1462/QĐ-CT.
UB của UBND Tỉnh cần Thơ ký 
ngày 26/4/2002 thành Công ty Cổ 
phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 
(CPC), được độc lập sản xuất kinh 
doanh với chức năng chính là: sản 
xuất, gia công và kinh doanh các 
mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, 
phân bón, máy móc dụng cụ phục 
vụ nông nghiệp

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

Năm 2011, CPC tiến hành chia cổ 
phiếu thưởng từ nguồn thặng dư 
vốn với số lượng 194.205 cổ phần, 
nâng vốn điều lệ của Công ty lên 
43.030.050.000 đồng.

Năm 2012, Mặc dù là Công ty nhỏ, 
có quy mô hoạt động khiêm tốn, 
nhưng trải qua hơn 25 năm hình 
thành và phát triển, CPC đã gặt hái 
nhiều thành quả giá trị, thương hiệu 
CPC ngày càng vững mạnh, khẳng 
định vị thế của mình trên thị trường.

Năm 2017, Tính đến năm 2017 
CPC đã được người tiêu dùng bình 
chọn là công ty được giấy chứng 
nhận Hàng Việt Nam chất lượng 
cao 13 năm liền. Sản phẩm của 
CPC ngày càng được bà con nông 
dân tín nhiệm và tin dùng.

Năm 2018, CPC đạt giải Top 100 
Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA

Năm 2019, CPC đã đạt Danh hiệu 
HVNCLC và giữ vững danh 
hiệu liên tục suốt 15 năm 
liền (2005-2019). Lễ công 
bố hàng VNCLC 2019 được 
tổ chức tại Adora Center 
vào ngày 20/02/2019

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng chuyên canh lúa lớn nhất Việt Nam. Vào những năm cuối 
thập niên 80 và đầu thập niên 90 thế kỷ trước, dịch bệnh, sâu rầy liên tục xảy ra và bùng phát 
trên diện rộng làm nhiều ruộng lúa, hoa màu của nông dân bị mất trắng, đời sống người dân 
gặp nhiều khó khăn.... Do đó, nhu cầu sản xuất thuốc nông dược bảo vệ mùa màng, tìm kiếm 
biện pháp canh tác hữu hiệu, giống lúa thích nghi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 

• Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ;

• Nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh 

thuốc bảo vệ thực vật, các chế phẩm sinh 

học và hóa chất các loại;

• Nhập khẩu, kinh doanh phân bón, máy móc 

thiết bị, dụng cụ sản xuất nông nghiệp;

• Sản xuất kinh doanh thuốc và hóa chất dùng 

trong môi trường nuôi trồng thủy sản;

• Sản xuất kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo 

môi trường dùng trong nuôi trông thủy sản. 

• Sản xuất kinh doanh thủy sản làm giống, chất 

bổ sung cho thức ăn và thức ăn chăn nuôi cho 

nuôi trồng thủy sản;

• Chế biến thủy hải sản xuất khẩu;

• Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, 

hóa chất phục vụ nông nghiệp.

Trong những năm gần đây, CPC tập trung nhiệm vụ chính là sản xuất, gia công và kinh doanh 
thuốc bảo vệ thực vật.

“CPC - CÙNG NÔNG GIA 

ĐƯỢC MÙA”
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Địa bàn kinh doanh

Thị trường trong nước

CPC có mạng lưới phân phối lớn, phạm vi hầu hết các 

tỉnh thành trong nước. 

Đồng Bằng Sông Cửu Long

Các tỉnh miền Trung 

Tây Nguyên.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu là

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Thị trường nước ngoài

Chiến lược dài hạn Công ty không chỉ tập trung vào phân 
khúc thị trường trong nước mà còn mở rộng ra nhiều nước 

khu vực lân cận như Campuchia, Lào....

Tại Campuchia CPC đã thành lập Chi nhánh với 35 tên 
thương phẩm được cấp phép lưu hành tại đất nước đầy 

tiềm năng về nông nghiệp này.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
Mô hình quản trị

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp và các qui 

định pháp luật liên quan:

Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao 

nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định  mọi 

vấn đề liên  quan  đến  mục  đích,  quyền  lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông.

Tổng giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt 

động quản trị và điều hành sản xuất của Công ty.

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊBAN KIỂM SOÁT

PHÒNG TỔ 
CHỨC NHÂN SỰ

Phòng
 Kế hoạch và 

điều độ

 
Phòng Cơ điện

Phòng Phát 
triển sản phẩm

 Phòng Sản 
xuất

Kho bao bì

Kho 
thành phẩm

Kho
 nguyên liệu

Phân xưởng sản 
xuất chai pet

Phân xưởng 
sản xuất thuốc 

dạng nước

Phân xưởng 
sản xuất thuốc 
dạng bột, hột

Bộ phận phối liệu

GIÁM ĐỐC 
SẢN XUẤT

GIÁM ĐỐC
 TÀI CHÍNH

GIÁM ĐÓC 
KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN 
TIN HỌC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng Kinh 
doanh

Phòng 
Cung ứng

Phòng Kế toán 

Phòng Đầu tư 
tài chính

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CPC
Các mục tiêu chủ yếu của công ty

Đối với thị trường nội địa Tổ chức bộ máy

Hệ thống sản xuấtĐối với thị trường nước ngoài

Tiếp tục duy trì mở rộng phân phối sản phẩm 

trên toàn quốc, trong đó tập trung chủ yếu 

vào Đồng bằng sông Cưu Long, khu cực Tây 

Nguyên, và cá tỉnh miền Trung, gây dựng 

thương hiệu, uy tín theo phương châm “Cùng 

nông gia được mùa”

Công ty đã thành lập chi nhánh tại Campuchia, 

trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu mở 

rộng sang thị trường các nước trong khu vực 

và thế giới.

Từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức tinh gọn 

và hiệu quả, phát huy sự phối hợp giữa các 

phòng ban trong Công ty, thống nhất trong việc 

thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục đầu tư vào 

hệ thống sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt 

động, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, áp 

dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật vào để đánh giá 

chất lượng các quy trình sản xuất sản phẩm

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Về lao động

Hoàn thiện và nâng cao bộ máy quản lý, gia 

tăng hệ thống sản xuất;

Duy trì hoạt động kinh doanh và HĐSX nhằm 

đảm bảo doanh thu đạt được từ các thị trường 

chủ đạo, làm bước tiến mở rộng thị trường ra 

khắp cả nước và các nước lân cận;

Đảm bảo được chất lượng sản phẩm và hệ 

thống quản lý đạt tiêu chuẩn, đặt niềm tin 

khách hàng là tiêu chí hàng đầu để công ty 

đứng vững trên thị trường;

Giám sát và kiểm tra định kỳ các HĐSX, HĐKD 

nhằm đảm bảo sản phẩm luôn trong giới hạn 

cho phép về tiêu chuẩn, nâng cao các hoạt 

động kinh doanh;

Tăng cường nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu 

nguyên vật liệu, cũng như thành phẩm nhằm 

luôn cho sản phẩm tốt nhất. Chất lượng sản 

phẩm là sự sống còn của công ty.

Xây dựng quy trình tuyển chọn và đào tạo chặt 

chẽ, hợp lí để tạo lực lượng nòng cốt phát triển 

CPC ngày càng vững mạnh;

Đánh giá hiệu quả lao động của cán bộ công 

nhân viên nhằm cải thiện chất lượng lao động, 

cũng như có chế độ đào tạo phù hợp;

Tổ chức các hoạt động khám s

ức khỏe định kỳ cũng như chương trình đào 

tạo ngoại khóa bắt buộc nhằm đảm bảo sức 

khỏe công nhân viên, làm tiền đề nâng cao tinh 

thần và hiệu quả làm việc.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CPC

Các mục tiêu phát triển bền vững

Đối với khách hàng và đối tác

Đối với cổ đông và nhà đầu tư

CPC luôn nỗ lưc tối đa để mang lại những sản 

phẩm tốt nhất và an toàn cho khách hàng. Để 

làm được điều đó phòng phát triển sản phẩm 

của Công ty thường xuyên tổ chức các buổi đi 

thực tế để tìm hiểu về các vấn đề về cây trồng 

mà khách hàng thường xuyên gặp phải, từ đó 

cung câp các sản phẩm phù hợp với nhu cầu 

thực tế. Ngoài ra, Công ty còn tích cực trong 

công tác tìm kiếm các đối tác uy tín trên thị 

trường để tìm được nguồn hàng chất lượng 

cao với giá rẻ hơn. Các chương trình hậu mãi, 

khuyến mãi cùng được Công ty triển khai một 

cách thường xuyên. Công ty cũng xây dựng 

đội ngũ tư vấn về cách sử dụng sản phẩm an 

toàn và hiệu quả để giúp người nông dân có 

vụ mùa tốt nhất.

Tất cả các chiến lược, chính sách Công ty đề ra luôn tập trung vào mục tiêu cao nhất là tối đa hóa 

giá trị cho cổ đông. Để đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhà đầu tư, website của Công ty luôn cập 

nhập các thông tin một cách kịp thời, chính xác và minh bạch. Chính sách cổ tức của Công ty luôn 

giữ ở mức ổn định khoảng 15% -20%. Hằng năm, trong các cuộc họp Đại hội cổ đông, Công ty luôn 

ghi nhận các ý kiến đóng góp trong đại hội, đúc kết để từ đó xây dựng chương trình hành động trong 

năm để Công ty ngày một phát triển hơn.

Đối với cộng đồng và môi trường

Đối với cán bộ công nhân viên

Nhằm đạt được hiệu quả lao động tốt 

nhất, Công ty luôn chú trọng xây dựng 

môi trường lao động an toàn và hiệu quả. 

Thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện 

vọng, các ý kiến đóng góp của cán bộ 

công nhân viên. Ngoài ra, Công ty còn tổ 

chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, 

nhằm kết nối đội ngũ cán bộ công nhân 

viên. Mục tiêu dài hạn của công ty là xây 

dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên với 

trình độ chuyên môn cao đáp ứng được 

nhu cầu phát triển cũng nư nững đòi hỏi 

đặc thù chuyên môn của ngành.

Trong quá trình hoạt động, Công ty còn chú trọng vào đóng góp xã hội tại địa phương. Thường 

xuyên tổ chức các buổi tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh trường 

khuyết tật, các học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ bà con nông dân gặp thiên tai lũ lụt, bệnh dịch cây 

trồng... nhằm góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng phát triến và tốt đẹp hơn.

Đặc thù ngành hóa chất tiềm ẩn những rủi ro rất cao đối với môi trường. Trong công tác nghiên cứu 

sản phẩm, Công ty luôn ưu tiên lựa chọn các sản phấm ít gây hại cho môi trường. Thường xuyên 

kiểm tra, cải tiến dây chuyên sản xuất đế đảm bảo không có sự cố rò rỉ hóa chất ra ngoài. Cán bộ 

nhân viên trong Công ty được đào tạo kiến thức về an toàn trong sản xuất, kỹ năng xử lí các sự cố 

bất thường đế đảm bảo an toàn môi trường.
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CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CPC

Tiền thân là Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ được thành lập vào năm 1992, 
sau hơn 26 năm phát triển, với sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Công ty và tập thể Cán 
bộ Công nhân viên, Công ty đã và đang thực hiện tốt sứ mạng của mình trong việc bảo vệ mùa 
màng cho người nông dân. Để có được thành công đó, Công ty luôn chủ động đưa ra các chính 
sách phòng ngừa rủi ro ảnh hường xuyên suốt quá trình sản xuất hoạt động kinh doanh của 
Công ty. Những rủi ro đó bao gồm:

Rủi ro về kinh tế Rủi ro về 
môi trường 

Rủi ro đặc thù Rủi ro luật pháp

Rủi ro về kinh tế

Kinh tế Việt Nam kết thúc năm 2018 với nhiều 

kết quả tốt đẹp trong đó phải kể đến mức tăng 

trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây, GDP 

đạt 7,08% hay lần đầu tiên sau 13 năm ngân 

sách có thặng dư. Thiên tai lũ lụt, chiến tranh 

thương mại Mỹ Trung, chủ nghĩa bảo hộ trỗi 

dậy… là những trở ngại chính trên con đường 

phát triển kinh tế xã hội của năm 2018. Dẫu vậy, 

kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2018 ước 

tính đạt 244,7 tỷ USD, tăng tới 13,8% so với 

năm 2017.

Theo số liệu của tổng cục thống kê, khu vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng 

trưởng cao nhất trong giai đoạn 2012-2018 đạt 

3,76%. Trong đó, ngành nông nghiệp tiếp tục 

khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét khi đạt 

mức tăng 2,89%, là mức tăng cao nhất trong 

10 năm qua. Điều này ảnh hưởng tích cực đến 

nhu cầu sử dụng các sản phẩm nông dược để 

bảo vệ thực vật.

Ngoài ra động thái tăng giảm lãi suất cũng là yếu 

tố đáng lo ngại đối với doanh nghiệp. Lãi suất 

cho vay trong năm qua tăng cao đã làm tăng áp 

lực trả nợ vì vốn ngắn hạn của doanh nghiệp 

chủ yếu từ các khoản vay ngắn hạn. Do đó ban 

lãnh đạo đã tích cực theo dõi thị trường, phân 

tích và đưa ra những chính sách thích hợp để 

ứng phó kịp thời những rủi ro này. 

Rủi ro về môi trường

Thuốc bảo vệ thực vật có sử dụng nhiều loại 

hóa chất có ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người cũng như nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực sản xuất và kinh doanh thuốc sát trùng, 

CPC đã tuân thủ các quy chuẩn nhằm kiểm 

soát môi trường trên cơ sở đánh giá các rủi 

ro ô nhiễm môi trường. Công ty cũng đã đầu 

tư các hệ thống xử lí khí thải, nước thải, xử 

lí bụi phát sinh tại cơ sở sản xuất kinh doanh 

đúng quy định nhằm hạn chế tối đa chất độc 

hại ảnh hưởng đến môi trường và mọi người 

xung quanh.
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Rủi ro luật pháp

Rủi ro khác

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ chịu sự 

điều chỉnh của hệ thống pháp luật Việt Nam 

như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật an 

toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, với tư cách là 

một doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch 

chứng khoán, CPC còn chịu tác động bởi hệ 

thống khung pháp lý của Thị trường chứng 

khoán Việt Nam. Hiện tại một số luật, chế tài, 

chính sách đang được đổi mới, do vậy CPC 

cần phải có sự chuấn bị kỹ lưỡng hơn để đáp 

ứng những yêu cầu này.

Với chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh 

ra các nước trong khu vực và thế giới. Ngoài 

pháp luật Việt Nam, Công ty còn tuân thủ các 

quy định về luật thương mại và các tiêu chuấn 

kỹ thuật quốc tế. 

Do vậy, để hạn chế tối đa những rủi ro pháp luật, ban lãnh đạo Công ty thường xuyên cập 

nhập những quy định mới, từ đó hoạch định các chiến lược kinh doanh phù hợp, đảm bảo 

hoạt động kinh doanh được phát triển ổn định.

Những rủi ro khác bao gồm: các rủi ro không thể dự đoán được như dịch bệnh, thiên tai, bảo 

quản hàng hóa, …là những rủi ro có nguy cơ xảy ra rất thấp nhưng có tác động rất lớn đến tình 

hình kinh doanh của toàn Công ty. Để hạn chế tối đa thiệt hại, Công ty sẽ tham gia mua bảo hiểm 

tài sản, hàng hóa.

CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CPC

Rủi ro đặc thù

Các sản phẩm của CPC gắn liền với sản xuất 

nông nghiệp nên có tính mùa vụ rất cao. Chính 

vì thế công ty luôn chú trọng đến việc điều phối 

sản xuất hợp lí để đảm bảo nguồn cung cấp 

đầy đủ và hợp lí cho thị trường.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM

•Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

•Tổ chức và nhân sự 

•Tình hình đầu tư và tình hình thực hiện các dự án

•Tình hình tài chính

•Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Tình hình hoạt động trong năm Tình hình thực hiện kế hoạch đề ra

Năm 2018, thị trường tiêu thụ nông sản được mở rộng, xuất khẩu đạt kỉ lục mới với 

con số 40,02 tỷ USD. Đây là năm tăng trưởng nông nghiệp cao nhất  trong bảy năm 

gần đây. Điều này đã thúc đẩy tiêu dùng trong nước mà cụ thể là các sản phẩm nông 

nghiệp như thuốc trừ sâu, thuốc sát trùng. Mặc dù bức tranh nông nghiệp 2018 có 

nhiều điểm sáng nhưng vẫn còn nhiều thách thức đặt ra cụ thể thị trường tiêu thụ còn 

nhiều biến động, nguy cơ rủi ro trong khi năng lực quản trị công tác dự báo cung, cầu 

còn nhiều bất cập.Đứng trước những thách thức đó CPC đã có những chính sách và 

phương án cụ thể nhằm kiểm soát tình hình hoạt động Công ty 1 cách tốt nhất.

Minh chứng khẳng định năng lực, tâm huyết của Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công 

nhân viên của công ty được thể hiện qua bản kết quả đạt được trong năm. Doanh thu 

thuần trong năm đạt 322 tỷ đồng vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra là 256 tỷ đồng. Lợi 

nhuận trước thuế cũng tăng 4,12% so với kế hoạch đạt 16,6 tỷ đồng. Các tiêu chí hầu 

như đều vượt chỉ tiêu kế hoạch điều đó cho thấy sự hiệu quả và tính tâm huyết của 

ban lãnh đạo dành cho công ty và các cổ đông.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CPC trong năm 2018 cụ thể như sau:

Trong năm 2018, nhờ đổi mới phương thức bán hàng, cải thiện năng lực dự báo nhu 

cầu thị trường, tình hình kinh doanh của công ty đã đạt được những thành quả đáng 

kể. Kết thúc năm 2018, doanh thu thuần đạt 322 tỷ đồng tăng 16,99% so với cùng kì 

năm ngoái. Bên cạnh đó các chính sách được đề ra nhằm tiết kiệm chi phí đầu vào 

và chi phí quản lí doanh nghiệp giúp cho lợi nhuận sau thuế tăng 3,8% so với cùng 

kỳ đạt 13 tỷ đồng. Kết quả tăng trưởng này là thành quả xứng đáng với những nỗ lức 

không ngừng của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên.

Chỉ tiêu 2017 2018 Tăng/Giảm 2018

Doanh thu thuần 275,414,595,202 322,217,896,946 16.99%

Giá vốn hàng bán  217,663,766,470 274,896,713,230 26.29%

Doanh thu hoạt động tài 
chính 1,957,364,233 1,972,217,490 0.76%

Chi phí tài chính 2,290,353,446 3,427,095,279 49.63%

Chi phí bán hàng 17,498,663,462 18,559,383,573 6.06%

Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 23,764,922,103 10,848,644,783 -54.35%

Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 16,154,253,954 16,458,277,571 1.88%

Lợi nhuận khác -368,248,938 201,279,142 -154.66%

Lợi nhuận trước thuế 15,786,005,016 16,659,556,713 5.53%

Lợi nhuận sau thuế 12,462,296,804 12,935,244,554 3.80%

EPS (Đồng) 2,617 3,053 16.66%

Chỉ tiêu Thực hiên 2018 Kế hoạch 2018 Thực hiện/Kế hoạch

Doanh thu thuần 322.217.896.946 256.000.000.000 125,87%

Lợi nhuận trước thuế 16.659.556.713 16.000.000.000 104,12%

Lợi nhuận sau thuế 12.935.244.554 12.800.000.000 101.06%

Tỷ lệ chi trả cổ tức 10% Từ 17% - 23%  -

125,87%

104,12%

Trong năm 2018, Công ty 
đã hoàn thành vượt chỉ tiêu 
kế hoạch đề ra.

Trong năm 2018, Công ty 
đã hoàn thành vượt chỉ tiêu 
kế hoạch đề ra.

KẾ HOẠCH DOANH 
THU ĐƯỢC HOÀN 
THÀNH 

KẾ HOẠCH LỢI 
NHUẬN TRƯỚC THUẾ

Chỉ tiêu doanh thu đạt 
được 125,87% so với mục 
tiêu đề ra

Chỉ tiêu lợi nhuận trước 
thuế đạt được 104,12% so 
với mục tiêu đề ra
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Thành viên Ban Điều hành:

Họ và tên Chức vụ Số lượng Cp 
sở hữu Tỷ lệ sở hữu

Nguyễn Văn Trung TGĐ   93.262 2,16%

Nguyễn Ngọc Minh Phó TGĐ                       
46.333 1,07%

Bùi Anh Dũng Phó TGĐ 15.428 0,35%

Nguyễn Thanh Tâm Phó TGĐ 5.981 0,13%

Quách Thị Thúy Kế toán 
trưởng 37.876 0,88%

Ngày sinh: 31/11/1956

Nơi sinh: TP. Cần Thơ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, 

Cử nhân Quản trị kinh doanh
Ngày sinh: 17/02/1963

Nơi sinh: Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, Thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh

Ngày sinh: 24/12/1968

Nơi sinh: TP. Cần Thơ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Thời gian Vị trí

Từ 2002-2008 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CPC

Từ 2008-8/2010 Chủ tịch Hội đồng quản trị CPC

6/2017- nay Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CPC

Thời gian Vị trí

Từ 2002 - 2007 Trưởng BKS CPC

Từ 2007 -  2011 Ủy viên HĐQT kiêm GĐ Tài chính CPC

Từ 2011 -  4/2017 Ủy viên HĐQT kiêm GĐ Marketing CPC

Từ 4/2017 – nay Giám Đốc Marketing CPC

Thời gian Vị trí

Từ 1990-1993 Nhân viên Công ty Cấp thoát nước Hậu Giang

Từ 1993-Nay
Phó phòng cơ điện; Trợ lý TGĐ; Phó TGĐ CTCP Thuốc sát trùng 
Cần Thơ

Quá trình công tác

Quá trình công tác

Quá trình công tác

Nguyễn Văn Trung

Bùi Anh Dũng

Nguyễn Ngọc Minh
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Ngày sinh: 20/12/1952

Nơi sinh: TP. Cần Thơ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Ngày sinh: 19/06/1960

Nơi sinh: Sóc trăng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

Thời gian Vị trí

Từ 2005-2007 Phó Giám đốc Sản xuất CPC

Từ 2007-Nay Giám Đốc Sản xuất CPC

Thời gian Vị trí

Từ 1992-2002 Xí nghiệp Thuốc sát trùng Cần Thơ

Từ 2002-Nay Kế toán trưởng CPC

Quá trình công tác

Quá trình công tác

Nguyễn Thanh Tâm

Quách Thị Thúy

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Cơ cấu lao động

Tỉ lệ theo giới tính lao động

Tỷ lệ theo trình độ lao động

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

I Theo trình độ lao động 186 100%

1 Đại học và trên Đại học 42 23%

2 Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp 30 16%

3 Sơ cấp, Công nhân kỹ thuật 99 53%

4 Lao động phổ thông 15 8%

II Theo đối tượng lao động 186 100%

1 Lao động toàn thời gian 186 100%

2 Lao động bán thời gian 0 0%

III Theo giới tính 186 100%

1 Nam 159 85%

2 Nữ 27 15%

85%

15%

23% trình độ Đại học và trên Đại học

16% trình độ Cao đẳng, Trung cấp 

chuyên nghiệp
53%  Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

8% Lao động phổ thông
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
 Trong công tác đào tạo, Công ty đã chú trọng đến công tác tự

 đào tạo, đào tạo tại chỗ và dành sự quan tâm khuyến khićh

 các cán bộ trẻ nâng cao triǹh độ chuyên môn.Ngoài ra CBNV

 cũng được công ty tạo điều kiện tham gia các chương trình

 đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ chuyên

 môn để phát triển sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp nước

.nhà

 Trong thời gian tới ban lãnh đạo tiếp tục xây dựng chế độ

 lương thưởng và phúc lợi để khuyến khích và thu hút nhân

 tài. Tiếp tục đào tạo nhóm các bộ kế thừa để chuẩn bị nguồn

.lực thay thế cho các định hướng phát triển trong tương lai

Chính sách đào tạo lương thưởng , trợ cấp

Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được Công ty ưu tiên hàng đầu nhằm phát huy 

hiệu quả tối đa mọi nguồn lực sẵn sàng ứng phó trước mỗi chuyển biến phức tạp của thị trường, 

tạo đà cho sự phát triển bền vững của công ty.

Về chính sách nhân sự: Công ty luôn thực hiện 

đầy đủ các chính sách chế độ đối với người lao 

động theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, 

BHTN theo tiền lương thực nhận), duy trì các 

hoạt động tổ chức đoàn thể. Ngoài ra công ty 

còn thực hiện tốt các chính sách liên quan người 

lao động như bảo hiểm tai nạn con người, khám 

sức khỏe định kỳ, duy trì trợ cấp nghỉ việc cho 

các cán bộ hưu trí, nâng lương, thưởng định kỳ 

cho các ngày lễ trong năm. Xét thưởng hàng 

quý, thưởng thi đua 6 tháng một lần, tham quan 

du lịch.

Trong năm, Công ty tiếp tục duy trì phát triển ổn định, ngoài việc tu sửa, bảo trì máy móc, không 

có hoạt động đầu tư, thực hiện các dự án lớn.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu 2017 2018 Tăng/Giảm 2018

Tổng tài sản 147.909.129.477 160.172.115.041 8,29%

Doanh thu thuần 275.414.595.202 322.217.896.946 16,99%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 57.750.828.732 47.321.183.716 -18,06%

Lợi nhuận khác -368.248.938 201.279.142 -154,66%

Lợi nhuận trước thuế 15.786.005.016 16.659.556.713 5,53%

Lợi nhuận sau thuế 12.462.296.804 12.935.244.554 3,80%

Chỉ tiêu tài chính ĐVT 2017 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán hiện hành Lần 2,02 1.91

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,04 0.80

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 44% 46.01%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 77% 85.23%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

Vòng quay Hàng tồn kho Vòng 4,44 3.81
Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bình 
quân) Vòng 1,99 2.09
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần % 4,52% 4.01%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 
sở hữu (bình quân) % 15,09% 15.22%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản (bình quân) % 9,02% 8.40%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần % 5,87% 5.11%

Nhóm chỉ tiêu thanh toán của công ty có sự sụt giảm trong năm qua. Sự gia tăng của 

các khoản nợ vay tài chính ngắn hạn đến từ ngân hàng Vietcombank và ngân hàng 

HSBC chi nhánh Cần Thơ, đồng thời công ty đã thực hiện gia tăng dự trữ hàng tồn 

kho để duy trì khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường đã khiến các chỉ số thanh toán sụt giảm so 

với năm 2017. Tuy nhiên, điểm tích cực là các chỉ số thanh toán duy trì xoay quanh ngưỡng 1, trong 

đó có chỉ số thanh toán hiện hành đạt 1,91. Bên cạnh đó,với bản chất các khoản phải trả cho người 

bán đến từ các nhà cung cấp lâu năm như công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Nhựa Cường 

Phát và công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hông Tú thì sự sụt giảm của khả năng thanh toán của 

công ty được đánh giá là không đáng lo ngại.

Tính an toàn trong nguồn vốn hoạt động luôn được Ban lãnh đạo công ty chú trọng. 

Do đó cơ cấu nợ phải trả trên tổng tài sản luôn được giữ ở tỷ lệ thấp qua các năm. 

Năm 2018, tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản đạt 46%. Tỷ lệ này có sự tăng trưởng so với 

năm 2017 chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của khoản phải trả người bán và nợ vay tài 

chính. Với tình hình hoạt động kinh doanh tích cực, hoạt động trong năm 2019 sẽ được công ty đẩy 

mạnh theo hướng giảm sử dụng nợ vay
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Chỉ tiêu về hoạt động

Năm 2018, với tình hình thị trường nông nghiệp khả quan dẫn đến các doanh nghiệp 

tiêu thụ sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp cũng tăng lên do đó sản lượng tiêu thụ của 

CPC tăng trưởng vượt trội, tốc độ tiêu thụ hàng tồn kho từ đó cũng tăng lên cụ thể 

số ngày lưu kho binhg quân sụt giảm so với năm 2017 chỉ còn 3,81 ngày. Chính vì 

mức tiêu thụ tăng nhanh như vậy nên công ty đã kịp thời lưu trữ hàng tồn ở mức 

hợp lí đạt 81 tỷ đồng tăng 29,62% so với cùng kì nhằm đáp ứng tốc độ tốc độ tăng trưởng sản lượng 

tiềm năng trong tương lai.

Vòng quay tổng tài sản đạt 2,09 vòng tăng so với năm 2017 là 1,99 vòng. Năm vừa qua công ty đã 

thực hiện công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định cho các dự án mở rộng sản xuất 

kinh doanh. Tuy vậy hiệu quả sử dụng tài sản vẫn được duy trì ổn định và có sự cải thiện mạnh so 

với các năm gần đây.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Doanh thu trong năm 2018 tăng trưởng mạnh đạt 322 tỷ đồng nhưng do áp lực của giá 

vốn hàng bán tăng cao làm cho lợi nhuận trong năm tăng trưởng chậm lại. Chính điều 

này đã kéo các chỉ số sinh lời sụt giảm, theo đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 4,01% 

và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 5,11%. Chỉ số sinh lời trên tổng tài sản đạt 8,4% nguyên nhân chủ yếu 

do tổng tài sản trong năm tăng trong khi lợi nhuận sau thuế biến động nhẹ. Tuy nhiên điểm tích cực 

trong nhóm chỉ số sinh lời đó là hệ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu tăng đạt mức 15,22%. Điều này 

cho thấy công ty đang nỗ lực cải thiện qua từng năm.

Tổ chức trong nước 25,81%

Tổ chức nước ngoài 13,99%

Cá nhân nước ngoài 2,97% 

Cá nhân trong nước 57,22%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI TRONG VỐN 
ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cổ phần

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/12/2018

Số lượng cổ phần: 

Mệnh giá cổ phần: 

Số cổ phiếu quỹ: 

Số cổ phần phổ thông

lưu hành:

Số cổ phần hạn chế 

chuyển nhượng:

4.303.050 cổ phần

10.000 đồng/cổ phần

221.600 cổ phần

4.081.450 cổ phần

0 cổ phần

Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)

Cổ đông trong nước 335 3.572.880 83,03

Tổ chức 14 1.110.659 25,81

Cá nhân 321 2.462.221 57,22

Cổ đông ngước ngoài 14 730.170 16,96

Tổ chức 3 602.000 13,99

Cá nhân 11 128.170 2,97
Cổ phiếu quỹ 221.600 5,14
Tổng cộng 349 4.303.050

Cơ cấu cổ đông theo loại hình sở hữu

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

ĐKKD
Địa chỉ

Số 
lượng 

cổ phần

Tỷ lệ/
VĐL

Cty TNHH TM-DV Thanh 
Sơn Hóa Nông 072337 829 Trần Xuân Soạn, P Tân 

Hưng, Q7, TP HCM 875.220 20,34%

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

259.200 6,02%

Võ Viết Thanh 024144698
208 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, P. 
Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh.

360.543 8,38%

Lê Thị Thu Trang 361616307 93 Trần Hưng Đạo, KV2, P Châu 
Văn Liêm, Ô Môn, TP Cần Thơ 216.544 5,03%

Danh sách cổ đông lớn tính đến ngày 31/12/2018
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Thị trường thế giới năm 2018 có nhiều biến động, mà các tiêu điểm là các cuôc chiến tranh thương 

mại Mỹ - Trung; sự gia tăng bảo hộ thông qua các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và an toàn vệ 

sinh thực phẩm của các nước vốn là thị trường nông sản lớn của Việt Nam như Mỹ, EU, Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,… đối với các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu, sự sụt giảm mạnh 

của giá cả các mặt hàng cây công nghiệp trên thị trường thế giới, nhất là hồ tiêu.

Cụ thể tình hoạt động trong năm 2018 của CPC được thể hiện như sau:

Tuy nhiên nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể, ước tính cả năm 2018, 

xuất khẩu nông lâm thủy sản  đạt vượt mức kỷ lục 40 tỷ USD. Đây là con số kỷ lục của ngành nông 

nghiệp Việt Nam, khẳng định vị thế cường quốc về xuất khẩu nông sản trên thế giới. Đóng góp gián 

tiếp vào sự thành công của nông nghiệp Việt Nam có thể kể đến các doanh nghiệp cung cấp các 

sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp và CPC là không ngoại lệ. Có thể nói trong năm qua ban lãnh đạo đã 

nắm bắt xu hướng thị trường từ đó đưa ra những chính sách hết sức thiết thực vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh nhằm kịp thời đáp ứng các nhu cầu của thị trường. 

Trong năm 2018, doanh thu công ty đã tăng trưởng vượt trội đạt 322 tỷ 

đồng tăng 16,99% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh sự tăng trưởng 

của sản lượng tiêu thụ thì động lực tăng trưởng doanh thu của công ty 

còn đến từ sự tăng trưởng của giá sản phẩm. Với tình hình thị trường 

nông nghiệp phục hồi mạnh mẽ đã giúp doanh thu của công ty tăng 

trưởng khả quan trong năm 2018.

Công tác quản trị chi phí trong năm 2018 được công ty đặc biệt chú trọng, 

trong đó chi phí quản lí doanh nghiệp chỉ còn 10,8 tỷ đồng giảm 54,35% 

so với cùng kì. Hiệu quả sử dụng tài sản, máy móc hoạt động nhận được 

sự chú tâm của Ban lãnh đạo do đó các kế hoạch triển khai tự động hóa, 

áp dụng khoa học công nghệ được tăng cường nhằm giảm chi phí sản 

xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chỉ tiêu 2017 2018 Tăng/Giảm 2018

Doanh thu thuần 275,414,595,202 322,217,896,946 16.99%

Giá vốn hàng bán  217,663,766,470 274,896,713,230 26.29%

Doanh thu hoạt động tài 
chính 1,957,364,233 1,972,217,490 0.76%

Chi phí tài chính 2,290,353,446 3,427,095,279 49.63%

Chi phí bán hàng 17,498,663,462 18,559,383,573 6.06%

Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 23,764,922,103 10,848,644,783 -54.35%

Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 16,154,253,954 16,458,277,571 1.88%

Lợi nhuận khác -368,248,938 201,279,142 -154.66%

Lợi nhuận trước thuế 15,786,005,016 16,659,556,713 5.53%

Lợi nhuận sau thuế 12,462,296,804 12,935,244,554 3.80%

EPS (Đồng) 2,617 3,053 16.66%

Về doanh thu

Về chi phí
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình tài chính

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Chiến lược phát triển

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

STT Tiêu chí 2017 2018 %tăng/giảm

1 Tài sản ngắn hạn 129.047.060.944 139.694.562.937 8,25%

2 Tài sản dài hạn 18.862.068.533 20.477.552.104 8,56%

3 Tổng tài sản 147,909,129,477 160.172.115.041 8.29%

4 Nợ ngắn hạn 63.789.402.994 73.077.970.659 14,56%

5 Nợ dài hạn 623.728.541 623.728.541 0%

6 Tổng nợ 64.413.131.535 73.701.699.200 14,42%

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản của công ty đạt 160 tỷ đồng, tăng 

trưởng 8,29% so với cuối năm 2017. Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao 

nhất với 87,21% trong tổng tài sản. Trong đó, khoản hàng tồn kho tăng 

trưởng mạnh nhất với mức tăng 29,62% so với năm 2017. Sự sụt giảm 

của tiền và các khoản tương đương tiền chủ yếu đến từ hoạt động đẩy 

mạnh đầu tư vào sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường. Tài sản dài hạn 

cũng được ghi nhận tăng trưởng 8,56% so với cùng kỳ đạt 20,4 tỷ đồng 

chiếm hơn 12,78% trong tổng tài sản. Tài sản dài hạn của công ty chủ yếu 

tập trung ở tài sản cố định với tỷ trọng 10,89% trong tổng tài sản. Sự tăng 

trưởng của tài sản dài hạn đến từ tăng trưởng của tài sản cố định hữu 

hình mà cụ thể là máy móc và dây chuyền phục vụ cho sản xuất.

Ngoài các cải thiện những chính sách, đề suất đem lại lợi ích cho cán bộ công nhân viên, nhằm nâng 

cao năng suất lao động và hiệu quả HĐKD; thì trong năm qua, Công ty hầu như không có những cải 

tiến đáng kể trong cơ cấu tổ chức, chính sách khác và quản lý.

Tình hình nợ phải trả trong năm 2018 tăng trưởng 14,42% đạt mức 73,7 tỷ 

đồng so với năm 2017. Nợ phải trả chủ yếu tập trung ở nợ ngắn hạn với 

hơn 73 tỷ đồng chiếm 99,15% tỷ trọng trong tổng nợ phải trả, nguyên nhân 

cho sự tăng trưởng của nợ ngắn hạn đến từ phải trả người bán ngắn hạn 

và khoản vay và nợ thuê tài chính. Tuy vậy các khoản vay này đều được 

sử dụng đúng mục đích cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó các 

khoản nợ này được công ty ưu tiên sử dụng như một nguồn tài trợ chủ lực 

bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu.

Tình hình
 tài sản

Tình hình
 nợ phải trả

Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 Kế hoạch 2019 Tỷ lệ KH2019/
KH2018

Doanh thu thuần 256.000 219.000 -14,45%

Lợi nhuận trước thuế 16.000 16.500 3,13%

LNTT/DTT 6,25% 7,53% 20,48%

LNTT/VCSH 19,20% - -

Chi trả cổ tức từ 17 đến 23% từ 17 đến 23% -

ĐVT: Triệu đồng

Cải thiện và tiếp tục phát triển các chiến lược quản lý chi phí, cũng như tìm kiếm đối tác để 
cung cấp được sản phẩm đạt chất lượng với giá thành rẻ hơn;

Mở rộng thị trường, nâng cao và giữ vững thị trường hiện có; đồng thời tăng thị phần ở 
Campuchia, nhằm đem lại các kết quả kinh doanh đáng khích lệ;

Tiếp tục đầu tư trang thiết bị hỗ trợ sản xuất, nâng cao công tác nghiên cứu chất lượng sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn;

Luôn đào tạo, tuyển chọn lực lượng cán bộ công nhân viên tài năng; lấy tiêu chí khách hàng 
đi đầu nhằm luôn cho ra sản phẩm đạt được sự tín nhiệm rộng rãi của mọi người tiêu dùng 
trên cả nước; trong đó, chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn của công ty...

Tiếp tục duy trì thế mạnh công ty về bán hàng và dịch vụ;

Không có.

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc về ý kiến kiểm toán
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá các mặt hoạt động của công ty Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Tổng Giám đốc

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong 

bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm 

lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại 

toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những 

thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, 

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng 

diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, lĩnh vực nông, 

lâm nghiệp và thủy sản trong năm 2 đạt mức 

tăng trưởng cao nhất trong 7 năm qua, khẳng 

định chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy 

hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp 

và nuôi trồng thủy sản.

Cơ cấu cây trồng được chuyển dịch theo hướng 

tích cực, giống lúa mới chất lượng cao đang dần 

thay thế giống lúa truyền thống, phát triển mô 

hình theo tiêu chuẩn VietGap cho giá trị kinh tế 

cao. Mặc dù diện tích gieo trồng lúa trên cả nước 

năm nay giảm nhưng năng suất tăng cao nên sản 

lượng lúa cả năm 2018 ước tính đạt 43,98 triệu 

tấn, tăng 1,24 triệu tấn so với năm 2017. Những 

con số tích cực này có thể kể đến sự đóng góp 

gián tiếp của các công ty cung cấp sản phẩm 

nông nghiệp.

Theo đó CPC trong năm qua đã đóng góp hết sức tích cực vào công tác cung cấp sản phẩm cho 

hoạt động nông nghiệp không chỉ trong nước mà còn cả Campuchia và Lào. Cụ thể kết quả sản xuất 

kinh doanh được thể hiện như sau:

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực hết mình trong việc hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao 

phó. HĐQT đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của tất cả thành viên trong việc điều hành Công 

ty. Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã có những tham mưu tốt cho HĐQT trong các công tác tổ chức 

nhân sự, quản trị, công tác đầu tư, quản lý tài chính thông qua những giải pháp điều hành các mặt 

của hoạt động kinh doanh thường niên, đảm bảo được sự phù hợp và kịp thời; từ đó, tạo điều kiện 

thuận lợi cho toàn thể nhân viên cống hiến hết mình trong công việc. 

Kết quả hoạt động là bằng chứng rõ rệt và xứng đáng cho những cống hiến mà Ban Tổng Giám đốc 

dành cho Công ty trong suốt thời gian qua. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng trong thời gian tới, với 

việc duy trì và phát triển các chính sách quản lý hiệu quả Công ty sẽ tiếp tục có được nhiều thành 

công. 

Tổng doanh thu trong năm 2018 đạt 322,2 tỷ đồng tăng trưởng mạnh 25,86% so với kế hoạch đã 

đề ra. Sự tăng trưởng sản lượng tiêu thụ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sức tăng vượt trội của 

doanh thu CPC trong năm qua. Đặc biệt trong năm 2018 hoạt động kinh doanh từ các thị trường 

nước ngoài cũng mang lại kết quả tích cực góp phần không nhỏ vào tỷ trọng doanh thu năm 2018.

Chỉ tiêu Thực hiện 2018 Kế hoạch 2018 Tỷ lệ TH2018/
KH2018

Tổng doanh thu 322.217.896.946 256.000.000.000 125,86%

Lợi nhuận trước thuế 16.659.556.713 16.000.000.000 104,12%

Lợi nhuận sau thuế 12.935.244.554 12.800.000.000 101,06%

• Mở rộng thị trường trong và ngoài nước; đa 

dạng hóa sản phẩm đồng thời giữ vững tiêu 

chuẩn chất lượng sản phẩm;

• Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu 

công ty thông qua mở rộng hệ thống phân 

phối sản phẩm;

• Đẩy mạnh đào tạo, tuyển chọn nguồn nhân 

lực tiềm năng nhằm phát triển lâu dài của 

công ty; tiếp tục thực hiện các chính sách 

mang lại lợi ích cho cán bộ công nhân 

viên, nâng cao môi trường làm việc chuyên 

nghiệp và thân thiện; khuyến khích cán bộ 

công nhân viên gắn bó lâu dài, hăng say 

trong lao động thông qua nhưng chính sách 

lương thưởng, trợ cấp cho nhân viên có 

hoàn cảnh khó khăn.

• Cải thiện chính sách quản lý tài chính, tài trợ, 

đầu tư hợp lý; thu hút các nhà đầu tư, gia tăng 

nguồn vốn, mở rộng HĐKD;

• Luôn có sự trao đổi, tiếp xúc với các nhà đầu 

tư, cổ đông và đặc biệt là nhà nông, để luôn 

nắm vững tình hình cũng như có những đề 

suất nâng cao về chất lượng sản phẩm;

• Nâng cao, hoàn thiện hệ thống sản xuất tiên 

tiến, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất cũng như 

cải tiến sản phẩm nhằm mở rộng thị trường ở 

các vùng miền khắp cả nước;
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•Hoạt động của Hội đồng quản trị
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các tiểu bang của Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ họp 
tham dự

Lý do không tham 
dự

Nguyễn Văn Trung Chủ tịch HĐQT 6 100%

Phan Đăng Trúc Thành viên HĐQT 6 100%

Phan Văn Mưa Thành viên HĐQT 6 100%

Võ Viết Thanh Thành viên HĐQT 6 100%

Nguyễn Ngọc Minh Thành viên HĐQT 6 100%

Với quy mô hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban, mỗi thành viên Hội đồng 

quản trị sẽ phụ trách một mảng hoạt động theo phân công của Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.

Trong năm, Hội đồng quản trị thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại các 

cuộc họp. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 7 nghị quyết, cụ thể như sau:

Với vai trò quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng chiếc lược phát triển dài hạn cho Công ty, 

bên cạnh đó xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty, để đạt 

được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm, hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để nắm bắt tình hình 

doanh nghiệp, đảm bảo phát triển đúng định hướng mà Đại hội cổ đông đề ra, đảm bảo lợi ích tối 

đa cho cổ đông. 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm:

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1 01/HĐQT.2018 22/01/2018 V/v Bổ nhiệm Ông Trần Minh Khải làm Giám đốc 
kinh doanh tại CPC

2 03/2018.NQ.HDQT.CPC 01/03/2018 V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

3 05/2018.NQ.HĐQT.CPC 27/04/2018 Quy định mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT 
& BKS năm 2017

4 06/2018.NQ.HĐQT.CPC 27/04/2018 Quy định mức thưởng vượt kế hoạch cho ban 
TGĐ & CBCC năm 2017

5 07/2017.NQ.HĐ0T.CPC 27/04/2018 Quy đinh mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017

6 08/2017.NQ.HĐQT.CPC 27/04/2018 Quy định mức chi cổ tức đợt 2 năm 2017 

7 09/2017.NQ.HĐQT.CPC 24/10/2018 Quy định mức chi cổ tức đợt 1 năm 2018
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của Ban Kiểm soát

Thành viên Ban 
Kiểm soát Chức vụ Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ họp 
tham dự

Lý do không tham 
dự

Nguyễn Văn Thái Trưởng BKS 8 100%

Dương Minh Thành Thành viên 2 100%

Hồ Văn Kỷ Thành viên 2 100%

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông: Có 

tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT năm 2018, có đóng góp ý kiến về hoạt động của HĐQT, Ban 

điều hành về các chính sách, nghị quyết, văn bản của HĐQT đề ra, mục đích cuối cùng là đạt được 

những chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2018 đề ra.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 

và các cán bộ quản lý khác: có tham gia đóng góp, theo dõi sát sao về công tác chỉ đạo của HĐQT 

đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác, tham gia góp ý trong công tác SX – KD… của 

công ty trong từng tháng, từng quí, từng năm đánh giá hoạt động của Ban điều hành về các chỉ tiêu 

về an toàn lao động, chỉ tiêu về doanh số cũng như lợi nhuận và các vấn đề khác theo luật doanh 

nghiệp 2014 qui định.

Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: thường xuyên kiểm tra công việc của Trưởng ban kiểm toán nội 

bộ công ty nhằm tránh để xảy ra sai xót trọng yếu trong kế toán tài chính.

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 
Ban kiểm soát

Họ và tên Chức vụ Tiền lương Tiền thưởng Thù lao Tổng cộng

Hội đồng Quản trị

1. Nguyễn Văn Trung Chủ tịch HĐQT      
101,781,000 

     
35,949,000 137,730,000

2. Phan Đăng Trúc TV. HĐQT 62,168,000 31,670,000 93,838,000

3. Phan Văn Mưa TV. HĐQT 62,168,000 31,670,000 93,838,000

4. Võ Viết Thanh TV. HĐQT        
62,168,000 31,670,000 93,838,000

5. Nguyễn Ngọc Minh TV. HĐQT        
69,912,000        24,074,000 93,836,000

Ban Kiểm soát

1. Nguyễn Văn Thái Trưởng BKS        
70,955,000 

       
29,670,000 100,625,000

2. Dương Minh Thành Thành viên 
BKS

       
53,797,000 

       
25,392,000 79,189,000

3. Hồ Văn Hỷ Thành viên 
BKS

       
51,110,000 

       
25,392,000 76,502,000

Ban Tổng Giám đốc

1. Nguyễn Văn Trung Tổng Giám 
Đốc

        
520,800,000 897,827,000 1,418,627,000

2. Nguyên Ngọc Minh Phó Tổng GĐ         
416,640,000 795,637,694 1,212,277,694

3 Bùi Anh Dũng Giám đốc 
Marketing

        
174,000,000 

        
265,960,000 439,960,000

4 Nguyễn Thanh Tâm Giám đốc Sản 
xuất

        
172,800,000 

                                            
278,447,000 451,247,000

5 Quách Thị Thúy Kế Toán 
Trưởng

        
189,165,500 261,008,000 450,173,500

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Tham gia thị trường chứng khoán năm 2010, trong 08 năm qua công ty luôn chủ động nắm bắt các 
quy định pháp luật có liên quan và cập nhật kịp thời vào quy chế quản trị nội bộ của công ty, một 
mặt nâng cao hiệu quả quản lý, mặt khác thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong quá trình xử lý 
sự cố và những sai sót phát sinh, ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
• Thông tin về doanh nghiệp
 
• Báo cáo kiểm toán độc lập
 

• Bản cân đối kế toán
 
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
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