
 

 

 

BẢở ỦÁỬ ẶẠỦề 
 

CÔởừ Ựọ ỦỔ ỀềẦở 
BÁởề ờẸỬ ẶặÊở ềÒỘ 

(BIBICA) 
(Giấy chứng nhận ÐKKD số ẽềắợểệ do Sở Kế hoạch và Ðầu tý Tỉnh Ðồng Nai  

cấp ngày ợể tháng ẽợ nãm ợắắắỉ 
 

PHÁỰ ềÀởề ỦỔ ỀềặẾỸ RA CÔởừ ỦềÚởừ 
 (Ðãng ký phát hành số 43/UBCK-ÐKPH do Chủ tịch Ủy ban ỷhứng khoán Nhà 

nýớc cấp ngày 05 tháng 07 nãm ụẽẽềỉ 
 
 

TỔ ỌỒỨỌ ỂÝ ỹẤỡ ỹÀ ẾẢử ỷÃỡỒ ẽỒÁỂ ỒÀỡỒ 

CÔởừ Ựọ ỦỔ ỀềẦở ỦềỨởừ ờềỬÁở ẵÀặ ừÒở ổẵẵặầ 
 

Bản cáo bạch này sẽ ðýợc cung cấp tạiữ 

1. Công ty Ủổ phần Ặánh kẹo Ặiên ềòỏ 

 Khu Công nghiệp Ếiên ỒòỞ ộậ ẽhýờng ền Ếìnhậ ỂpầẾiên ỒòỞậ Ểỉnh Ðồng ỡỞi 
 Ðiện thoạiở ồữịầớộạ ữủớ ẻổớ 

2. Công ty Ủổ phần Ủhứng khoán ẵài ừòn ổẵẵặầ 

 180 � 182 Nguyễn Ọông Ểrứậ ẵuận ộậ Ểhành phố Ồồ Ọhí ũinh 
 Ðiện thoạiở ồữịầữạ ữụộữ ẻớổ  

3. Chi nhánh Ủông ty ẵẵặ tại ềà ởội 

 25 Trần Ếình Ểrọngậ ẵuận Ồoàn Ủiếmậ Ểhành phố Ồà ỡội 
 Ðiện thoạiở ồữịầịạ ấịụớ ổộữ 

Phụ trách công bố thông tinữ 

Họ tênở Ểrýõng ẽhú Ọhiến       ChứỘ vụở Ọhủ tịỘh ỒÐẵỂ 
Số ðiện thoạiở ồữịầớộạ ữủớ ẻổớ

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NÝỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ÐÃNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHỈ CÓ 

NGHĨA LÀ VIỆC ÐÃNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ÐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ÐỊNH CỦA PHÁP 

LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ÐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾUỌ MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI 

ÐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP 
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CÔởừ Ựọ ỦỔ ỀềẦở ẶÁởề ờẸỬ ẶặÊở ềÒỘ 
(BIBICA) 

(Giấy chứng nhận ÐKKD số ẽềắợểệ do Sở Kế hoạch và Ðầu tý Tỉnh Ðồng Nai  

cấp ngày ợể tháng ẽợ nãm ợắắắỉ 

PHÁỰ ềÀởề ỦỔ ỀềặẾỸ RA CÔởừ ỦềÚởừ 
Tên Ỉổ phiếuỤ  Cổ phiếu Ủông ty Ủp Ặánh kẹo Ặiên ềòỏ ổẶẶỦầ  

Mệnh giáỤ                                                                                        10.000 ðồngệỈổ phiếu  

Giá phát hành Ọự kiến: 

- Giai ðoạn ự (phát hành riêng lẻ Ộho nhà ðầu tý lớnạở          36.000 ðồngệỈổ phiếu 

- Giá ỹảo lãnh phát hành ổgiỏi ðoạn ựầ                                36.000 ðồngệỈổ phiếu 

- Giai ðoạn ả ổphát hành Ộho Ộổ ðông hiện hữuạ                   10.000 ðồngệỈổ phiếu 
             (sau khi hoàn tất giỞi ðoạn ộạ 

Tổng số lýợng phát hànhỤ 3.160.000 cổ phần 

- Phát hành riêng lẻở 1.700.000 cổ phần 

- Phát hành Ộho Ộổ ðông hiện hữu: 1.460.000 cổ phần 

Tổng giá trị phát hành 31.600.000.000 ðồng  
(tính theo mệnh giáạ 

TỔ ỦềỨỦ ỰÝ ẬẤở ẬÀ ẶẢỬ ậÃởề ỀềÁỰ ềÀởề: 

 Công ty Ủổ phần Ủhứng khoán ẵài ừòn ổẵẵặầ 

Trụ sở chính 

ÐịỞ Ộhỉở ộữế-182 Nguyễn Ọông Ểrứậ ẵuận ộậ Ểhành phố Ồồ Ọhí ũinh 

Ðiện thoại: (84.8) 821 8567 Fax: (84.8) 821 3867 

E-mail: ssi@ssi.com.vn. Website: www.ssi.com.vn 

Chi nhánh tại Hà Nội 

ÐịỞ Ộhỉở ụẻ Ểrần Ếình Ểrọngậ Ồà ỡội 

Ðiện thoạiở ồữịầịạ ấịụ ớổộữ Fax: (84.4) 942 6782 

Email: ssi_hn@ssi.com.vn  

TỔ ỦềỨỦ ờặỂụ ỰỬÁởỤ 

 Công ty ờiểm toán và Ựý vấn ỘẾỦ 

ÐịỞ Ộhỉở 229 Ðồng Ủhởiậ ẵuận ộậ Ểp Hồ Ọhí ũinh 

Ðiện thoạiở ồữịầữạ 827 2295 Fax: (84.8) 827 2300 
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1. Tổ ỈhứỈ phát hành 1 

2. Tổ ỈhứỈ tý vấn và ỹảo lãnh phát hành 1 

II. CÁỦ ờềÁặ ởặỆụ 1 

III. TÌởề ềÌởề ẬÀ ÐẶỦ ÐặỂụ ỦỦỘ ỰÔ ỦềỨỦ ỀềÁỰ ềÀởề 2 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 2 

2. Cõ Ỉấu tổ ỈhứỈ Ủông ty 4 

3. Cõ Ỉấu ỹộ máy quản lý Ỉủỏ Ủông ty 5 

4. Danh sáỈh Ỉổ ðông nắm giữ từ trên ịẸ vốn Ỉổ phần Ỉủỏ Ủông ty 9 

5. Danh sáỈh những Ỉông ty mẹ và Ỉông ty Ỉon Ỉủỏ tổ ỈhứỈ phát hànhạ những Ỉông ty mà tổ ỈhứỈ 

phát hành ðỏng nắm giữ quyền kiểm soát hoặỈ Ỉổ phần Ỉhi phốiạ những Ỉông ty nắm quyền 

kiểm soát hoặỈ Ỉổ phần Ỉhi phối ðối với tổ ỈhứỈ phát hànhế 9 

6. Hoạt ðộng kinh Ọoỏnh 9 

6.1. Sản lýợng sản phẩm 9 

6.2. Nguyên vật liệu 11 

6.3. Chi phí sản xuất 13 

6.4. Trình ðộ Ộông nghệ 13 

6.5. Tình hình nghiên Ộứu và phát triển 14 

6.6. Tình hình kiểm trỞ Ộhất lýợng sản phẩm 15 

6.7. Hoạt ðộng mỞrketing 16 

6.8. Nhãn hiệu thýõng mại ỘủỞ Ọông ty 18 

6.9. CáỘ hợp ðồng lớn ðỞng ðýợỘ thựỘ hiện 20 

7. Báo Ỉáo kết quả hoạt ðộng kinh Ọoỏnh trong ả nãm gần nhất 21 

7.1. Tóm tắt một số Ộhỉ tiêu về hoạt ðộng sản xuất kinh doỞnh ỘủỞ Ộông ty trong ụ nãm gần nhất 21 

7.2. Những nhân tố ảnh hýởng ðến hoạt ðộng sản xuất kinh doỞnh ỘủỞ Ọông ty trong nãm Ềáo Ộáo 21 

8. Vị thế  Ỉủỏ Ủông ty so với ỈáỈ Ọoỏnh nghiệp kháỈ trong Ỉùng ngành 22 

9. Chính sáỈh ðối với ngýời lỏo ðộng 24 

10. Chính sáỈh Ỉổ tứỈ 25 

11. Tình hình hoạt ðộng tài Ỉhính 26 
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NỘặ ắỸởừ ẶẢở ỦÁỬ ẶẠỦề 
 

I. NHỮởừ ởừÝỜặ ỦềỊỸ ỰỪÁỦề ởềặỆụ ỦềÍởề ÐỐặ ẬỚặ ởỘặ ắỸởừ 

BẢở ỦÁỬ ẶẠỦề 

1. Tổ ỈhứỈ phát hành 
Ông ỂẫÝÕỡặ ẽỒÚ ỌỒẹẾỡ ChứỘ vụở Ọhủ tịỘh ỒÐẵỂ  

Ông ỒửÀỡặ ỂỒỌ ỹĨỡỒ ChứỘ vụở ặiám ðốỘ 

Ông ỡặỗỏỄỡ QUANG HIẾỡ ChứỘ vụở Ủế toán trýởng  

Chúng tôi ðảm Ềảo rằng ỘáỘ thông tin và số liệu trong Ếản Ộáo ỀạỘh này là phù hợp với 

thựỘ tế mà Ộhúng tôi ðýợỘ Ềiếtậ hoặỘ ðã ðiều trỞậ thu thập một ỘáỘh hợp lýầ 

2. Tổ ỈhứỈ tý vấn và ỹảo lãnh phát hành 
Ông ỡặỗỏỄỡ ỒỒỡặ ỡềũ ChứỘ vụở ặiám ðốỘ ðiều hành  

Bản Ộáo ỀạỘh này là một phần ỘủỞ Ồồ sõ xin phép phát hành và niêm yết Ềổ sung do 

Công ty Ọổ phần Ọhứng khoán ỳài ặòn ồỳỳẹạ thỞm giỞ lập trên Ộõ sở hợp ðồng tý vấn 

và Ềảo lãnh phát hành với Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ ồẾiỀiỘỞạầ Ọhúng tôi 

ðảm Ềảo rằng việỘ phân tíỘhậ ðánh giá và lựỞ Ộhọn ngôn từ trên Ếản Ộáo ỀạỘh này ðã 

ðýợỘ thựỘ hiện một ỘáỘh hợp lý và Ộẩn trọng dựỞ trên Ộõ sở ỘáỘ thông tin và số liệu do 

Công ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ Ộung Ộấpầ 

II. CÁỦ ờềÁặ ởặỆụ 

 Nghị ðịnh ộịịọỌẽở ỡghị ðịnh số ộịịọụếếủọỡÐ-CP ban hành ngày ụữọộộọụếếủ ỘủỞ 

Chính phủ về Ọhứng khoán và Ểhị trýờng Ọhứng khoánầ 

 UBCKNN: Ủy ỀỞn Ọhứng khoán ỡhà nýớỘầ 

 TTGDCK Tp.HCM: Trung tâm ặiỞo dịỘh Ọhứng khoán Ểhành phố Ồồ Ọhí ũinhầ 

 Công tyở Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ 

 Bibica:  Công ty Ọổ phần Bánh kẹo Ếiên ỒòỞ 

 BOM: ðịnh mứỘ tiêu hỞo nguyên vật liệu trên một ðõn vị sản phẩmầ 

 HACCP: Hệ thống phân tíỘh mối nguy hiểm và xáỘ ðịnh kiểm soát trọng yếu 
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III. TÌởề ềÌởề ẬÀ ÐẶỦ ÐặỂụ ỦỦỘ ỰÔ ỦềỨỦ ỀềÁỰ ềÀởề 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 
- Tên giỞo dịỘh  ðầy ðủ Ềằng tiếng ỹiệtở CÔởừ Ựọ ỦỔ ỀềẦở ẶÁởề ờẸỬ ẶặÊở 

HÒỘ 

Tên giỞo dịỘh ðối ngoạiở BIEN HOA CONFECTIONERY 
CORPORATION 

Tên giỞo dịỘh viết tắtở BIBICA 

- Trụ sở Ộhínhở 

 Công ty ðặt trụ sở Ộhính tại khu Ọông nghiệp Ếiên ỒòỞ ẹậ Ểhành phố Ếiên ỒòỞậ 

Tỉnh Ðồng ỡai. 

Ðiện thoạiở ồữị-61) 836576 � 836240 Fax: (84-61) 836 950 

Email: bibica@hcm.vnn.vn Website: www.bibica.com  

Mã số thuếở ủớếếủớủấổế 

Nõi mở tài khoảnở  

Tài khoản ðồng ỹiệt ỡỞm: 

o 710A.00305 tại ỡgân hàng Ọông thýõng Ọhi nhánh 

KCN Biên ỒòỞ 

o 0.12.100.000098.5 tại ỡgân hàng ỡgoại thýõng Ọhi 

nhánh Ðồng ỡỞi 

Tài khoản ngoại tệở 

o 710S.00305 tại ỡgân hàng Ọông thýõng Ọhi nhánh Ủhu 

Công nghiệp Ếiên ỒòỞ 

o 0.12.700.000098.5 tại ỡgân hàng ỡgoại thýõng Ọhi 

nhánh Ðồng ỡỞi 

- Tóm tắt quá trình hình thành và phát triểnở 

Công ty Ọổ phần Ếánh Ủẹo Ếiên ỒòỞ ðýợỘ thành lập theo quyết ðịnh số 

234/1998/QÐ-TTg ngày ếộọộụọộấấữ ỘủỞ Ểhủ Ểýớng Ọhính ẽhủ từ việỘ Ộổ phần hoá ếủ 

phân xýởngở Ềánhậ kẹoậ nhỞ thuộỘ Ọông ty Ðýờng Ếiên Ồoàầ 

Giấy phép Ðãng ký kinh doỞnh số ếẻấộớổ do ỳở Ủế ỒoạỘh Ðầu Ểý Ểỉnh Ðồng ỡỞi 

cấp ngày ộớọếộọộấấấ với ngành nghề kinh doỞnh Ộhính làở ỳản xuất kinh doỞnh ỘáỘ sản 

phẩm ðýờngậ Ềánhậ kẹoậ nhỞậ rýợu ồnýớỘ uống Ộó Ộồnạầ 

Tháng ủọụếếộậ ðại hội Ộổ ðông nhất trí tãng vốn ðiều lệ từ ụẻ tỷ ðồng lên ủẻ tỷ ðồng từ 

vốn tíỘh lũy Ộó ðýợỘ sỞu hõn ếụ nãm hoạt ðộng dýới pháp nhân Ộông ty Ộổ phầnầ 
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Tháng ổọụếếộậ Ọông ty gọi thêm vốn Ộổ ðôngậ nâng vốn ðiều lệ ỘủỞ Ọông ty lên ẻớ tỷ 

ðồng ðể Ộhủ ðộng nguồn vốn trong sản xuất kinh doỞnhầ 

Công ty ðã ðýợỘ Ủy ỀỞn Ọhứng khoán ỡhà nýớỘ Ộấp phép niêm yết ngày ộớọộộọụếếộ 

và Ộhính thứỘ giỞo dịỘh tại Ểrung tâm giỞo dịỘh Ộhứng khoán ỂẽầỒỌũ từ ðầu tháng 

12/2001. 

Trong cáỘ nãm quỞậ Ọông ty luôn Ộhú trọng ðầu tý mới nhằm nâng ỘỞo nãng lựỘ sản 

xuấtậ Ộụ thể nhý sỞuở 

Nãm 2001 

 Ðầu tý dây Ộhuyền sản xuất Ếánh Ểrung thu và Ọookies nhânậ tổng mứỘ ðầu tý  

05 tỷ ðồng ðýợỘ lắp ðặt và ðýỞ vào hoạt ðộng tháng ấọụếếộầ 

 Dây Ộhuyền Ếánh Ềông lỞn kem ỘỞo Ộấp ồlỞyer ỘỞkeạậ với nhãn hiệu �Hura�, 
tổng mứỘ ðầu týở ộấậổ tỷ ðồngậ là dây Ộhuyền hiện ðại và ðáp ứng yêu Ộầu ền 

toàn vệ sinh thựỘ phẩm ỘỞoầ Ĩây Ộhuyền ðýợỘ lắp ðặt và ðýỞ vào hoạt ðộng từ 

tháng ộộọụếếộầ 

Nãm 2002 

 Ngày ếủọếịọụếếụở Ủhánh thành �ỡhà máy Ếánh Ủẹo Ếiên ỒòỞ ẹẹ� tại Ủhu Ọông 

nghiệp ỳài Ðồng - Gia Lâm � Hà ỡộiầ 

 Tháng ộếọụếếụở Ọhính thứỘ ðýỞ Ĩây Ộhuyền ỌhoỘolỞte vào hoạt ðộng và ðýỞ ỘáỘ 

sản phẩm Ộó nhãn hiệu ỌhoỘo-Bella, SôỘôỀiậ ỳôỘôlỞ ỡờỡ rỞ thị trýờngầ 

Nãm 2004 

 Ðầu tý triển khỞi Ồệ thống ẵuản trị tổng thể doỞnh nghiệp Ễẫẽ từ tháng 

12/2003, hợp ðồng hợp táỘ giữỞ ẾẾỌ với ỹiện Ĩinh Ĩýỡng ẵuốỘ ặiỞ tháng 

11/2004 triển khỞi thành Ộông ỘáỘ sản phẩm ặrowsureậ ũumsureậ Ềánh trung 

thu, mứt tếtậ ỒurỞ ỷight dành Ộho ngýời ãn kiêngầ 

Nãm 2005  

 Bổ sung nghề kinh doỞnhở Ềột dinh dýỡngậ sữỞ và ỘáỘ sản phẩm từ sữỞậ sữỞ ðậu 

nànhậ nýớỘ giải khátậ Ềột giải khátầ 

 Tiếp tụỘ triển khỞi hợp táỘ ỹiện Ĩinh Ĩýỡng ẵuốỘ ặiỞ thựỘ hiện ỘáỘ sản phẩm 

dinh dýỡng và dinh dýỡng ỘhứỘ nãngở ặrowsureậ ũumsureậ Ếánh Ểrung Ểhu 

cho ngýời ãn kiêngậ Ềánh ỒurỞ ỷightậ mứt Ểết Ộho ngýời ãn kiêng nhãn hiệu Ồi 

Spring, bột ngũ ỘốỘ sử dụng Ộho ngýời ãn kiêng nhãn hiệu ỡetsure ỷight� 

 Ðầu tý và triển khỞi sản xuất nhóm sản phẩm mớiở Ềột ngũ ỘốỘậ Ềột dinh dýỡngậ 

bột giải khátậ kẹo viên nénầ 

 Ðầu tý tài Ộhính Ộổ phiếu ặilimexậ ðầu tý tài Ộhính và hợp táỘ sản xuất với Ọông 

ty Cổ phần Ọông nghiệp ỂhựỘ phẩm Ồuế với ụổệ Ộổ phần và hợp táỘ sản xuất 

nhóm sản phẩm mới ỌustỞrd ỘỞke nhãn hiệu ẽềỷửũềầ 
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Từ khi Ộhuyển sỞng Ộông ty Ộổ phần ðến nỞyậ ẾiỀiỘỞ Ộó tốỘ ðộ tãng trung bình ỘủỞ 

doanh thu là ộế %, ðạt mứỘ 287,1 tỷ ðồng nãm ụếếẻả tốỘ ðộ tãng trýởng ỘủỞ lợi nhuận 

là ẻ %, ðạt mứỘ ộụậủ tỷ ðồng nãm ụếếẻầ Ểỷ lệ Ộổ tứỘ duy trì ổn ðịnh ở mứỘ ộụệọnãmầ  

Với Ộhiến lýợỘ phát triển trong thời giỞn tớiậ Ọông ty sẽ ðầu tý thêm dây Ộhuyền sản 

xuất Ềánh lỞyer ỘỞke tại Ếình Dýõng và ðầu tý nâng Ộấpậ mở rộng phân xýởng kẹo tại 

Biên ỒòỞ � Ðồng ỡỞiầ ỹì vậy Ọông ty triển khỞi kế hoạỘh phát hành thêm Ộổ phiếu ðể 

huy ðộng vốn nhằm thựỘ hiện ỘáỘ dự án ðầu tý nêu trênầ 

2. Cõ Ỉấu tổ ỈhứỈ Ủông ty 
- Cõ Ộấu tổ ỘhứỘ Ọông ty hiện nỞy ỀỞo gồmở 

 Trụ sở Ọông ty 

 CáỘ Ộhi nhánh 

o Chi nhánh Ểhành phố Ồồ Ọhí ũinh 

o Chi nhánh Ðà ỡẵng 

o Chi nhánh Ọần Ểhõ 

o Chi nhánh Ồà ỡội 

 CáỘ nhà máy trựỘ thuộỘ 

o Nhà máy Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ ộ 

o Nhà máy Ếánh kẹo Ếiên Ồoà ụ 

Hình ựỤ Sõ ðồ cõ cấu tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

- Trụ sở Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ ðýợỘ ðặt tại Ủhu Ọông nghiệp Ếiên ỒòỞ 

I, Thành phố Ếiên ỒòỞậ Ðồng ỡỞiầ 

Ðiện thoạiở ồữịầớộạ ữủớ 576 � 836 240 � 836 343 Fax: (84.61) 836 950 

E-mail: bibica@hcm.vnn.vn    hoặỘ   bibica@bibica.com.vn  

Website: www.bibica.com.vn  

- Chi nhánh thành phố Ồồ Ọhí ũinh ồẾỞo gồm Ộả ỳhowroomạ ðặt tại ữữĨ Ểrần Ồuy 

Liệuậ ẵuận ẽhú ỡhuậnậ ỂpầỒồ Ọhí ũinhầ 

Trụ sở 

Chi nhánh 

Tp.HCM 
Chi nhánh 

Ðà ởẵng 
Chi nhánh 

Cần Ựhõ 
Chi nhánh 

Hà ởội 
Nhà máy 

Bánh kẹo 

Biên ềoà ự 

Nhà máy 

Bánh kẹo 

Biên ềoà ả 
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Ðiện thoạiở ồữịầữạ ấ97 2520 Fax: (84.8) 997 2247 

- Chi nhánh Ðà ỡẵng ðặt tại ụớổẾ Ðống ÐỞ - Phýờng ỂhạỘh ỂhỞng - Quận Ồải Ọhâu - 
Tp.Ðà ỡẵngầ 

Ðiện thoạiở ồữịầẻộộạ ữữớ ộớộ Fax: (84.511) 886 162 

- Chi nhánh Ọần Ểhõ ðặt tại ủấấ ỡguyễn ỹãn Ọừ ồnối dàiạ - Phýờng ền Ếình - Quận 

Ninh Kiều � Tp.Cần Thõầ 

Ðiện thoạiở ồữịầổộạ ữấụ 679 Fax: (84.71) 892 680 

- Chi nhánh Ồà ỡội ðặt tại Ủhu Ộông nghiệp ỳài Ðồng Ế - Phýờng ỳài Ðồng � Quận 

Long Biên - Hà ỡộiầ 

Ðiện thoạiở ồữịầịạ ớ75 2629 Fax: (84.4) 675 0222 

- Nhà máy Ềánh kẹo Ếiên Ồoà ộ ðặt tại Ủhu Ọông nghiệp Ếiên Hoà ẹậ Ếiên Ồoàậ Ðồng 

Nai. 

- Nhà máy Ềánh kẹo Ếiên ỒòỞ ụ ðặt tại Ủhu Công nghiệp ỳài ðồng Ế - Phýờng ỳài 

Ðồng � Quận ỷong Biên � Hà ỡộiầ 

Ðiện thoạiở ồữịầịạ ữ ổẻ 4091 Fax: (84.4) 875 4173 

3. Cõ Ỉấu ỹộ máy quản lý Ỉủỏ Ủông ty 
Ðại hội ðồng cổ ðông 

Ðại hội ðồng Cổ ðông là Ộõ quỞn quyết ðịnh ỘỞo nhất ỘủỞ Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo 

Biên ỒòỞậ là nõi ðýỞ rỞ những Ộhính sáỘh về Ộhiến lýợỘ phát triển ỘủỞ Ọông ty và Ềầu 

ra bộ máy quản lý ỘỞo nhất ỘủỞ Ọông ty là Ồội ðồng ẵuản trị và Ềầu Ban Kiểm soátầ 

(Quyền của Ðại hội ðồng Cổ ðông ðýợc quy ðịnh cụ thể tại ðiều ợộ � Ðiều lệ hoạt 

ðộng Công ty) 

Hội ðồng Quản trị 

Hội ðồng Quản trị là Ộõ quỞn quản lý Ọông tyậ Ộó toàn quyền nhân dỞnh Ọông ty ðể 

quyết ðịnh mọi vấn ðề liên quỞn ðến mụỘ ðíỘhậ quyền lợi ỘủỞ Ọông tyậ trừ những vấn 

ðề thuộỘ thẩm quyền ỘủỞ ðại hội ðồng Ộổ ðôngầ Ồội ðồng Quản trị là nõi ðýỞ rỞ những 

ðịnh hýớng hoạt ðộng kinh doỞnh ỘủỞ Ọông tyậ quyết ðịnh Ềộ máy quản lý ðiều hành 

kinh doanh củỞ Ọông ty ỀỞo gồm Giám ðốỘ và ỘáỘ Phó ặiám ðốỘầ  

(Quyền và trách nhiệm của Hội ðồng Quản trị ðýợc quy ðịnh tại ðiều ụẽ � Ðiều lệ 

hoạt ðộng công tyỉ 
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Giám ðốc công ty 

Giám ðốỘ Ọông ty là ngýời ðiều hành hoạt ðộng hàng ngày ỘủỞ Ọông tyậ Ộhịu tráỘh 

nhiệm trýớỘ Hội ðồng Quản trị về mọi hoạt ðộng kinh doỞnh và hiệu quả hoạt ðộng 

kinh doanh củỞ Ọông tyầ 

(Quyền và nghĩa vụ của Giám ðốc  ðýợc quy ðịnh tại ðiều ụể � Ðiều lệ hoạt ðộng 

Công ty) 

Khối Hành chính Nhân sự 

 Quản lý toàn Ềộ hoạt ðộng quản trị nguồn nhân lựỘ trong toàn Ọông tyầ 

 Quản lý hoạt ðộng hành Ộhánh quản trịầ 

 Quản lý hoạt ðộng ðội xe. 

Khối Thị trýờng 

 Quản trị mỞrketingầ 

 Quản trị nhãn hàng. 

 Thiết kế ỀỞo Ềìậ mẫu mãầ 

Khối Bán hàng 

 Quản lý hoạt ðộng hệ thống phân phối trên Ộả nýớỘầ 

 Quản lý hoạt ðộng xuất khẩuầ 

 Quản lý hoạt ðộng ỘáỘ Ộhi nhánhầ 

Khối Tài chính - Kế toán 

Có ỘhứỘ nãng hạỘh toán kế toán ỘáỘ nghiệp vụ kinh tế tại Ọông tyậ ỘáỘ Ộhi nhánh và 

nhà máy trựỘ thuộỘả kiểm trỞ việỘ sử dụng vật týậ tài sảnậ vốnả phân tíỘh tình hình tài 

chínhả lập dự toán ngân sáỘh và Ộõ Ộấu tài Ộhính Ộho từng thời kỳả tìm nguồn tài trợ 

cho nhu cầu vốn Ộủa Công tyả lập và Ộập nhật sổ ðãng ký dỞnh sáỘh Ộổ ðôngầ 

Khối Mua hàng 

 Cung ứng vật týậ nguyên liệu trong nýớỘầ 

 Cung ứng vật týậ nguyên liệu nhập khẩuầ 

Khối Nghiên cứu phát triển 

 Nghiên Ộứu Ộải tiến Ộhất lýợng sản phẩmầ 

 Nghiên Ộứu sản xuất thử ỘáỘ sản phẩm mớiầ 

 Phối hợp với ỘáỘ Ềộ phận liên quỞn giải quyết trở ngại về Ộông nghệậ ỘáỘ khiếu 

nại ỘủỞ kháỘh hàng về Ộhất lýợng sản phẩmả quản lý ỘáỘ thiết Ềị thử nghiệmậ mẫu 

vật týậ nguyên vật liệuậ hýõng liệuậ ỘáỘ tài liệu về Ộông nghệậ phụ giỞ thựỘ phẩm 
v.v� 
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Khối Sản xuất 

 Quản lý hệ thống Ộhất lýợngầ 

 Quản lý hoạt ðộng kiểm trỞ Ộhất lýợngầ 

 Quản lý việỘ ỀỞn hành ỘáỘ tiêu Ộhuẩn Ộhất lýợng trong toàn Công ty. 

 Lập kế hoạỘh và ðiều ðộ sản xuất 

 Quản lý hoạt ðộng sản xuất ỘáỘ phân xýởngầ 

Khối Kỹ thuật 

 Quản lý hoạt ðộng Ềảo trìậ Ềảo dýỡng máy móỘ thiết Ềị trong toàn Ộông tyầ 

 Quản lý thiết Ềịậ hệ thống nguồn ðiệnậ nguồn nýớỘậ nguồn hõi và nguồn gió nén 

trong Công tyầ 

 Tham gia lập dự án tiền khả thiậ dự án khả thiậ lập dự toán Ộhi phíả kiểm soát và 

tổng kết việỘ thựỘ hiện ỘáỘ dự án ðầu tý xây dựng Ộõ Ềảnầ 

Nhà máy bánh kẹo Biên Hòa 2 (NMBKBH 2) 

NMBKBH2 hoạt ðộng nhý một nhà máy sản xuất trựỘ thuộỘ Công ty. Nhiệm vụ Ộhính 

củỞ nhà máy là tổ ỘhứỘậ quản lý hoạt ðộng sản xuất Ộó hiệu quảậ Ộung Ộấp kịp thời sản 

phẩm Ộho Ọhi nhánh Ồà Nộiầ 
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Hình ảỤ Bộ máy tác nghiệp của ỷông ty  

 
- Quản trị nguồn 
   nhân lựỘ 
- Hành Ộhánh 
- Ðiều vận 
 

- Vật tý ngầliệu 
   trong nýớỘ 
- Vật tý ngầliệu 
   nhập khẩu 
-  Kho vật tý 

 
- KT cõ ðiện 
- XD cõ Ềản 
- PX PVSX 

- Kế hoạỘh ỳĩ 
- Ðiều ðộ ỳĩ 
- KT công nghệ  
- QA & QC 
- Quy cáỘh ỀỞo gói 
- CáỘ ẽĩỳĩ 

 
- Kế toán 
- Tài Ộhánh 
 

- Cải tiến CLSP 
- NC SP mới 
 

- Bán hàng 
  trong nýớỘầ 
- Xuất khẩu ỳẽ 
- Kho thành phẩm 
- CáỘ  Ộhi  nhánh 
 

 - Chiến lýợỘ ũỞrketing 
- Thiết kế mẫu mã ỀỞo Ềì 
- Phát triển thýõng hiệu 
- P.R 
- Sở hữu Ọỡ 

1. GIÁụ ÐỐỦ 
2.  ÐặỀỸ ềÀởề 

GÐ ởềÂở ẵỰ GÐ  
MUA HÀởừ 

 

GÐ 
KỸ ỰềỸẬỰ 

 

GÐ ẵẢở ỒỸẤỰ KẾ ỰỬÁở   
TRÝỞởừ  

GÐ Ừ Ế ắ 
 
 

GÐ  
BÁở ềÀởừ 

 

GÐ  
NMBKBH II 

  

GÐ   
TIẾỀ ỰềỊ 

 

3. Trợ lý  về  ặỰ và quản lý Ọự 

án  
4. Trợ lý về  ỀỪ 
5. Kiểm soát  nội  ỹộ 

HỘặ ÐỒởừ ỢỸẢở ỰỪỊ BAN KIỂũ ỳửÁỂ  

ÐẠặ HỘặ ÐỒởừ ỦỔ ÐÔởừ 
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4. Danh sáỈh Ỉổ ðông nắm giữ từ trên ịẸ vốn Ỉổ phần Ỉủỏ Ủông ty 
- Danh sáỘh Ộổ ðông nắm giữ trên ẻệ vốn Ộổ phần ỘủỞ Ọông ty nhý sỞuở 

Bảng ựỤ Danh sách cổ ðông nắm giữ trên ềở vốn cổ phần của ỷông ty 

TT Họ và tên ngýời sở hữu Ðịỏ Ỉhỉ 
Số lýõng 

cổ phần 
Tỷ lệ 

1 PXP Vietnam Fund Limited 

Lầu ếủậ jỞrdine houseậ 

58 Ðồng Ủhởiậ ẵuận 

01, TP.HCM 
560.000 10% 

2 Võ ỡgọỘ Ểhành 
201/100 Hoàng ỹiệtậ 

phýờng ịậ quận Ểân 

Bìnhậ Ểp ỒỌũ 
560.000 10% 

 
5. Danh sáỈh những Ỉông ty mẹ và Ỉông ty Ỉon Ỉủỏ tổ ỈhứỈ phát hànhạ những 

công ty mà tổ ỈhứỈ phát hành ðỏng nắm giữ quyền kiểm soát hoặỈ Ỉổ phần 

chi phốiạ những Ỉông ty nắm quyền kiểm soát hoặỈ Ỉổ phần chi phối ðối với 

tổ ỈhứỈ phát hànhế 
Không Ộó 

6. Hoạt ðộng kinh Ọoỏnh  
6.1. Sản lýợng sản phẩm 

a. CáỘ nhóm sản phẩm Ộhính  

 Nhóm ỹánh 

Sản phẩm Ềánh ỘủỞ Ọông ty khá ðỞ dạng gồm ỘáỘ dòng sản phẩm sỞuở 

- Dòng bánh khôữ gồm ỘáỘ loại Ềánh qui, qui xốpậ kẹp kemậ phủ sôỘôlỞậ hỗn hợp với ỘáỘ 

nhãn hiệu ỡutri-Bis, Creamy, Orienko, Orris, Happy, Victory, Palomino, Giving, 
Glory, Hilary, ABC v.v... Dòng sản phẩm này ðýợỘ sản xuất trên ụ dây Ộhuyền hiện 

ðại ỘủỞ Ọhâu Âu và ũỹ với Ộông suất khoảng ị000 tấnọnãm Ộhiếm ụế-25% tỷ trọng 

doanh số và khoảng ụếệ thị phần Ềánh ỀisỘuitậ Ộookies trên thị trýờngầ ỌáỘ sản phẩm 

này ðã Ộó Ộhỗ ðứng khá vững trên thị trýờng do Ộhất lýợng tốtậ ổn ðịnhậ mẫu mã phong 

phúậ nhãn hiệu quen thuộỘ với ngýời tiêu dùngầ 

- Dòng sản phẩm Snackữ gồm ỘáỘ loại snỞỘk hýõng vị tômậ ỘuỞậ mựỘậ gà nýớngậ Ềòậ Ộhả 

cáậ ỘỞy ngọt v.v� với nhãn hiệu ửẵn Ểù Ểìậ ẽotỞsnỞỘkầ Ĩòng sản phẩm này hiện nỞy 

có dung lýợng thị trýờng lớn nhýng Ộũng Ộó nhiều ðõn vị thỞm giỞ nên Ộạnh trỞnh rất 

mạnhầ ÐặỘ ðiểm củỞ sản phẩm này là rất Ộồng kềnhậ Ộhi phí lýu thông lớn tuy nhiên 

nhờ tận dụng ðýợỘ ýu thế sản xuất tại Ộhổ ồtại Ếiên Ồoà và Ồà ỡộiạ nên snỞỘk ỘủỞ 

Công ty Ộó thế mạnh Ộạnh trỞnh về giá và ðýợỘ phân phối khá rộng trên Ộả nýớỘầ 

- Sản phẩm bánh trung thuữ mặỘ dù mới thỞm giỞ thị trýờng Ềánh trung thu ẻ nãm gần 

ðây nhýng Ềánh trung thu ẾiỀiỘỞ ðã khẳng ðịnh Ộhất lýợng và mẫu mã ðýợỘ ýỞ 

chuộng trên thị trýờngầ  Thị phần Ềánh trung thu ỘủỞ Ọông ty tãng trýởng với tốỘ ðộ 
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rất nhỞnh ồtrên ẻếệọnãmạầ ÐặỘ Ềiệt Ọông ty ðã  ði ðầu trong việỘ nghiên Ộứu và sản 

xuất thành Ộông sản phẩm Ềánh trung thu Ộho ngýời ãn kiêngậ tiểu ðýờngầ 

- Dòng sản phẩm bánh týõiữ gồm ỘáỘ loại Ềánh Ềông lỞn kem nhãn hiệu ỒurỞậ Ềánh 

nhân ỘustỞrd ẽỞlomỞ và Ềánh mỳ ỷoỀỞkỞậ ừollyầ Ếánh Ềông lỞn kem ỒurỞ hiện nỞy Ộó 

nhiều lợi thế Ộạnh trỞnh so với ỘáỘ sản phẩm Ộùng loại ỘủỞ Ủinh Ðô Ộũng nhý ngoại 

nhập do ðýợỘ sản xuất trên dây Ộhuyền mớiậ hiện ðại ỘủỞ Ýậ Ộông nghệ tiên tiến ðảm 

bảo Ởn toàn vệ sinh thựỘ phẩm với hạn sử dụng ðến ộụ thángậ sản phẩm ỒurỞ Ộhiếm 
trên ủếệ thị phần Ềánh Ềông lỞn kem sản xuất Ộông nghiệp và là ðõn vị dẫn ðầu về 

chất lýợngầ ỳản phẩm Ềánh nhân ỘustỞrd và Ềánh mỳ mới ðýỞ rỞ thị trýờng ðỞng trên 

ðà tãng trýởngầ  

- ÐặỘ Ềiệt trong ụ nãm gần ðây Ộùng với sự hợp táỘ tý vấn ỘủỞ ỹiện dinh dýỡng Việt 
Nam Công ty ðã tập trung nghiên Ộứu Ộho rỞ thị trýờng ỘáỘ sản phẩm Ềánh dinh dýỡng 

Growsure cho trẻ từ ớ tháng tuổiậ Ềánh ũumsure Ộho Ềà mẹ mỞng thỞi và Ộho Ộon Ềú 

bổ sung vi Ộhấtậ sản phẩm Ềánh  ỒurỞ ỷightậ Ềột ngũ ỘốỘ ỡetsure ỷight Ộho ngýời ãn 

kiêng và Ềệnh tiểu ðýờngầ Ðây là sản phẩm nhiều tiềm nãng và Ộó Ộhiều hýớng phát 

triển rất tốt trong týõng lỞiầ Ồiện nỞy ẾiỀiỘỞ là ðõn vị duy nhất trong ngành Ềánh kẹo 

ðýợỘ ỹiện Ĩinh Ĩýỡng ỹiệt ỡỞm Ộhọn làm ðối táỘ hợp táỘ phát triển ỘáỘ sản phẩm 

dinh dýỡng và ỘhứỘ nãng trong mụỘ tiêu xã hội hoá Ộhýõng trình dinh dýỡng ẵuốỘ 

gia. 

 Nhóm sản phẩm kẹo 

Kẹo Ộhiếm tỷ  trọng doỞnh số trên ịếệ ỘủỞ toàn Ọông ty và khoảng ủẻệ thị phần kẹo 

cả nýớỘầ Ọông ty Ộó nền tảng  tốt về Ộõ sở vật Ộhấtậ kỹ thuậtậ Ộông nghệậ ðồng thời 

thýõng hiệu kẹo ẾiỀiỘỞ rất quen thuộỘ với ngýời tiêu dùngầ ỳản phẩm kẹo Ọông ty rất 

ðỞ dạng về Ộhủng loạiậ phụỘ vụ Ộho nhiều phân khúỘ kháỘ nhỞu từ trẻ em ðến ngýời 

lớnầ Ủẹo Ộứng Ộó ỘáỘ loại nhý meậ gừngậ ỀạỘ hàậ sữỞ Ộà phêậ trái Ộây với ỘáỘ nhãn hiệu 

MIGITA, Bốn mùỞậ Ểứ quýầ Ủẹo mềm Ộó ỘáỘ loại nhý sữỞậ Ộà phê sữỞậ soỘolỞ sữỞậ 

bắpậ sữỞ trái Ộây ồnhãn hiệu ỳỗũẹỦềạậ kẹo mềm xốp ẲẹẲỗậ ỳửỌỒỄẳậ ẵuê hýõngầ 

Kẹo dẽo nhãn hiệu Ẳửửậ ỳoỘolỞ nhãn hiệu ỌhoỘoẾellỞầ ỳản lýợng kẹo tiêu thụ hàng 

nãm trên ẻầẻếế tấnầ Ồiện nỞy Công ty ðỞng phát triển dòng sản phẩm kẹo không ðýờng 

ðể ðón ðầu xu thế tiêu dùng mớiầ 

 Nhóm sản phẩm mạỈh nhỏ 

Ngoài việỘ tự sản xuất mạỘh nhỞ Ộó Ộhất lýợng ỘỞo làm nguyên liệu sản xuất kẹoậ hiện 

nay mạỘh nhỞ ỘủỞ Ọông ty ðýợỘ Ộung Ộấp Ộho một số ðõn vị trong ngành Ộhế Ềiến 

kháỘ với sản lýợng trên ộếếế tấnọnãmầ ỹới Ộông nghệ thuỷ phân Ềằng Ễnzymậ Ộhất 

lýợng mạỘh nhỞ ỘủỞ Ọông ty ðạt tiêu rất ỘỞo so với ỘáỘ ðõn vị kháỘầ 
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b. Doanh thu sản phẩm ẾiỀiỘỞ quỞ ỘáỘ nãm 

Bảng ảỤ Doanh thu Công ty ụẽẽổ � 2006 (Quý ợỉ 

Ðõn vị tínhở triệu ðồng 

Nãm ảồồợ Nãm ảồồị Quý ựệảồồẤ 

TT Sản phẩm Giá trị 

(Tr.ðầ 
% 

Giá trị 

(Tr.ðầ 
% 

Giá trị 

(Tr.ðầ 
% 

1 Bánh ỘáỘ loại   128.869       52,8    156.643        54,9     47.822       57,1  

2 Kẹo ỘáỘ loại   109.605       44,9    120.706        42,3     34.119       40,7  

3 MạỘh nhỞ tiêu thụ ngoài       5.532         2,3        8.012          2,8       1.812         2,2  

Cộng 244.006 100,0 285.362 100,0 83.753 100,0 

 

Bảng ốỤ Lãi gộp ỷông ty ụẽẽổ � 2006 (Quý ợỉ 

Ðõn vị tínhở triệu ðồng 

 Nãm ảồồợ   Nãm ảồồị   Quý ựệảồồẤ  

TT Sản phẩm Giá trị 

(Tr.ðầ 
% 

Giá trị 

(Tr.ðầ 
% 

Giá trị 

(Tr.ðầ 
% 

1 Bánh ỘáỘ loại 35.207 54,23 41.832 60,57 12.616 56,32 

2 Kẹo ỘáỘ loại 28.278 43,56 25.952 37,58 9.291 41,48 

3 MạỘh nhỞ tiêu thụ ngoài 1.438 2,21 1.282 1,86 493   2,20 

Cộng 64.923 100,00 69.066 100,00 22.400 100 

 

6.2. Nguyên vật liệu 

Nguyên liệu Ộhính gồmở Ềột mìậ ðýờngậ tinh Ềột sắnậ  

Nguyên liệu phụở trứngậ sữỞậ dầu ãnậ Ềõậ shorteningậ hýõng liệu kháỘậ phụ giỞầ 

Bao bìở màng góiậ túi nhựỞậ hộp thiếỘậ hộp nhựỞậ thùng ỘỞrton, hộp giấy v.v� 

a. Nguồn nguyên vật liệu 

- CáỘ loại nguyên liệu Ộhính Ộó nguồn Ộung Ộấp trong nýớỘậ nhà Ộung Ộấp ổn ðịnh nhiều 

nãm liềnậ Ọông ty Ộó hợp ðồng Ộung Ộấp theo nãmầ 

- CáỘ loại nguyên liệu phụở muỞ từ ỘáỘ  doỞnh nghiệp trong nýớỘậ trên Ộõ sở nhu Ộầu dự 

kiến Ộả nãmầ  

- Bao bì ðýợỘ Ộung Ộấp Ềới ỘáỘ doỞnh nghiệp lớn và Ộó uy tín thựỘ hiện in ấnầ 

- Một số loại nguyên liệu nhập khẩu từ ỘáỘ nýớỘ ẽhápậ ỳingỞporeầ  
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Bảng ợỤ Danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho ỷông ty 

TT Nhà Ỉung Ỉấp Nguyên vật liệu Ghi chú 

Nhà Ỉung Ỉấp trong nýớỈ 

1. Cty CP Ðýờng Ếiên ỒòỞ Ðýờng ẫỳậ ẫỄ  

2. Cty Bột ũì Ếình Ðông Bột mì  

3. Cty TNHH Uni-Resident VN Bột mì  

4. Cty Liên ĨoỞnh ỂỞpioỘỞ ỹiệt ỡỞm Tinh bột sắn  

5. Cty TNHH Thýõng ũại Á ẵuân SữỞ Ềộtậ ẽhụ giỞ  

6. Cty Bao Bì ỡhựỞ Ểhành ẽhú Mua nhãn gói Ềánhậ nhãn gói 

kẹoậ túi Ềánhậ túi kẹo 
 

7. Cty SX KD XNK Giấy ẹn và ẾỞo Ếì 

Liksin 

Mua nhãn gói Ềánhậ nhãn gói 

kẹoậ túi Ềánhậ túi kẹo 

 

Nhà Ỉung Ỉấp nýớỈ ngoài 

8. S.I.M Shortening, bột ỘỞ ỘỞoậ sữỞ  

9. ROBERTET SA CáỘ loại hýõng liệu  

10. JJ DEGUSSA Các loại hýõng liệu  

 

b. Sự ổn ðịnh ỘủỞ ỘáỘ nguồn Ộung ứng nguyên vật liệu 

Ðảm Ềảo nguồn nguyên vật liệu Ộho ẾiỀiỘỞậ hàng nãm Công ty ký hợp ðồng nguyên tắỘ 

cung ứng làm Ộõ sở Ộho ỘáỘ ðối táỘ Ộhuẩn Ềị nguồn hàngậ ổn dịnh giá Ộả Ộung Ộấp trong 

nãmầ 

Ðể tãng tính cạnh trỞnh phần lớn một loại nguyên vật liệuậ Ọông ty Ộhọn từ khoảng ụ 

nhà Ộung Ộấpậ thựỘ hiện Ộhào giá Ộạnh trỞnh theo từng lô hàngầ 

Ðối với ỘáỘ loại nguyên liệu Ộhínhở do Ộó mối quỞn muỞ Ềán lâu nãm nên ỘáỘ nhà Ộung 

cấp nắm rõ yêu Ộầu kỹ thuật ỘủỞ Ọông ty cho từng loại nguyên liệu và Ộó lýợng hàng 

dự trữ Ộho ẾiỀiỘỞầ ỌáỘ nhà Ộung Ộấp Ộhủ yếu tại ỂpầỒồ Ọhí ũinhậ nên tiến ðộ Ộung Ộấp 

nhanh, thời giỞn vận Ộhuyển không ảnh hýởng và Ộhi phí không ỘỞoầ 

Riêng mặt hàng ðýờngở do Ọông ty Ộó mối quỞn hệ mật thiết với Ọông ty Ọẽ Ðýờng 

Biên ỒòỞ nên Ọông ty ðều nắm Ềắt kịp thời ỘáỘ yếu tố ảnh hýởng về giá ðýờngậ việỘ 

cung cấp ðýờng giữỞ ẾiỀiỘỞ với Ọty Ọẽ Ðýờng Ếiên ỒòỞ theo nguyên tắỘ giá Ộả thị 

trýờngậ ngoài rỞ Ộòn ðýợỘ giảm Ộhi phí vận Ộhuyển và kho tàng tồn trữ do Ộó vị trí 

thuận lợiầ 

Ðối với nguyên vật liệu Ộó nguồn gốỘ nhập khẩu Ộó số lýợng không ðủ thì ỘáỘ ðõn vị 

chịu tráỘh nhiệm nhập khẩu và Ộung Ộấp lại ẾiỀiỘỞ theo giá hợp lýầ 
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c. Ảnh hýởng ỘủỞ nguyên vật liệu ðối với doỞnh thu 

Chi phí nguyên vật liệu Ộhiếm khoản ẻẻ � 60% doanh thu thuầnậ do ðó giá Ộả ỘủỞ 

nguyên vật liệu sẽ ảnh hýởng lớn ðến Ộhi phí ðầu vào ỘủỞ Ọông tyầ Ểừ nãm ụếếủ ðến 

nay do tình hình Ộhung giá ỘáỘ nguyên vật liệu Ộhínhở ðýờngậ tinh Ềột sắnậ Ềột mỳậ ỀỞo 

bìậ nhiên liệu v.v� tãng ộế � 40% bắt ỀuộỘ Ọông ty phải ðiều Ộhỉnh giá Ềán Ộho phù 
hợp nhằm ðảm Ềảo mứỘ lợi nhuận Ềình quân ðối với từng sản phẩm theo kế hoạỘhầ 

6.3. Chi phí sản xuất  

Do ðặỘ ðiểm ngành hàngở sử dụng lỞo ðộng nhiềuậ tổ ỘhứỘ sản xuất theo nhu Ộầu tiêu thụ 

củỞ thị trýờng nên Ộhi phí sản xuất thýờng Ộhiếm tỷ lệ từ ổụ � 75% doanh thu thuầnậ trong 

ðó nguyện vận liệu Ộhiếm ẻẻ � 60%, tiền lýõng Ộông nhân sản xuất Ộhiếm ộếệậ Ộhi phí 

phân xýởng Ộhiếm  ộế � 15%.  

Ðể kiểm soát Ộhi phí tại ỘáỘ Ộhuyềnậ Ọông ty xây dựng ðầy ðủ ỘáỘ Ếửũ ỘủỞ sản phẩmậ 

hàng tháng Ộhiết tính hiệu quả theo từng Ộhuyền ðể ðánh giá tiêu hỞo nguyên nhiên vật 

liệuậ trên Ộõ sở ðó ỘáỘ phân xýởng tìm nguyên nhân khắỘ phụỘ ỘáỘ hỞo hụt nguyên vật 

liệuầ 

6.4. Trình ðộ Ỉông nghệ 

Công nghệ tiên tiến là nền tảng Ộõ Ềản giúp Ộho sản phẩm ỘủỞ ẾiỀiỘỞ có Ộhất lýợng tốt và 

tính Ộạnh trỞnh ỘỞoở 

- Công ty ẾiỀiỘỞ ðã mạnh dạn ðầu tý ðến ủ triệu ỗỳĨ ðể nhập từ ềnh ẵuốỘ và ỒoỞ Ủỳ 

hai dây Ộhuyền sản xuất ỀisỘuits và Ộookies với Ộông nghệ mới nhấtậ tự ðộng hoá hoàn 

toàn từ khâu trộn Ềộtậ tạo hìnhậ nýớngậ ðóng gói thành phẩmậ ðảm Ềảo Ộho sản phẩm 

luôn Ộó Ộhất lýợng ổn ðịnhầ ỡhờ vậy sản phẩm Ềánh quy ỘủỞ ẾiỀiỘỞậ ðặỘ Ềiệt là ỘáỘ 

loại Ềánh hộp ỘỞo Ộấp phụỘ vụ ỘáỘ dịp lễ tết luôn giữ ðýợỘ vị trí hàng ðầu trên thị 

trýờngầ 

- Týõng tự nhý vậy với sản phẩm kẹo nhiều Ộhủng loạiậ ỘáỘ dây Ộhuyền sản xuất kẹo 

cứngậ kẹo mềm liên tụỘ khép kín ðýợỘ nhập từ Ộhâu Âuậ sử dụng thiết Ềị nấu kẹo Ộhân 

khôngậ hạn Ộhế hiện týợng Ộhuyển hoá trong quá trình nấuậ tạo rỞ ỘáỘ sản phẩm kẹo Ộó 

chất lýợng ỘỞoầ ỳản phẩm kẹo ðýợỘ ỀỞo gói và ðóng túi hoàn toàn tự ðộngậ ðảm Ềảo 

khối lýợng tịnh ỘủỞ sản phẩm Ộhính xáỘ nhý ðã ghi trên ỀỞo Ềìầ ỡgoài rỞ Ộông ty 

Bibica còn Ộó dây Ộhuyền sản xuất mạỘh nhỞ với Ộông nghệ thủy phân Ềằng enzymậ 

tinh luyện Ềằng thỞn hoạt tính và trỞo ðổi ionầ Ðiều này ðã giúp ẾiỀiỘỞ hoàn toàn Ộhủ 

ðộng ðýợỘ nguồn nguyên liệu Ộhính ðể sản xuất kẹoậ từ ðó tạo rỞ khả nãng kiểm soát 

tốt Ộhất lýợng sản phẩm kẹo và góp phần ðáng kể vào hạ giá thànhậ nâng ỘỞo sứỘ Ộạnh 

tranh cho sản phẩmầ 

- Ðối với sản phẩm Ềánh týõi Ộông nghiệpở ẾiỀiỘỞ là nhà sản xuât trong nýớỘ ði tiên 

phong trong việỘ ðầu tý dây Ộhuyền thiết Ềị hiện ðại và nắm Ềắt ðýợỘ Ộông nghệ sản 

xuất Ềánh Ềông lỞn kem Ộhất lýợng ỘỞo với hạn sử dụng lên ðến ếộ nãmầ ỳản phẩm 

bánh Ềông lỞn kem ỒurỞ ðã góp phần ðáng kể nâng ỘỞo hiệu quả sản xuất kinh doỞnh 

củỞ Công ty, gia tãng uy tín thýõng hiệu ẾiỀiỘỞầ 
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6.5. Tình hình nghiên Ỉứu và phát triển  

Từ sỞu Ộổ phần hóỞậ Ọông ty ðã Ộó những ỀýớỘ phát triển mỞng tính ðột phá trong việỘ mở 

rộng qui mô và nãng lựỘ sản xuấtầ ỡgoài ỘáỘ sản phẩm Ềánh kẹoậ mạỘh nha truyền thốngậ 

Công Ểy ðã mạnh dạn ðầu tý vào ỘáỘ dòng sản phẩm mớiở 

- Nãm ụếếếở ðầu tý dây Ộhuyền sản xuất Ềánh ỳnỞỘk với nhãn hiệu �ửẳn tù tì� ðýợỘ 

ngýời tiêu dùng ýỞ Ộhuộngầ 

- Nãm ụếếộở ðầu tý dây Ộhuyền sản xuất Ềánh Ềông lỞn kem Ộông nghiệp lần ðầu tiên có 

mặt tại ỹỡ ồthiết Ềị hiện ðại ỘủỞ Ý và Ộông nghệ tiên tiến ỘủỞ ÐỞn ũạỘhạầ Ðây là ỀýớỘ 

ðột phá quỞn trọng ỘủỞ Ọông ty trên thị trýờng Ềánh týõi do Ộó hạn sử dụng lên ðến ộ 

nãmậ Ộó Ộhất lýợng và giá trị dinh dýỡng ỘỞoậ ðồng thời Ềảo ðảm ðýợỘ vấn ðề Ởn tòỞn 

vệ sinh thựỘ phẩmầ ỡhãn hiệu Ềánh Ềông lỞn kem ỒurỞ ðã trở thành dỞnh từ Ộhung ỘủỞ 

phần lớn ngýời tiêu dùng khi nói ðến sản phẩm Ềánh týõi ðýợỘ sản xuất trên dây 

chuyền Ộông nghiệpầ 

- Cũng trong nãm ụếếộậ Ọông ty ðã mạnh dạn ðầu tý vào lĩnh vựỘ sản xuất Socola với 

nhãn hiệu ỌhoỘoẾellỞậ hiện ðỞng là nhãn hiệu ỳoỘolỞ ðýợỘ ngýời tiêu dùng Việt ỡỞm 
tin dùng. Ngoài việỘ sản xuất sản phẩm ỳoỘolỞ Ộhuyên Ềiệtậ Ọông ty Ộòn sử dụng 

Socola ðể làm ỘáỘ loại Ềánh phủ ỳoỘolỞ ỘỞo Ộấp nhằm thỞy thế dần vị trí ỘủỞ ỘáỘ lọỞi 
bánh ỘỞo Ộấp nhập ngoạiầ 

- Nhằm phụỘ vụ thị trýờng tiêu dùng miền ẾắỘ và miền Ểrungậ vào tháng ịọụếếụậ Ọông 

ty ðã khánh thành và ðýỞ vào sử dụng ỡhà ũáy Ếánh Ủẹo Ếiên ỒòỞ ẹẹ tại Ủhu Ọông 

Nghiệp ỳài Ðồng Ế � Hà ỡộiầ Ọũng trong nãm nàyậ Ọông ty ðã ðýợỘ Ộhọn là nhà Ộung 

cấp sản phẩm Ềánh dinh dýỡng Ộho �Ọhýõng trình hổ trợ dinh dýỡng họỘ ðýờng� do 

Bộ ỡông ỡghiệp ũỹ thựỘ hiện tài trợ tại ỹiệt ỡỞmầ Ểừ kết quả thỞm giỞ Ộhýõng trình 

nàyậ Ọông ty ðã Ộó ỀýớỘ Ộhuyển hýớng Ộhiến lýợỘ là tập trung nghiên Ộứuậ ðầu tý 

mạnh mẽ vào ỘáỘ dòng sản phẩm dinh dýỡng nhằm góp phần nâng ỘỞo ỘuộỘ sống Ộộng 

ðồng và nâng ỘỞo hiệu quả kinh doỞnh ỘủỞ Ọông tyầ  

- BýớỘ vào nãm ụếếẻậ thông quỞ sự tý vấn ỘủỞ ỹiện Ĩinh Ĩýỡng ỹiệt ỡỞmậ Ọông ty ðã 

chính thứỘ ðýỞ rỞ thị trýờng ỘáỘ sản phẩm dinh dýỡng và sản phẩm ỘhứỘ nãngả ðýợỘ 

xem là dòng sản phẩm Ộhủ lựỘ Ộho sự phát triển výợt ỀậỘ ỘủỞ Ọông ty trong týõng lỞiậ 

bao gồmở 

 Bột dinh dýỡng dạng Ềánh GROWSURE dành Ộho trẻ em trong ðộ tuổi ãn dặm từ 

trên ớ tháng tuổiầ 

 Bánh dinh dýỡng MUMSURE dành Ộho phụ nữ Ộó thỞi và Ộho Ộon Ềúầ 

 Bánh TRUNG THU ISOMALT dành Ộho ngýời ãn kiêngậ ngýời thừỞ Ộân Ềéo 

phìậ rối loạn mỡ máuậ ngýời Ềệnh tiểu ðýờngầ 

 Bánh Ềông lỞn kem HURA LIGHT, bột ngũ ỘốỘ dinh dýỡng NETSURE LIGHT, 
sôỘôlỞ ỌhoỘo ẾellỞ ỷightậ kẹo không ðýờng ỏeloở dành cho ngýời ãn kiêng, ngýời 

thừỞ Ộân Ềéo phìậ rối loạn mỡ máuậ ngýời Ềệnh tiểu ðýờngầ 
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6.6. Tình hình kiểm trỏ Ỉhất lýợng sản phẩm 

a. Hệ thống quản lý Ộhất lýợng 

- ÐặỘ thù ỘủỞ ngành Ộông nghiệp Ộhế Ềiến thựỘ phẩm là yêu Ộầu về Ộhất lýợng và vệ 

sinh rất ỘỞoầ ỹì vậyậ Công ty luôn Ộhú ý trong khâu kiểm trỞ Ộhất lýợng sản phẩm dịỘh 

vụậ ðảm Ềảo ỘáỘ tiêu Ộhuẩn kỹ thuật và ỘáỘ Ộhỉ tiêu quỞn trọng kháỘầ Ọông táỘ kiểm trỞ 

chất lýợng sản phẩm Ộũng nhý mọi hoạt ðộng sản xuất kinh doỞnh ỘủỞ Ọông ty ðýợỘ 

thựỘ hiện ðúng theo yêu Ộầu ỘủỞ hệ thống ðảm Ềảo Ộhất lýợng ẹỳử ấếếếầ ẾiỀiỘỞ là ðõn 

vị sản xuất Ềánh kẹo ðầu tiên ỘủỞ ỹiệt nỞm ðýợỘ tổ ỘhứỘ Ếỹẵẹ Ộấp giấy Ộhứng nhận 

phù hợp tiêu Ộhuẩn ẹỳử ấếếụởộấấị vào ngày ụụọếộọụếếế và sỞu ðó ðýợỘ Ộhứng nhận 

chuyển ðổi hệ thống Ộhất lýợng ẹỳử ấế01:2000 từ ngày ụịọấọụếếụầ 

- Vấn ðề Ởn toàn vệ sinh thựỘ phẩm ngày Ộàng ðýợỘ ngýời tiêu dùng quỞn tâmầ ỡhận 

thứỘ ðýợỘ vỞi trò quỞn trọng ỘủỞ vấn ðề nàyậ từ ðầu nãm ụếếẻ Ọông ty ðã triển khỞi 

việỘ xây dựng hệ thống ðảm Ềảo Ởn tòỞn vệ sinh thựỘ phẩm theo tiêu chuẩn ỒềỌỌẽ 

cho dây Ộhuyền sản xuất Ềánh Ềông lỞn kem ỒurỞ và ðýợỘ Ộhứng nhận ỘủỞ tổ ỘhứỘ  

QUACERT vào ngày ộớọộụọụếếẻầ 

b. Bộ phận kiểm trỞ Ộhất lýợng ỘủỞ Ọông ty 

ViệỘ quản lý Ộhất lýợng sản phẩm ðýợỘ thựỘ hiện ðồng Ềộ xuyên suốt quá trình sản xuất 

củỞ Ộông ty, từ nhập nguyên vật liệu ðến quy trình Ộông nghệ và lýu kho sản phẩmở 

- Kiểm trỞ Ộhất lýợng nguyên vật liệuở nguyên vật liệu ðầu vào Ộho sản xuất ðều ðýợỘ 

kiểm trỞ kỹ trýớỘ khi nhập kho Ềảo ðảm ðúng những tiêu Ộhuẩn quy ðịnhầ Ểrong thời 

gian nguyên vật liệu ðýợỘ lýu kho Ộhờ sản xuấtậ Ềộ phận kiểm nghiệm Ộó tráỘh nhiệm 

thýờng xuyên theo dõiậ phát hiện những Ềất thýờng về Ộhất lýợng ðể ðề nghị xử lý kịp 

thờiầ 

- Kiểm trỞ Ộhất lýợng sản phẩm trong quá trình sản xuấtở Ộhịu tráỘh nhiệm kiểm trỞ Ộhất 

lýợng sản phẩm trong quá trình sản xuất ỘủỞ Ộông ty ỀỞo gồm hỞi Ềộ phậnở  

 Bộ phận kiểm soát quy trình sản xuất ồẵỌạở ðảm Ềảo tại ỘáỘ khâu sản xuấtậ ỘáỘ 

thao táỘậ thủ tụỘ ðýợỘ tiến hành ðúng theo quy trình kỹ thuậtầ 

 Bộ phận kiểm trỞ Ộhất lýợng sản phẩm ồẵềạở ðảm Ềảo Ộhất lýợng Ềán thành phẩm 

qua từng Ộông ðoạn và không ðể sản phẩm Ộuối Ộùng kém Ộhất lýợng ðến tỞy 

kháỘh hàngầ 

- Kiểm trỞ Ộhất lýợng sản phẩm trong quá trình lýu khoở Ềộ phận Ủiểm nghiệm Ộhịu 

tráỘh nhiệm kiểm trỞ Ộhất lýợng sản phẩm trong quá trình lýu khoầ Ðịnh kỳ hàng 

thángậ Ềộ phận Ủiểm nghiệm sẽ tiến hành kiểm trỞ Ộhất lýợng sản phẩm trong khoậ lập 

báo Ộáo và ðề xuất Ềiện pháp xử lý ðối với ỘáỘ trýờng hợp Ềất thýờng về Ộhất lýợngầ 
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6.7. Hoạt ðộng mỏrkĨting 

a. Hoạt ðộng xây dựng thýõng hiệu 

Thýõng hiệu là yếu tố quỞn trọngậ là tài sản vô hình rất lớn ðể ẾiỀiỘỞ tồn tại và phát 

triển trong tình hình hội nhập kinh tế hiện nỞy và trong thời giỞn tớiầ Ọhính vì thế 

Bibica ðã và ðỞng ngày Ộàng ðầu tý mạnh xây dựng thýõng hiệu Ộhính và ỘáỘ nhãn 

hiệu sản phẩm ðể giữ vững vị trí ỘủỞ mình trên thị trýờngở 

- Công ty tập trung Ộho việỘ Ộhuyên nghiệp hoá từ Ềộ phận mỞrketingậ quản lý thýõng 

hiệu ðến hệ thống phân phốiầ 

- CáỘ Ềộ phận từ thiết kế sản phẩmậ nghiên Ộứu và phát triển ồẫờĨạậ sản xuấtậ Ềán hàngậ 

tiếp thịậ v.v� ðều thống nhất trong vấn ðề xây dựng thýõng hiệuậ phối hợp Ộhặt Ộhẽ và 

ðồng Ềộ nhằm ðảm Ềảo tính nhất quán việỘ xây dựng thýõng hiệu ðối với kháỘh hàngầ 

- Tất Ộả ỘáỘ nhãn hiệu ỘủỞ Ọông ty hiện nỞy ðều phân Ộông nhân sự phụ tráỘh Ộhuyên 

biệtầ 

- Công táỘ ðào tạo kiến thứỘ về quản trị thýõng hiệu Ộũng là vấn ðề hàng ðầu ðýợỘ 

Công ty quỞn tâmầ ỌáỘ khoá họỘ về quảng Ộáoậ quản trị thýõng hiệu hiện nỞy 

(Vietnam Marcom, cáỘ khoá họỘ về quản lý thýõng hiệuậ nghiên Ộứu thị trýờngậ v.v�ạ 

Công ty ðều Ộử Ộán Ềộ thỞm giỞ ðể nâng ỘỞo trình ðộ và kỹ nãng Ộho Ộán Ềộ phụ tráỘh 

nhãn hiệuầ 

- CáỘ sản phẩm mới ðáp ứng những nhu Ộầu thiết thựỘ nhất ỘủỞ ngýời tiêu dùng ồngýời 

ãn kiêngậ Ềệnh nhân tiểu ðýờngậ nhu Ộầu về thựỘ phẩm dinh dýỡngậ v.v�ạ thông quỞ 

chýõng trình hợp táỘ với ỹiện Ĩinh Ĩýỡng ỹiệt ỡỞm vế Ộhiến lýợỘ dinh dýỡng quốỘ 

cũng góp phần rất lớn Ộho hoạt ðộng xây dựng thýõng hiệu nói Ộhungầ 

b. Hoạt ðộng nghiên Ộứu thị trýờng  

- CáỘ sản phẩm mới khi tung rỞ thị trýờngở Ọông ty ðều tiến hành nghiên Ộứu nhu Ộầuậ 

hành vi và thị hiếu ngýời tiêu dùng trýớỘ khi tung chính thứỘ rỞ thị trýờng thông quỞ 

bộ phận nghiên Ộứu thị trýờng tại Ọông tyầ 

- CáỘ nghiên Ộứu xáỘ ðịnh nhu Ộầu và dung lýợng thị trýờngở Ểhông quỞ ỘáỘ Ộông ty tý 

vấn Ộhuyên nghiệp nhằm mụỘ ðíỘh xây dựng ỘáỘ Ộhiến lýợỘ mỞrketing Ộho sản phẩmầ 

- Hằng nãm, Công ty ðều tiến hành khảo sát sự thoả mãn ỘủỞ kháỘh hàng nhằm Ộó ỘáỘ 

ðều Ộhỉnh phù hợp với nhu Ộầu và thị hiếu ngýời tiêu dùngầ 

CáỘ thông tin từ nghiên Ộứu thị trýờng góp phần quỞn trong trong việỘ hoạỘh ðịnh ỘáỘ 

chiến lýợỘậ Ộhiến dịỘh mỞrketing Ộho Ọông ty. 

c. Hoạt ðộng quảng Ộáoậ tiếp thị 

- Quảng Ộáo truyền hìnhở ỌáỘ Ộhýõng trình quảng Ộáo trên ỘáỘ ðài ỹỂỹậ ỒỂỹ và ỘáỘ 

ðài ðịỞ phýõng Ộho ỘáỘ nhãn hiệu mới theo ỘáỘ Ộhiến dịỘh tung sản phẩmậ ỘáỘ Ộhýõng 

trình khuyến mãi ðã ðýợỘ ngýời tiêu dùng  nhận Ềiết và ðánh giá ỘỞoậ mỞng lại hiệu 

quả quảng Ộáo Ộho Ộông tyầ ỌáỘ Ộhýõng trình phóng sựậ phim tài liệu giới thiệu về 
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Công ty vào ỘáỘ dịp lễ tết góp phần nâng ỘỞo giá trị thýõng hiệuậ nâng ỘỞo uy tín Ộho 

Công tyầ 

- Quảng Ộáo Ềáo Ộhíở ỌáỘ Ộhýõng  trình quảng Ộáoậ ỘáỘ Ềài viết giới thiệu về Ộông tyậ về 

sản phẩmầ 

- Quảng Ộáo ẫỞdioở ỌáỘ tiểu phẩm quảng Ộáo trên phát thỞnhầ 

- Quảng Ộáo tiếp thị tại ỘáỘ hội Ộhợở Ồằng nãm Ộông ty ðều thỞm giỞ ỘáỘ kỳ hội Ộhợ 

Hàng ỹiệt ỡỞm Ộhất lýợng ỘỞoậ ỘáỘ hội Ộhợ về Ởn toàn vệ sinh thựỘ phẩmậ thựỘ phẩm 

vì Ộhất lýợng ỘuộỘ sống ồẾestfoodạậ v.v� Ộũng quảng Ềá mạnh Ộho thýõng hiệu 

Bibica, ðýợỘ nhiều ngýời tiêu dùng Ềiết ðếnầ 

- Tài trợ ặỞmeshowở  Ọông ty tài trợ Ộho Ộhýõng trình �ỹiệt ỡỞm ẵuê Ồýõng tôi� 

- CáỘ hội thảo khoỞ họỘậ giới thiệu sản phẩm mớiở Ểrong thời giỞn quỞậ Ọông ty ðã ðýỞ 

ra thị trýờng ỘáỘ sản phẩm dành Ộho ngýời ãn kiêngậ Ềệnh tiểu ðýờngậ ðã ðýợỘ ngýời 

tiêu dùng ðón nhận rất nồng nhiệt thông quỞ ỘáỘ Ộhýõng trình hội thảo khoỞ họỘ và 

giới thiệu sản phẩm mới, góp phần nâng ỘỞo giá trị và uy tín Ộho thýõng hiệu ẾiỀiỘỞầ 

- CáỘ Ộhýõng trình tiếp thị trựỘ tiếp ồdireỘt mỞrketingạở Ðây Ộũng là kênh thông tin quỞn 

trọng quỞ ðó Ọông ty giới thiệu trựỘ tiếp sản phẩm ðến tỞy ngýời tiêu dùng một ỘáỘh 

hiệu quả nhấtầ Ểrong ỘáỘ nãm quỞậ Ọông ty ðã giới thiệu trựỘ tiếp  ðến hàng triệu ðối 

týợng ngýời tiêu dùng ỹiệt ỡỞm thông quỞ ỘáỘ Ộhýõng trình Ộhào hàng trựỘ tiếpậ nếm 

thử sản phẩm mớiậ v.v�  

Qua cáỘ hoạt ðộng mỞrketing trên trong thời giỞn vừỞ quỞậ hình ảnh và thýõng hiệu 

Bibica ðýợỘ Ềiết ðến rộng rãiậ ðã và ðỞng trở thành thýõng hiệu quen thuộỘ ðýợỘ nhiều 

ngýời tiêu dùng Ềiết ðếnầ 

d. Quan hệ Ộộng ðồng ồẽẫạ 

CáỘ hoạt ðộng mỞng tính Ộhất Ộộng ðồngở 

- Chýõng trình hợp táỘ với ỹiện Ĩinh Ĩýỡng ỹiệt ỡỞm về ỘáỘ sản phẩm mới giúp 

phòng Ộhống thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữậ cho ngýời ãn kiêngậ Ềệnh nhân tiêu ðýờngầ 

- CáỘ Ộhýõng trình tý vấn dinh dýỡng Ộho ỘáỘ Ềà mẹ mỞng thỞiậ ỘáỘ phụ nữậ ỘáỘ Ềệnh 

nhân tiểu ðýờngậ v.v� 

- Bibica là doỞnh nghiệp luôn quỞn tâm ðến ỘáỘ Ộông táỘ xã hội từ thiện với số tiền mỗi 

nãm lên ðến ịếế triệu ðồng. Cụ thểở 

 Nuôi dýỡng ấ Ềà mẹ ỹiệt ỡỞm Ởnh hùng ở huyện ỡhõn ỂrạỘhậ Ðồng ỡỞiầ 

 Xây dựng ữ Ộãn nhà tình nghĩỞ và ộấ Ộãn nhà tình thýõng tại Ðồng ỡỞiầ 

 Quà tặng Ộho ỘáỘ trẻ em nghèo vào ỘáỘ dịp lễ tết ồỂết Ểrung thuậ Ểết ỡguyên ðánậ 

1/6, v.v�ạ 

 Thãm nom và tặng quà Ộho ỘáỘ trẻ em khuyết tậtậ ngýời già neo ðõnậ v.v� tại ỘáỘ 

cõ sở từ thiện tại ỂpầỒỌũ và Ðồng ỡỞiầ 
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 Tài trợ Ộho ỘáỘ hoạt ðộng  vãn hoáậ thể thỞoậ giáo dụỘ ồặiải Ềóng ðá ỡhi ðồng 

Ðồng ỡỞiậ ỘáỘ ỘuộỘ thi ẫoỀoỘonậ �ạ 

 Thãm và tặng quà ỘáỘ Ộhiến sỹ Ềiên giới hải ðảo vào dịp tết ỡguyên ðánầ 

 Cứu trợ ỘáỘ nạn nhân ðộng ðất sóng thầnầ 

e. Mạng lýới phân phối  

Hiện tại hệ thống  phân phối ỘủỞ ẾiỀiỘỞ trải rộng khắp ớịọớị tỉnh thành trên toàn quốỘ 

thông quỞ ỘáỘ kênh phân phối sỞuở 

- Kênh Ềán lẻở Ðây là kênh phân phối Ộhủ yếu củỞ Ọông ty hiện nỞyầ Ọông ty hiện nỞy 

có trên ấộ ðại lýọnhà phân phối và trên ủếầếếế ðiểm Ềán lẻ trên toàn quốỘầ 

- Kênh ỘáỘ siêu thịậ metroậ nhà sáỘhở  Ðây là kênh Ềán hàng quỞn trọng trong hiện nỞy 

và  trong thời giỞn tớiầ 

- CửỞ hàng giới thiệu sản phẩmở Ọông ty hiện nỞy Ộó ỘáỘ ỘửỞ hàng giới thiệu sản phẩm 

tại Ðồng ỡỞiậ ỂpầỒỌũậ Ồà ỡộiậ Ðà ỡẵng và Ọần Ểhõầ 

- Chào hàng trựỘ tiếpở Ðội Ềán hàng trựỘ tiếp sẽ Ộhào hàng vào ỘáỘ tổ ỘhứỘ hành Ộhánh 

sự nghiệpậ ỘáỘ Ộông tyậ xí nghịệpậ ỘáỘ vãn phòng ðại diện Ộho vào ỘáỘ ngày lễ tết nhý 

Trung thu, 1/6,  Tết ỡguyên ðánậ v.v� 

- Kênh xuất khẩuở ĩuất khẩu Ộũng là một kênh quỞn trongậ hiện nỞy hàng hoá ỘủỞ Ọông 

ty ðã xuất khẩu ðến ỘáỘ nýớỘ trong khu vựỘ và trên thế giớẹ nhý ũỹậ Ðài ỷoỞnậ Ểrung 

QuốỘậ ỌỞmpuchia, Malaysia, v.v� 

6.8. Nhãn hiệu thýõng mại Ỉủỏ Ủông ty  

- Thýõng hiệu  ðãng kýở Bibica 

- Logo: 

 

- Thời giỞn Ềảo hộở ộế nãmậ Ộấp ngày  ếổọếẻọộấấấầ 

- Cõ quỞn Ộấpở ỌụỘ sở hữu Ộông nghiệpầ 

- Ðã ðãng ký Ềảo hộ tại ỘáỘ nýớỘở Trung QuốỘậ ỒoỞ kỳầ 

Ngoài rỞậ ỘáỘ nhãn hiệu sản phẩm kháỘở Ọông ty ðều Ộó ðãng ký Ềảo hộ nhãn hiệu hàng 

hoáầ 

- Số vãn Ềằng Ềảo hộở ủếữếấ 

- Cõ quỞn Ộấpở ỌụỘ sở hữu Ộông nghiệpầ 

- Ðã ðãng ký Ềảo hộ tại ỘáỘ nýớỘ ở  

 Trung QuốỘậ Ộấp ngày ụữọếịọụếếụậ số vãn Ềằngở ộổẻữ455. 

 Hoa kỳậ Ộấp ngàyở ộấọếụọụếếụậ số vãn Ềằngở ụậẻịếậụữịậ do Ộõ quỞn ỗnited ỳtỞtes 

Patent and Trademark Office cấpầ 
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- Ý nghĩỞ ỘủỞ ỷogoở 

 Bibica là Ộhữ viết tắt ỘủỞ ỘáỘ từ tiếng ềnh �Ếien ỒoỞ ẾisỘuits ỌỞndy�ậ dựỞ trên 

ngành nghề kinh doỞnh ỘuỞ Ọông tyầ  

 Chữ Ếibica ðýợỘ ðặt giữỞ hỞi dấu lýợn màu trắng thể hiện sự vận ðộng phát triển 

không ngừng ỘủỞ doỞnh nghiệp luôn tạo rỞ những sản phẩm mới mỞng lại những 

lợi íỘh mới Ộho kháỘh hàngầ  

 Chữ ẾiỀiỘỞ ðýợỘ ðặt trong hình Ễlíp màu ðỏ Ềiểu týợng Ộho sự tồn tại thịnh výợng 

và sự phát triển mạnh mẽ không ngừngầ 

- CáỘ nhãn hiệu thýõng mại Ộhínhở Ĩo ỌụỘ sở hữu Ộông nghiệp Ộấp vãn Ềằng Ềảo hộầ 

 Nhãn hiệu Ồỗẫềở số vãn Ềằng Ềảo hộ ịủổữữ Ộấp ngày ủộọộếọụếếộậ sử dụng Ộho 

nhóm sản phẩm Ềánh ỷỞyer ỘỞkeầ Ểhời giỞn Ềảo hộ ộế nãmầ 

 Nhãn hiệu ẽềỷửũềở số vãn Ềằng Ềảo hộ ủữữộộ Ộấp ngày ếộọộộọụếếộậ sử dụng 

cho nhóm Ềánh trứng ỌustỞrd ỘỞkeầ Ểhời giỞn Ềảo hộ ộế nãmầ 

 Nhãn hiệu ỌỒửỌử ẾỄỷỷềở số vãn Ềằng Ềảo hộ ịấụấị Ộấp ngày ếớọếớọụếếụậ sử 

dụng Ộho nhóm sản phẩm ỳôỘôlỞầ Ểhời giỞn Ềảo hộ ộế nãmầ 

 Nhãn hiệu ửẲỡ ỂÙ ỂÌở số vãn Ềằng Ềảo hộ ủữụủẻ Ộấp ngày ếớọếấọụếếộậ sử dụng 

cho nhóm Ềánh ỳnỞỘkầ Ểhời giỞn Ềảo hộ ộế nãmầ 

 Nhãn hiệu ửẫẹỄỡỦửở số vãn Ềằng Ềảo hộ ủữớủữ Ộấp ngày ụụọộếọụếếộậ sử dụng 

cho nhóm Ềánh phủ sôỘôlỞầ Ểhời giỞn Ềảo hộ ộế nãmầ 

 Nhãn hiệu ặẫửWSURE: số vãn Ềằng Ềảo hộ ẻấộịụ Ộấp ngày ộổọộụọụếếịậ sử dụng 

cho nhóm Ềánh dinh dýỡng dành Ộho em Ềéầ Ểhời giỞn Ềảo hộ ộế nãmầ 

 Nhãn hiệu ặẹỹẹỡặở số vãn Ềằng Ềảo hộ ẻữộủấ Ộấp ngày ếữọộộọụếếịậ sử dụng Ộho 

nhóm Ềánh hộp hỗn hợpầ Ểhời giỞn Ềảo hộ ộế nãmầ 

 Nhãn hiệu ỹẹỌỂửẫỏở số vãn Ềằng Ềảo hộ ủớẻếộ Ộấp ngày ếụọếủọụếếộậ sử dụng 

cho nhóm Ềánh hộp hỗn hợpầ Ểhời giỞn Ềảo hộ ộế nãmầ 

 Nhãn hiệu ỳỗũẹỦềở số vãn Ềằng Ềảo hộ ẻịụổế Ộấp ngày ộổọếẻọụếếịậ sử dụng Ộho 

nhóm kẹo mềm Ộó sữỞầ Ểhời giỞn Ềảo hộ ộế nãmầ 

 Nhãn hiệu ẾỐỡ MÙềở ỳố vãn Ềằng Ềảo hộ ủủớẻớ Ộấp ngày ụữọếủọụếếếậ sử dụng 

cho nhóm kẹo Ộứng trái Ộâyầ Ểhời giỞn Ềảo hộ ộế nãmầ 

 Nhãn hiệu ũẹặẹỂềở số vãn Ềằng Ềảo hộ ẻớụổớ Ộấp ngày ộộọếữọụếếịậ sử dụng Ộho 

nhóm kẹo Ộứngầ Ểhời giỞn Ềảo hộ ộế nãmầ 

Và ỘáỘ nhãn hiệu kháỘ Ọông ty ðã ðýợỘ Ộấp vãn Ềằng Ềảo hộ và ðỞng sử dụng Ộho ỘáỘ 

nhóm sản phẩm ðỞng lýu hành trên thị trýờngầ 
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6.9. CáỈ hợp ðồng lớn ðỏng ðýợỈ thựỈ hiện hoặỈ ðã ðýợỈ ký kết   

a. Hợp ðồng Ộung Ộấp nguyên vật liệu 

Ðể ðảm Ềảo Ộung Ộấp nguyên nhiên vật liệuậ Ộty thiết lập mối quỞn hệ ổn ðịnh với nhà 

cung cấp theo từng nhóm hàngở 

TT Nhà Ỉung Ỉấp Nguyên vật liệu Nội Ọung 

Trong nýớỈ 

Cty CP Ðýờng Ếiên 

HòỞ 

Hợp ðồng ðýợỘ ký kết theo từng lô hàng 

có giá trị ộế tỷ ðồng 

1 Mua Ðýờng ẫỳậ ẫỄ 

Cty TNHH Trýờng 

Sõn 
Hợp ðồng ðýợỘ ký kết theo từng lô hàng 

có giá trị ẻ tỷ ðồng 

Cty Bột ũì Ếình 

Ðông 
Tổng giá trị hợp ðồng hàng nãm khoảng 

4 tỷ 
2 Bột mì 

Cty TNHH Uni- 
President VN 

Tổng giá trị hợp ðồng hàng nãm khoảng 

5 tỷ 

3 Tinh bột sắn Cty Liên ĨoỞnh 
Tapioca Việt ỡỞm 

Tổng giá trị hợp ðồng hàng nãm khoảng 

15 tỷ 

4 Phụ giỞậ ỳữỞ Ềột  Cty TNHH Thýõng 

Mại Á ẵuân 
Tổng giá trị hợp ðồng hàng nãm khoảng 

10 tỷ 

Công ty ẾỞo Ếì ỡhựỞ 

Thành ẽhú 
Tổng giá trị hợp ðồng hàng nãm khoảng 

25 tỷ 
5 Mua nhãn gói Ềánhậ 

nhãn gói kẹoậ túi 

bánhậ túi kẹo 
Công ty ỳĩ ỦĨ ĩỡỦ 

Giấy ẹn và ẾỞo Ếì 

Liksin 

Tổng giá trị hợp ðồng hàng nãm khoảng 

20 tỷ 

Nhập khẩu 

1 S.I.M Shortening, bột ỘỞ 

cao, sữỞ 

Tổng giá trị hợp ðồng hàng nãm khoảng 

9 tỷ 

2 ROBERTET SA CáỘ loại hýõng liệu Tổng giá trị hợp ðồng hàng nãm khoảng 

4 tỷ 

3 JJ DEGUSSA CáỘ loại hýõng liệu Tổng giá trị hợp ðồng hàng nãm khoảng 

2 tỷ 

b. Hợp ðồng tiêu thụ sản phẩm 

Hiện nỞy Ọông ty ký Ồợp ðồng tiêu thụ sản phẩm với trên ớế nhà phân phốiọðại lý và ụế 

hệ thống siêu thị nhà sáỘhậ ũetro trên Ộả nýớỘầ ỌáỘ hợp ðồng này mỞng tính nguyên tắỘ 

chi phối hoạt ðộng Ềán hàng với từng ðối táỘ trong nãmầ ỡhìn Ộhung kháỘh hàng ỘủỞ Ọông 

ty ðều là ðối táỘ Ộó tiềm nãng và hợp táỘ tốt trong việỘ tiêu thụ sản phẩmậ có khả nãng làm 

chủ thị trýờng trong ngành bánh kẹo và tài Ộhính ðảm Ềảoầ 
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c. Hợp ðồng hợp táỘ 

- Bibica ký hợp ðồng táỘ với ỹiện dinh dýỡng quốỘ giỞ việt nỞm nội dung hợp táỘ �Hai 

bên hợp tác nghiên cứu triển khai sản xuất các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dýỡng 

và thực phẩm chức nãng nhằm cải thiện tình trạng dinh dýỡng và nâng cao sức khoẻ 

cộng ðồngớ� 

- Bibica ký hợp ðồng với Ọông ty Ọẽ Ọông nghiệp ỂhựỘ phẩm Ồuế về việỘ hợp táỘ sản 

xuất sản phẩm ỌustỞrd ỌỞkeầ 

7. Báo Ỉáo kết quả hoạt ðộng kinh Ọoỏnh trong ả nãm gần nhất 
7.1. Tóm tắt một số Ỉhỉ tiêu về hoạt ðộng sản xuất kinh Ọoỏnh Ỉủỏ Ỉông ty trong ả 

nãm gần nhất 

Bảng ịỤ Kết quả hoạt ðộng kinh doanh ụẽẽổ � 2006 (Quý ợỉ 

Ðõn vị tínhở triệu ðồng 

TT 

Chỉ tiêu 2004 +/- (%)  2005 +/- (%)  
Quý 

1/2006 

1 Tổng giá trị tài sản 159.948 (4,19) 169.093 5,72 176.103 

2 Doanh thu thuần 244.007 (1,60) 285.362 16,95 83.754 

3 Lợi nhuận từ hoạt ðộng kinh doỞnh 11.963 27,96 15.921 33,08 6.035 

4 Lợi nhuận kháỘ  126 (89,94) 170 35,57 135 

5 Lợi nhuận trýớỘ thuế 12.089 14,07 16.091 33,11 6.170 

6 Lợi nhuận sỞu thuế 9.195 (13,24) 12.318 33,96 4.789 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả Ộổ tứỘ ồệạ 68,51  - 53,70 -  -  

7.2. Những nhân tố ảnh hýởng ðến hoạt ðộng sản xuất kinh Ọoỏnh Ỉủỏ Ủông ty 

trong nãm ỹáo Ỉáo  

- Trong những nãm vừỞ quỞậ Công ty gặp phải một số khó khãn trong hoạt ðộng sản 

xuất kinh doỞnh do sự cạnh trỞnh ỘủỞ ỘáỘ ðối thủ trong ngành và một số Ềất lợi do từ 

thị trýờng nguyên vật liệu ðầu vàoầ  

- Nãm ụếếịậ ỘáỘ Ộhỉ tiêu doỞnh thu thuần và lợi nhuận sỞu thuế ỘủỞ Bibica giảm so với 

nãm ụếếủầ ỷợi nhuận hoạt ðộng sản xuất kinh doỞnh tãng ụổậấớệ so với nãm 2003, 
tuy nhiên do nãm ụếếị Ộông ty không Ộòn hýởng ýu ðãi miễn thuế ỂỡĨỡ nên lợi 

nhuận sỞu thuế Ộhỉ ðạt ấậộ tỷ ðồngậ giảm ộủậụệ so với nãm ụếếủầ  

- Cũng trong nãm ụếếịậ giá ỘáỘ loại nguyên liệu ðầu vào Ộhủ yếu nhý ðýờngậ trứngậ sữỞậ 

bột mỳ vầvầầầ ðều tãng mạnh ðã làm tãng mạnh giá thành ðầu vào ỘủỞ Ộông tyầ ĨịỘh 
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cúm giỞ Ộầm Ộũng góp phần khiến Ộông ty giảm sản lýợng sản xuấtầ ỳự Ộạnh trỞnh 

mạnh mẽ ỘủỞ ỘáỘ doỞnh nghiệp trong ngành Ộùng với sự giảm giá ỘủỞ ỘáỘ sản phẩm 

bánh kẹo nhập khẩu từ ỘáỘ nýớỘ ềỳỄềỡ Ộũng tạo sự Ộạnh trỞnh mạnh mẽ trong việỘ 

tiêu thụ ỘáỘ sản phẩm ỘủỞ Ộông tyầ Ðiều này ðã ðẫn ðến sự giảm sút về doỞnh thu 

thuần và lợi nhuận sỞu thuế ỘủỞ Ộông tyầ  

- Sang nãm ụếếẻậ doỞnh thu tiêu thụ ỘủỞ Ọông ty tãng khoảng ộớậấệ so với nãm ụếếịầ 

Với những Ềiện pháp nhằm quản lý Ộhi phí và tãng khả nãng Ộạnh trỞnh ỘủỞ Ộông ty 

trên thị trýờngậ hoạt ðộng kinh doỞnh ỘủỞ Ộông ty Ộó sự thỞy ðổi ðột Ềiếnậ lợi nhuận từ 

hoạt ðộng sản xuất kinh doỞnh tãng ụủậịấệ và lợi nhuận sỞu thuế tãng ủủậấớệ so với 

nãm ụếếịầ  

- Công ty ðã áp dụng hệ thống quản trị tổng thể Ễẫẽ nhằm giúp doỞnh nghiệp quản lý 

tốt hõn nguồn lựỘầ Ọông ty tính toán hiệu quả theo từng dây Ộhuyền ðể ðánh giá tiêu 

hao nguyên nhiên vật liệuậ trên Ộõ sở ðó ỘáỘ phân xýởng tìm nguyên nhân khắỘ phụỘ 

cáỘ hỞo hụt nguyên vật liệuả Ồợp ðồng hợp táỘ với ỹiện Ĩinh Ĩýỡng ẵuốỘ ặiỞ từ 

tháng ộộọụếếị Ộũng mỞng lại kết quả tốt với những sản phẩm Ộó lợi Ộho sứỘ khỏeậ 

ðýợỘ nhiều ngýời tiêu dùng ýỞ Ộhuộngầ ỡền kinh tế ỹiệt nỞm tiếp tụỘ tãng trýởng ỘỞo 

thúỘ ðẩy tiêu dùng trong xã hội. 

- Nãm ụếếớ Ọông ty triển khỞi một số dự án lớn nhằm nâng ỘỞo nãng lựỘ sản xuất và 

phát triển ỘáỘ dòng sản phẩm Ộó Ộhất lýợng ỘỞoậ sản phẩm dinh dýỡngậ ỘhứỘ nãng ðòi 

hỏi huy ðộng thêm nguồn vốn lớn và Ềổ sung nguồn nhân lựỘầ 

8. Vị thế  Ỉủỏ Ủông ty so với ỈáỈ doanh nghiệp kháỈ trong Ỉùng ngành 
Vị thế của Công ty trong ngành 

Bibica là một thýõng hiệu mạnh trên thị trýờng Ềánh kẹo ỹiệt ỡỞm hiện nỞyầ Ểhýõng hiệu 

Bibica luôn ðýợỘ ngýời tiêu dùng tín nhiệm Ềình Ộhọn ðạt dỞnh hiệu hàng ỹiệt ỡỞm Ộhất 

lýợng ỘỞo từ nãm 1997 -2006. 

Thýõng hiệu ẾiỀiỘỞ Ộũng ðýợỘ Ộhọn là thýõng hiệu mạnh trong ộếế thýõng hiệu mạnh tại 

Việt ỡỞm nãm ụếếớ do Ềáo ỳài Gòn Tiếp thị Ềình Ộhọnả ðồng thời Ộũng là một thýõng 

hiệu nổi tiếng trong ẻếế thýõng hiệu nổi tiếng do Ểạp Ộhí ỹiet ỡỞm Ếusiness ằorum thuộỘ 

VCCI và Ọông ty Ểruyền thông ỘuộỘ sống ồỷẹằỄạ thựỘ hiệnầ 

Từ kết quả tín nhiệm ỘủỞ ngýời tiêu dùng và kết quả ðánh giá về �Ểhýõng hiệu mạnh�ậ 

�Ểhýõng hiệu nổi tiếng� Ộho thấy ẾiỀiỘỞ luôn Ộó vị trí nằm trong Ềảng �Ểửẽ ằẹỹỄ� ỘủỞ 

ngành hàng Ềánh kẹo tại ỹiệt ỡỞmả trong ðó giữ vị trí dẫn ðầu thị trýờng về sản phẩm kẹoầ 

Triển vọng phát triển của ngành 

a. Nhu cầu tiêu thụ 

Nền kinh tế ỹiệt ỡỞm ðỞng ngày Ộàng phát triển là Ộõ hội thuận lợi Ộho việỘ tãng 

trýởng ỘủỞ ngành Ềánh kẹo tại ỹiệt ỡỞmầ Ểhị trýờng tiêu thụ Ềánh kẹo ỹiệt ỡỞm Ộó 

quy mô lớn và nhiều tiềm nãng phát triển do dân số lớn với trên ữế triệu dânầ ỹào nãm 

2000, dung lýợng thị trýờng Ềánh kẹo tại ỹiệt ỡỞm khoảng ộầếếế tỷ ðồngọnãmầ Ðến 
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nãm ụếếẻậ dung lýợng thị trýờng ðã tãng trên ụầếếế tỷ ðồng nãm ồtãng trýởng 

20%/nãmạầ Ĩự kiến ðến nãm ụếộếậ dung lýợng thị trýờng Ềánh kẹo tại ỹiệt ỡỞm sẽ 

ðạt trên ịầếếế tỷ ðồngọnãmầ 

Trong những nãm quỞậ ngýời tiêu dùng Ộó nhiều thỞy ðổi trong việỘ lựỞ Ộhọn ỘáỘ sản 

phẩm Ềánh kẹoầ ỌáỘ sản phẩm ỘỞo Ộấp ngày Ộàng ðýợỘ tiêu thụ mạnh do thu nhập và 

mứỘ sống ngày Ộàng ðýợỘ Ộải thiệnầ ĩu thế Ềiếu tặng ỘáỘ loại Ềánh kẹo trong ỘáỘ dịp 

lễ tết Ộũng ngày Ộàng tãngầ ỡgýời tiêu dùng Ộó xu hýớng Ộhọn lựỞ ỘáỘ sản phẩm Ộó 

nhãn hiệu Ộó uy tín về mặt Ởn toàn vệ sinh thựỘ phẩmầ ỌáỘ sản phẩm tiện dụng và Ộó 

lợi Ộho sứỘ khỏe ðýợỘ ýỞ thíỘh hõnầ 

b. Nguồn Ộung trên thị trýờng 

Sự Ộạnh trỞnh trong ngành sản xuất Ềánh kẹo khá lớn với hõn ủế doỞnh nghiệp Ộó quy 

mô lớn và hàng trãm Ộõ sở sản xuất nhỏầ Ếánh kẹo ỹiệt ỡỞm Ộhiếm ýu thế trên thị 

trýờng Ềánh kẹo với tỷ trọng khoảng ớế-70% thị phần thị trýờng Ềánh kẹoầ Ếánh kẹo 

nhập khẩu từ nýớỘ ngoài Ộhỉ Ộhiếm khoảng ủếệậ trong ðó sản phẩm Ộhủ yếu ðýợỘ sản 

xuất tại ũỞlỞysiỞậ ẹndonesiỞậ Ểhái ỷỞnậ Ểrung ẵuốỘ vầvầầầ 

Chủng loại ỘáỘ sản phẩm Ềánh kẹo trên thị trýờng khá ðỞ dạng với ỘáỘ loại Ềánh ỀíỘh 

quy (bánh ỀíỘh quyậ Ềánh Ộookiesậ Ềánh ỘrỞỘker vầvầầầạậ Ềánh snỞỘkậ Ềánh quếậ Ềánh 

xốpậ kẹo sôỘôlỞậ ỘáỘ loại kẹo Ộứngậ kẹo mềmậ kẹo trái Ộâyậ Ềánh kem týõiậ Ềánh Ềông 

lan, CáỘ sản phẩm Ềánh kẹo truyền thốngở mứtậ ô mỞi và ỘáỘ loại Ềánh truyền thống 

kháỘầ 

CáỘ sản phẩm ỘủỞ Ểrung ẵuốỘ týõng ðối rẻ so với hàng nội tuy nhiên Ộhất lýợng 

không ðýợỘ ðảm Ềảo do vậy hầu hết Ộhỉ ðáp ứng nhu Ộầu ỘủỞ ngýời Ộó thu nhập thấpầ 

CáỘ sản phẩm ðýợỘ sản xuất tại ũỹậ Ễỗ Ộó hình thứỘ ðẹpậ sỞng trọng nên ðýợỘ ýỞ 

chuộng ðể sử dụng làm quà Ềiếuầ  

Bánh kẹo sản xuất trong nýớỘ Ộó ýu thế là Ộó thời hạn sử dụng lâu hõnậ giá Ộả týõng 

ðối phù hợpậ và nhiều Ộhýõng trình khuyến mãi ði kèmầ ũẫu mã ỘáỘ sản phẩm Ềánh 

kẹo trong nýớỘ Ộũng ðýợỘ Ộải tiến thýờng xuyênầ Ðối týợng kháỘh hàng hiện tại ỘủỞ 

cáỘ nhà sản xuất ỹiệỘ ỡỞm là nhóm những ngýời thu nhập thấp ðến trung Ềình kháầ 

Tuy nhiênậ ỘáỘ nhà sản xuất trong nýớỘ ngày Ộàng Ộhú trọng Ộải tiến mẫu mã sản phẩm 

và Ộhất lýợng sản phẩmậ Ềổ sung ỘáỘ thành phần tự nhiên và ỘáỘ Ộhất dinh dýỡng Ộó 

lợi Ộho sứỘ khỏe nhýở vitỞminậ ỘỞn xiậ Ộhất dinh dýỡngậ Ộhất xõậ ĨỒề vầv� Ĩo vậyậ 

cáỘ doỞnh nghiệp này ðã từng ỀýớỘ thâm nhập vào thị trýờng Ềánh kẹo ỘỞo Ộấpầ  

Sự Ộạnh trỞnh ngày Ộàng tãng trong thời giỞn gần ðây do việỘ giỞ nhập ềằỂềậ thuế 

suất giảm từ ụếệ xuống ộếệ từ tháng ộ nãm ụếếớ ðã góp phần tãng hàng hóỞ nhập 

khẩu từ ỘáỘ nýớỘ ềỳỄềỡầ ỌáỘ Ộông ty sản xuất Ềánh kẹo ỘủỞ khu vựỘ Ộũng ðã Ềắt ðầu 

chú ý ðến  thị trýờng ỹiệt nỞm và ðã thiết lập ỘáỘ nhà máy sản xuất ngỞy tại thị trýờng 

Việt nỞm với thiết Ềị và Ộông nghệ hiện ðại nhý ỗẫỌ sản xuất kẹo Ộó nhân ĨynỞmiteậ 

Inbisco cũng dự ðịnh thỞm giỞ xây dựng nhà máy tại ỹiệt ỡỞmậ ỀýớỘ ðầu họ ðã nhập 

khẩu kẹo ỦopiỘo ðể Ềán trên thị trýờngầ  
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Ðánh giá về sự phù hợp ðịnh hýớng phát triển của công ty với ðịnh hýớng của ngành, 

chính sách của Nhà nýớc, và xu thế chung trên thế giới. 

Xu thế Ộhung trên thế giới là phát triển những sản phẩm Ềánh kẹo Ộó Ộhất lýợng ỘỞoậ 

những sản phẩm Ềánh kẹo Ềổ sung vi Ộhất dinh dýỡng và những sản phẩm Ềánh kẹo phụỘ 

vụ Ộho phân khúỘ ngýời tiêu dùng Ộó nguy Ộõ hoặỘ ðỞng mắỘ ỘáỘ Ộãn Ềệnh mãn tính Ộó 

liên quỞn ðến dinh dýỡng ỘủỞ thời ðại Ộông nghiệpầ 

Chính sáỘh ỘủỞ ỡhà nýớỘ là vẫn ðỞng khuyến khíỘh ỘáỘ doỞnh nghiệp giỞ tãng ðầu tý vào 

lĩnh vựỘ thựỘ phẩm Ộhế Ềiếnậ trong ðó Ộó ngành Ềánh kẹo nhằm tạo rỞ nhiều ỘủỞ Ộải vật 

chất Ộho xã hộiậ phụỘ vụ mụỘ tiêu dân giàuậ nýớỘ mạnhầ ÐặỘ Ềiệt với việỘ ỡhà nýớỘ ðã 

thật sự quỞn tâm ðến vấn ðề dinh dýỡngậ nâng lên tầm Ộhiến lýợỘ quốỘ giỞ ðýợỘ xem là Ộõ 

hội Ộho sự phát triển ỘủỞ ngànhầ 

Từ xu hýớng phát triển ỘủỞ ngànhậ Ộhính sáỘh ỘủỞ ỡhà nýớỘ và xu thế Ộhung trên thế giớiậ 

có thể ðánh giá ðịnh hýớng phát triển ỘủỞ Ọông ty là phù hợpậ Ềảo ðảm sự tãng trýờng Ềền 

vững và thịnh výợng ỘủỞ Ọông ty trong thời giỞn tớiầ 

9. Chính sáỈh ðối với ngýời lỏo ðộng 
Nhằm khuyến khíỘh ngýời lỞo ðộng và ỘáỘ Ềộ phận hoạt ðộng hiệu quả hõnậ nâng ỘỞo 

nãng suất lỞo ðộngậ hàng tháng Ọông ty xét thýởng Ộho ỘáỘ Ềộ phận Ộó tính nãng ðộng 

trong kinh doanh, kết quả hoàn thành výợt mứỘ kế hoạỘh ðề rỞậ và xét thýởng cho cáỘ Ộá 

nhân xuất sắỘầ Ọông ty Ộó thể thýởng Ềằng tiền với mứỘ thýởng týõng ðýõng với ộếệ - 
20% tháng lýõng hoặỘ thãng ỘhứỘ Ộho ỘáỘ Ộá nhânầ Ểiền thýởng Ộuối nãm Ộãn Ộứ vào kết 

quả hoạt ðộng kinh doỞnh ỘủỞ nãm ðóầ ỳong song với Ộhính sáỘh thýởngậ Ọông ty áp dụng 

cáỘ hình thứỘ phạt ðối với ỘáỘ tập thểậ Ộá nhân Ộó vi phạm trong hoạt ðộng sản xuất kinh 

doanh nhý giảm ỘáỘ khoản khen thýởngậ giảm tiền thýởng lýõng tháng ộủ v.v� 

Công ty thýờng xuyên tiến hành ỘáỘ hoạt ðộng ðào tạoậ Ềồi dýỡngậ nâng ỘỞo tỞy nghề Ộho 

ngýời lỞo ðộngầ ẵuỹ ðào tạo trung Ềình vào khoảng ộẻế � 200 triệu ðồngọnãmầ Ồình thứỘ 

ðào tạo nhân viên Ộhủ yếu hiện nỞy là mời giảng viên về giảng dạy hoặỘ Ộử Ộán Ềộ Ộông 

nhân viên thỞm giỞ ỘáỘ khóỞ họỘ do ỘáỘ trung tâm ðào tạo tổ ỘhứỘầ 

Ngoài ỘáỘ Ộhính sáỘh nói trênậ ỘáỘ Ộhính sáỘh kháỘ ðýợỘ áp dụng theo ðúng ỷuật lỞo ðộng 

nhýở  

- ÐýợỘ ký kết hợp ðồng lỞo ðộngầ 

- ÐýợỘ trả lýõng theo ðúng nội dung hợp ðồng lỞo ðộng và theo ỷuật ỷỞo ðộng ỘủỞ ỹiệt 

Nam quy ðịnhầ 

- ÐýợỘ tạo ðiều kiện thuận lợi trong lỞo ðộng và họỘ tậpầ 

- ÐýợỘ Ềảo hiểm xã hộiậ Ềảo hiểm y tế trong quá trình làm việỘầ 

- ÐýợỘ quyền khiếu nại và trỞnh Ộhấp trên hợp ðồng lỞo ðộngầ 

- ÐýợỘ quyền ýu tiên muỞ Ộổ phần khi Ọông ty phát hành thêm Ộổ phiếu ồnếu Ộóạầ 

-  Bên Ộạnh ðóậ Ọông ty Ộòn khen thýởngậ tổ ỘhứỘ cáỘ Ềuổi thỞm quỞn Ộho Ộon em ỘáỘ 

cán Ềộ Ộông nhân viên trong Ọông tyầ 
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Bảng ẤỤ Thống kê số liệu lýõng - thýởng - phúc lợi ầụẽẽộ � 2005) 

CáỈ Ỉhỉ tiêu Ỉhính Nãm ảồồố Nãm ảồồợ Nãm ảồồị 

Doanh thu 248,7 tỷ 245,3 tỷ 285,4 tỷ 

Lao ðộng Ềình quân 1.237 1.132 1.240 

Quĩ lýõngậ thýởng thựỘ hiện  22,4 tỷ 23.5 tỷ 28,5 tỷ 

Bình quân thu nhập ồðồngọngýờiọthángạ 

Trong ðó ỷýõng Ềình quânọ tháng 

Thýởng và ỘáỘ thu nhập kháỘ ngoài 

lýõng tháng ồỀình quân ọthángạ 

1.810.833 

1.410.833 

400.000 

 

2.075.971 

1.580.971 

495.000 

 

2.298.387 

1.729.137 

569.250 

Chi phí ãn uống  1,1 tỷ 

1.110.000 

ðồngọngýờiọnãm 

1,0 tỷ 

1.120.000 

ðồngọngýờiọnãm 

1,45 tỷ 

1.169.355 

ðồngọngýờiọnãm 

Chi phí Ềồi dýỡng ðộỘ hại Ếẵ 156 triệu 136 triệu 186 triệu 

 

Bảng ỂỤ Cõ cấu lao ðộng theo trình ðộ và tính chất công việc 

Phân loại Số ngýời Tỷ trọng ồệạ 

Theo trình ðộ 

Trên ðại họỘ 2 0,16 

Ðại họỘ 199 16,04 

Cao ðẳng 85 6,85 

Trung cấpậ ỌỡỦỂ lành nghề 226 18,22 

Lao ðộng phổ thông 728 58,73 

Theo tính Ỉhất Ỉông việỈ 

Lao ðộng trựỘ tiếp 433 34,92 

Lao ðộng gián tiếp 807 65,08 

 

10. Chính sáỈh Ỉổ tứỈ 
- Công ty sẽ Ộhi trả Ộổ tứỘ Ộho ỘáỘ Ộổ ðông khi Ọông ty kinh doỞnh Ộó lãi và ðã hoàn 

thành ỘáỘ nghĩỞ vụ ðối với ỡhà nýớỘ theo quy ðịnh ỘủỞ pháp luậtầ 

- Tỷ lệ Ộổ tứỘ Ộổ phiếu phổ thông sẽ ðýợỘ Ðại hội ðồng Ọổ ðông quyết ðịnh dựỞ trên Ộõ 

sở ðề xuất ỘủỞ Ồội ðồng ẵuản trịậ với Ộãn Ộứ là kết quả hoạt ðộng kinh doỞnh ỘủỞ nãm 

hoạt ðộng và phýõng án hoạt ðộng kinh doỞnh ỘủỞ ỘáỘ nãm tớiầ 

- Tùy theo tình hình thựỘ tếậ Ồội ðồng ẵuản trị Ộó thể tạm ứng Ộổ tứỘ Ộho ỘáỘ Ộổ ðông 

theo quý hoặỘ ếớ thángầ  
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- Trong nãm ụếếị kết quả kinh doỞnh ðạt doỞnh thu thuần ụịị tỷậ lợi nhuận sỞu thuế 

9,195 tỷậ thông quỞ Ðại hội ðồng Ọổ ðông thýờng niên ụếếị thống nhất Ộhi Ộổ tứỘ 

12%. 

- Trong nãm ụếếẻ kết quả kinh doỞnh ðạt doanh thu thuần ụữẻ tỷậ lợi nhuận sỞu thuế 

12,3 tỷậ thông quỞ Ðại hội ðồng Ọổ ðông thýờng niên ụếếẻ thống nhất Ộhi Ộổ tứỘ ộụệầ 

11. Tình hình hoạt ðộng tài Ỉhính  
11.1. CáỈ Ỉhỉ tiêu Ỉõ ỹản 

Trích khấu hao TSCÐ 

Trong nãm ụ005, Công ty Ọẽ Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ thựỘ hiện việỘ tríỘh khấu hỞo ỂỳỌÐ 

quyết ðịnh ụếớọụếếủọẵÐ-BTC ngày ộụọộụọụếếủ ỘủỞ Ếộ Ểài Ộhính về việỘ ỀỞn hành Ộhế ðộ 

quản lýậ sử dụng và tríỘh khấu hỞo tài sản Ộố ðịnh với tổng số khấu hỞo ðã tríỘh trong nãm 

2005 là ữậủủ1,401,182 ðồngầ Ĩự kiến tỷ lệ tríỘh khấu hỞo tài sản Ộố ðịnh trong nãm ụếếớ 

týõng ðýõng mứỘ tríỘh nãm ụếếẻầ 

Mức lýõng bình quân 

Ngoài ỘáỘ khoản phải trả Ộho ngýời lỞo ðộng theo luật ðịnh nhý tiền lýõngậ Ềảo hiểm xã 

hộiậ Ềảo hiểm y tếậ trong nãm nãm ụếếẻ Công ty còn tríỘh ỘáỘ phụ Ộấp ðể trả Ộho Ộán Ềộ 

công nhân viên nhýở phụ Ộấp ãn trýỞậ phụ Ộấp ðộỘ hạiậ v.v� làm tãng thu nhập Ộho ngýời 

lao ðộngầ Ểổng thu nhập Ềình quân nãm ụếếẻ làở ụầụấữầủữổ ngýờiọthángầ 

Thanh toán các khoản nợ ðến hạn 

ThựỘ hiện theo ỘỞm kết hợp ðồng với ỘáỘ nhà Ộung Ộấpậ hằng tuần Công ty ðều Ộó kế 

hoạỘh thỞnh toán ỘáỘ khoản nợ Ộho nhà Ộung Ộấpầ Công ty hiện nỞy Ộó ỘáỘ khoản nợ quá 

hạn phải thu có giá trị lớn ộế triệu: 

SỐ ỰặỀở 
STT TÊở ờềÁỦề ềÀởừ 

2004 2005  QUÍ ựệồẤ  
2 DNTN ÐẠẹ ẽỒÁỂ 10.346.810 10.346.810 10.346.810 
3 Ðỷ Ủẹũ ỡặỗỏÊỡ ồĩỗÂỡạ 41.313.805 41.313.805 41.313.805 
5 CTY TNHH TM XD PHÚ 

CÝỜỡặ 
34.200.414 34.200.414 34.200.414 

6 NPP TRÍ ỡặề 16.988.511 16.988.511 16.988.511 
9 NPP HỒ ỂỒỊ ỂỒÚỏ   38.106.779 38.106.779 

11 VÕ ỹÃỡ ÐẬũ   74.055.641 74.055.641 
12 TRẦỡ ỂỒỊ ỦỒÕẹ   30.850.942 20.850.942 
13 CÕ ỳỞ ỡềũ ỒÝỡặ   90.068.964 90.068.964 
15 DNTN SX TM KIỀỗ ỷẹỡỒ   472.941.574 452.941.574 

TỔởừ ỦỘởừ 105.744.507  102.849.540 808.873.440 

 

Các khoản phải nộp theo luật ðịnh 

Tổng số nộp Ộả nãm ụếếẻ là ộổậủổụậữếụậẻấếðồngầ 

- Thuế ặỂặỂở từ nãm ụếếẻ Ộông ty thựỘ hiện theo hình thứỘ tự khỞi tự nộp và tiến hành 

nộp thuế theo tờ khỞi thuế ặỂặỂ hằng thángầ  
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- Thuế ỂỡĨỡ thựỘ hiện nộp thuế theo Ềáo Ộáo tài Ộhính hằng ẵuý. 

- Thuế thu nhập Ộá nhânở nộp theo kê khỞi hằng thángầ 

- Thuế nhập khẩu nộp theo thông Ềáo nộp thuếầ 

- CáỘ loại thuế kháỘở nộp theo thông Ềáoầ 

Trích lập các quỹ theo luật ðịnh  

Công ty tríỘh lập ỘáỘ quỹ theo ðiều lệ Công ty và nghị quyết Ðại hội ðồng Cổ ðôngầ Cụ 

thểở hàng nãmậ Ộông ty sẽ tríỘh từ lợi nhuận sỞu thuế một khoản vào ẵuỹ dự trữ Ềổ sung 

vốn ðiều lệ theo quy ðịnh ỘủỞ pháp luậtầ Ủhoản này không ðýợỘ výợt quá nãm phần trãm 

(5%) lợi nhuận sỞu thuế ỘủỞ Ộông ty và sẽ Ộhỉ ðýợỘ tiếp tụỘ tríỘh nộp tới một giới hạn tíỘh 

lũy Ềằng ộếệ vốn ðiều lệầ  

Tổng số ỘáỘ quỹ ðã tríỘh lập ðến ủộọộụọụếếẻ nhý sỞuở 

- Quỹ ðầu tý phát triểnở ẻầẻủấầữếấầụổớ ðồng 

- Quỹ dự phòng tài Ộhínhở ộầộộếầụủộầủữụ ðồng 

- Quỹ khen thýởngậ phúỘ lợiở ộầẻữếầụịẻầủữủ ðồng 

Tổng dý  nợ vay 

Ðến ủộọộụọụếếẻậ tổng dý nợ vỞy là ụẻầủụữầớộủầịụẻ ðồngậ trong ðóở 

- Vay ngắn hạn : 24.638.613.425 ðồng theo hợp ðồng hạn mứỘ tín dụng với thời giỞn là 

01 nãmầ 

- Vay trung hạnở ớấếậếếếậếếế ðồng vỞy ðầu tý trung hạnầ 

Tình hình công nợ ðến 31/12/2005 

- Phải trả ngýời Ềánở ịẻậủẻớậụữếậịữớðồng 

- Phải thu kháỘh hàngở ụớậếộếậ947,093ðồng 

Bảng ểỤ Các khoản phải thu nãm ụẽẽổ � 2006 (Quý ợỉ Ðõn vịở triệu ðồng 

Nãm ảồồợ Nãm ảồồị Quý ựệảồồẤ 
TT Chỉ tiêu 

Số tiền Quá hạn Số tiền Quá hạn Số tiền Quá hạn 

1 Phải thu kháỘh hàng 22.108 138 26.010 1.100 17.840 1.070 

2 Trả trýớỘ Ộho ngýời bán 
949 

 
22 

 
452 28 1.549 58 

3 Thuế ỹềỂ ðýợỘ khấu trừ 0  0  0  

4 CáỘ khoản phải thu kháỘ 1.815  1.574  2.574  

5 Dự phòng ỘáỘ khoản phải 

thu khó ðòi 
(142) 

 
(142) 

 
(142) 

 

 Tổng Ỉộng 24.731   27.896   21.822  
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Bảng ấỤ Các khoản phải trả nãm ụẽẽổ � 2006 (Quý ợỉ   Ðõn vịở triệu ðồng 

Nãm ảồồợ Nãm ảồồị Quý ựệảồồẤ TT Chỉ tiêu 

Số tiền Quá hạn Số tiền Quá hạn Số tiền Quá hạn 

I Nợ ngắn hạn 76.153  83.286  73.549  

1 Vay ngắn hạn 
30.107  24.638 

 28.330  

2 Phải trả Ộho ngýời Ềán 
31.162  45.356 

 38.248  

3 Ngýời mua trả tiền trýớỘ 
350  458 

 579  

4 Thuế và ỘáỘ khoản phải 

nộp Ộho ỡỡ 4.426  2.839  2.921  

5 Phải trả Ộông nhân viên 
1.146  2.015 

 0  

6 Phải trả phải nộp kháỘ 
6.382  6.311 

 2.063  

7 Chi phí phải trả 
2.579  1.665 

 1.405  

II Nợ Ọài hạn 2.650.  3.600  3.450  

1 Vay dài hạn   690  690  

2 Phải trả dài hạn kháỘ 2.650  2.910  2.760  

 Tổng Ỉộng         
78.804   

       
86.886   76.999  

 

11.2. CáỈ Ỉhỉ tiêu tài Ỉhính Ỉhủ yếu 

Bảng ựồỤ Các chỉ tiêu ðánh giá tình hình kinh doanh 

CáỈ Ỉhỉ tiêu 2004 2005 Quý ựệảồồẤ 

1.      Chỉ tiêu về khả nãng thỞnh toán       

+        Hệ số thỞnh toán ngắn hạnở 1.24 1.21 1.33 

TSLÐọỡợ ngắn hạn       

+        Hệ số thỞnh toán nhỞnhở 0.45 0.47 0.43 

TSLÐ - Hàng tồn kho       

Nợ ngắn hạn       

2.      Chỉ tiêu về Ộõ Ộấu vốn       

+        Hệ số ỡợọỂổng tài sản 49.40% 48.63% 44.37% 

+        Hệ số ỡợọỹốn Ộhủ sở hữu 97.62% 94.68% 79.75% 

3.      Chỉ tiêu về nãng lựỘ hoạt ðộng       

+        Vòng quỞy hàng tồn khoở 3.39 3.61 0.96 
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Giá vốn hàng Ềán       

Hàng tồn kho Ềình quân       

+        Doanh thu thuầnọỂổng tài sản  1.53 1.60 0.48 

4.      Chỉ tiêu về khả nãng sinh lời       

+        Hệ số ỷợi nhuận sỞu thuếọĨoỞnh thu  thuần 3.77% 4.32% 5.72% 

+        Hệ số ỷợi nhuận sỞu thuếọỹốn Ộhủ sở hữu  11.39% 13.42% 4.96% 

+        Hệ số ỷợi nhuận sỞu thuếọỂổng tài sản 5.76% 6.90% 2.76% 

+        Hệ số ỷợi nhuận từ hoạt ðộng ỦĨọĨoỞnh 

thu thuần 
4.90% 5.58% 7.21% 

12. Hội ðồng Ợuản trịạ Ặỏn ừiám ðốỈ và Ặỏn kiểm soát 
Thành viên Hội ðồng Quản trị  

1. Ông Trýõng Ềhú Ủhiến � Chủ tịỘh Ồội ðồng ẵuản trị 

Giới tínhở      Nam 

Ngày tháng nãm sinhở  26/12/1964 

QuốỘ tịỘhở      Việt ỡỞm 

Dân tộỘở      Kinh 

Quê quánở      Quảng ỡỞm 

ÐịỞ Ộhỉ thýờng trúở   C2/9/24 Võ Ểrýờng Ểoảnậ ẽhýờng ụậ ẵuận Ếình Ểhạnh 

Trình ðộ vãn hóỞở   12/12 

Trình ðộ Ộhuyên mônở  Cử nhân Ủinh tế Công nghiệp 

Quá trình Ộông táỘở 

 1997 - 1999:  Trýởng phòng ĩuất nhập khẩu Ọông ty Ðýờng Ếiên ỒòỞ 

 1999 - 2000:  Trýởng phòng ĩuất nhập khẩu Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo 

Biên ỒòỞ 

 2000 � 07/2003:  Trýởng phòng ỹật tý Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ 

 07/2003 ðến nay:  Chủ tịỘh ỒÐẵỂ Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ  

ChứỘ vụ Ộông táỘ hiện nỞyở Ọhủ tịỘh Ồội ðồng quản trị Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo 

Biên ỒòỞ 

Số Ộổ phần nắm giữở 41.000 cổ phầnậ Ộhiếm 0,7% Vốn Ðiều lệ.  

Quyền lợi mâu thuẫn với Ọông tyở Ủhông Ộó  

Hành vi vi phạm pháp luậtở Không 

2. Ông Hoàng Ựhọ Ậĩnh � Phó Ộhủ tịỘh Ồội ðồng ẵuản trị kiêm ặiám ðốỘ Ọông ty 
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Giới tínhở    Nam  

Ngày tháng nãm sinhở  01/06/1950 

QuốỘ tịỘhở  Việt ỡỞm 

Dân tộỘở  Kinh 

Quê quánở Quãng ỡgãi 

ÐịỞ Ộhỉ thýờng trúở  163/15/4 Tô Ồiến Ểhànhậ ẽhýờng 13, Quận ộếậ ỂpầỒỌũ 

Trình ðộ vãn hóỞở  12/12 

Trình ðộ Ộhuyên mônở  Kỹ sý ỒóỞ ỂhựỘ phẩm 

Quá trình Ộông táỘở 

 1996 � 1999: Phó ặiám ðốỘ Ủỹ thuật Ọông ty Ọổ phần Ðýờng Ếiên ỒòỞ 

 1999 ðến nỞyở Giám ðốỘ Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ 

ChứỘ vụ Ộông táỘ hiện nay:  Phó Ọhủ tịỘh Ồội ðồng ẵuản trị kiêm ặiám ðốỘ Ọông ty 

Số Ộổ phần nắm giữở 66.300 cổ phầnậ Ộhiếm 1,2% Vốn ðiều lệ 

Quyền lợi mâu thuẫn với Ọông tyở  Không Ộó 

Hành vi vi phạm pháp luậtở Không 

3. Ông Nguyễn Ặãng Ựâm � Phó Ọhủ tịỘh Ồội ðồng ẵuản trị  

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng nãm sinhở  02/02/1952 

QuốỘ tịỘhở  Việt ỡỞm 

Dân tộỘở  Kinh 

Quê quánở  Bình Ðịnh 

ÐịỞ Ộhỉ thýờng trúở  433/14 Bình ẵuớiậ Ếình Ểhạnh 

Trình ðộ vãn hóỞở  12/12 

Trình ðộ Ộhuyên mônở  Cử nhân Ủinh tế 

Quá trình Ộông táỘở 

 Bí thý ẵuận ðoàn 

 Giám ðốc Công ty Ểhýõng nghiệp Ếình Ểhạnh 

ChứỘ vụ Ộông táỘ hiện nỞyở  

 Phó Ọhủ tịỘh Ồội ðồng ẵuản trị Ọông ty ẾiỀiỘỞ 

 Chủ tịỘh ỒÐẵỂ kiêm Ểổng ặiám ðốỘ Ọông ty ặilimex       

Số Ộổ phần nắm giữở 52.200 cổ phầnậ Ộhiếm 0,9 % Vốn ðiều lệ 
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Quyền lợi mâu thuẫn với Ọông tyở Không Ộó 

Hành vi vi phạm pháp luậtở Không 

4. Ông Phan Vãn Ựhiện � Thành viên Ồội ðồng ẵuản trị kiêm ặiám ðốỘ Ếán hàng 

Giới tínhở    Nam 

Ngày tháng nãm sinhở  01/02/1965 

QuốỘ tịỘhở  Việt ỡỞm 

Dân tộỘở  Kinh 

Quê quánở  Bến Ểre 

ÐịỞ Ộhỉ thýờng trúở  20 Cý xá ỦhỞ Vạn Ọânậ ẽầỷinh Ọhiểuậ Ểhủ ÐứỘậ ỂpầỒỌũ 

Trình ðộ vãn hóỞở  12/12 

Trình ðộ Ộhuyên mônở  Kỹ sý ỡhiệt nãng 

Quá trình Ộông táỘ ở 

 1997 � 1999:  Trýởng phòng Ủế hoạỘh Ọông ty Ðýờng Ếiên ỒòỞ 

 1999 � nay:  Giám ðốỘ Ềán hàng Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ 

ChứỘ vụ công táỘ hiện nỞyở  

 Thành viên Ồội ðồng ẵuản trị 

 Giám ðốỘ Ềán hàng 

Số Ộổ phần nắm giữở 30.000 cổ phầnậ Ộhiếm 0,5% Vốn Ðiều lệ 

Quyền lợi mâu thuẫn với Ọông tyở Ủhông Ộó  

Hành vi vi phạm pháp luậtở Không 

5. Ông Võ ởgọỈ Ựhành � Thành viên Ồội ðồng ẵuản trị 

Giới tínhở    Nam 

Ngày tháng nãm sinhở  02/11/1961 

QuốỘ tịỘhở  Việt ỡỞm 

Dân tộỘở  Kinh 

Quê quánở  Phú ỏên 

ÐịỞ Ộhỉ thýờng trúở  201/100 Hoàng ỹiệtậ ẽịậ ẵầỂân Ếìnhậ ỂpầỒỌũ 

Trình ðộ vãn hóỞở  12/12 

Trình ðộ Ộhuyên mônở  Kỹ sý Ộõ khíậ Ọử nhân Ọhâu Á họỘ và ẵuản trị thị trýờng 

Quá trình Ộông táỘở 

 1984 - 1988: Phó phòng Ủế hoạỘh ĩầỡ ỹật tý � Công ty Ếông Ểẳ 
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 1989 - 1994:  Trýởng vãn phòng ðại diện Ọông ty ẹmex ẽỞn ẽỞỘifiỘ 

(Philippines) tại ỹiệt ỡỞm 

 1994 ðến nỞyở  Công ty Ểhýõng mại ĨịỘh ỹụ ền ẽhong ồỂỡỒỒạậ Ọhủ ðầu tý 

Hệ thống siêu thị ũỞxiũỞrk 

ChứỘ vụ Ộông táỘ hiện nỞyở 

 Thành viên Ồội ðồng ẵuản trị Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ 

 Chủ tịỘh Ồội ðồng thành viên kiêm Ểổng ặiám ðốỘ Ọông ty ền ẽhong ồhệ 

thống siêu thị ũỞxiũỞrkạ 

Số Ộổ phần nắm giữở 560.000 cổ phầnậ Ộhiếm 10% Vốn Ðiều lệ 

Quyền lợi mâu thuẫn với Ọông tyở Ủhông Ộó  

Hành vi vi phạm pháp luậtở Ủhông 

6. Ông Bùi Ậãn ậỏng � Thành viên Ồội ðồng ẵuản trị ồÐại diện Ọông ty Ọổ phần 

Ðýờng Ếiên ỒòỞạ 

Giới tínhở    Nam 

Ngày tháng nãm sinhở  20/02/1962 

QuốỘ tịỘhở  Việt ỡỞm 

Dân tộỘở  Kinh 

Quê quánở  Quảng ỡgãi 

ÐịỞ Ộhỉ thýờng trúở  9A2 Trần ẵuốỘ Ểoảnậ ẽhýờng ền Ếìnhậ Ếiên ỒòỞ 

Trình ðộ vãn hóỞở  12/12 

Trình ðộ Ộhuyên mônở  Cử nhân Ủinh tế 

Quá trình Ộông táỘở 

 1998 - 2003: Kế toán trýởng Ọông ty Ọổ phần Ðýờng Ếiên ỒòỞ 

 2003 - 2005:  Trýởng phòng Ủinh doỞnh Ọông ty Ọổ phần Ðýờng Ếiên ỒòỞ 

 2005 ðến nỞyở  Phó Ểổng ặiám ðốỘ Ọông ty Ọổ phần Ðýờng Ếiên ỒòỞ 

ChứỘ vụ Ộông táỘ hiện nỞyở 

 Thành viên Ồội ðồng ẵuản trị Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ 

 Phó Ểổng ặiám ðốỘ Ọông ty Ọổ phần Ðýờng Ếiên ỒòỞ 

Số Ộổ phần nắm giữở 71.950 cổ phầnậ Ộhiếm 1,3% Vốn Ðiều lệ 

Quyền lợi mâu thuẫn với Ọông tyở Ủhông Ộó  

Hành vi vi phạm pháp luậtở Ủhông 

7. Ông Châu Ậinh Ợuỏng � Thành viên Ồội ðồng ẵuản trị 
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Giới tínhở    Nam 

Ngày tháng nãm sinhở  06/06/1976 

QuốỘ tịỘhở  Việt ỡỞm 

Dân tộỘở  Kinh 

Quê quánở  Triều Ọhâuậ Ểrung ẵuốỘ 

ÐịỞ Ộhỉ thýờng trúở  BB36 Mỹ Ủhánh ịậ ẽhú ũỹ Ồýng 

Trình ðộ vãn hóỞở  12/12 

Trình ðộ Ộhuyên mônở  Cử nhân ẵuản trị Ủinh doỞnh 

Quá trình Ộông táỘở 

 2002 - 2004: Giám ðốỘ Ọông ty ẵuảng Ộáo ờ Ủinh doỞnh ðịỞ ốỘ Sao Ðông 

Dýõng 

 2005 ðến nỞyở  Giám ðốỘ Ọông ty Ồýng ẵuỞng 

ChứỘ vụ Ộông táỘ hiện nỞyở 

 Thành viên Ồội ðồng ẵuản trị Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ 

 Giám ðốỘ Ọông ty Ồýng ẵuỞng 

Số Ộổ phần nắm giữở 84.600 cổ phầnậ Ộhiếm 1,5% Vốn Ðiều lệ 

Quyền lợi mâu thuẫn với Ọông tyở Ủhông Ộó  

Hành vi vi phạm pháp luậtở Ủhông 

Thành viên Ban Kiểm soát 

1. Ông Lê ềoài ởỏm � Trýởng ẾỞn kiểm soát Ọông ty ẾiỀiỘỞ 

Giới tínhở    Nam 

Ngày tháng nãm sinhở  23/06/1974 

QuốỘ tịỘhở  Việt ỡỞm 

Dân tộỘở  Kinh 

Quê quánở  Quảng Ếình 

ÐịỞ Ộhỉ thýờng trúở  197/46/7B Tổ ữ Ủẽ ộậ ẽhýờng Ểân Ểiếnậ Ếiên ỒòỞậ Ðồng ỡỞi 

Trình ðộ vãn hóỞở   12/12 

Trình ðộ Ộhuyên mônở  Cử nhân Ủinh tế  

Quá trình Ộông táỘở 

 1996 ðến nỞyở Ọông ty Ọổ phần Ðýờng Ếiên ỒòỞ 

ChứỘ vụ Ộông táỘ hiện nỞyở  
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 Trýởng ẾỞn kiểm soát Ọông ty ẾiỀiỘỞ 

 Phó phòng Ểài Ộhính Ủế toán Ọông ty Ọổ phần Ðýờng Ếiên ỒòỞ 

Số Ộổ phần nắm giữở  1.000 cổ phần 

Quyền lợi mâu thuẫn với Ọông tyở Ủhông Ộó 

Hành vi vi phạm pháp luậtở Không 

2. Ông Hoàng Ðãng Ựiến - Thành viên ẾỞn kiểm soát Ọông ty Bibica 

Giới tínhở  Nam   

Ngày tháng nãm sinhở  20/06/1972 

QuốỘ tịỘhở  Việt ỡỞm 

Dân tộỘở  Kinh 

Quê quánở  Nam Ðịnh 

ÐịỞ Ộhỉ thýờng trúở  55 Ðýờng ộớậ Ọý xá ỷữ ặiỞậ ẵuận ộộậ ỂpầỒỌũ 

Trình ðộ vãn hóỞở  12/12 

Trình ðộ Ộhuyên mônở  ThạỘ sỹ ẵuản trị kinh doỞnh 

Quá trình Ộông táỘ ở 

 1995 � 1999: Công táỘ tại Ọông ty Ọổ phần Ðýờng Ếiên ỒòỞ 

 1999 � nay:  Công táỘ tại Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ 

ChứỘ vụ Ộông táỘ hiện nỞyở 

 Giám ðốỘ ỡhân sự Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ 

 Thành viên ẾỞn Ủiểm soát Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên ỒòỞ 

Số Ộổ phần nắm giữở 900 cổ phần 

Quyền lợi mâu thuẫn với Ọông tyở Ủhông Ộó  

Hành vi vi phạm pháp luậtở Ủhông 

3. Ông Trần ậê Ậiệt ềùng - Thành viên ẾỞn kiểm soát Ọông ty ẾiỀiỘỞ 

Giới tínhở    Nam 

Ngày tháng nãm sinhở  28/07/1970 

QuốỘ tịỘhở  Việt ỡỞm 

Dân tộỘở  Kinh 

Quê quánở  Ðà ỡẵng 

ÐịỞ Ộhỉ thýờng trúở  261/4 Phạm ỹãn ỒỞiậ ẽhýờng ẻậ ẵầỂân Ếìnhậ ỂpầỒỌũ 

Trình ðộ vãn hóỞở  12/12 
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Trình ðộ Ộhuyên mônở  Cử nhân kinh tế 

Quá trình Ộông táỘở 

 1992 - 1994: Phòng Ủế hoạỘh Ọông ty ũỞy ỡhà Ếè 

 1994 � 1996: Kế toàn trýởng Ọông ty ỷiên doỞnh Ểhái ỷong 

 1996 � 2005: Trợ lý ặiám ðốỘ Ọông ty ỳỞgỞwỞ Ễxpress ỹiệt ỡỞm 

ChứỘ vụ Ộông táỘ hiện nỞyở Ểhành viên ẾỞn kiểm soát Ọông ty ẾiỀiỘỞ 

Số Ộổ phần nắm giữở 5.000 cổ phần 

Quyền lợi mâu thuẫn với Ọông tyở Ủhông Ộó   

Hành vi vi phạm pháp luậtở Ủhông 

Thành viên Ban Giám ðốc 

1. Ông Hoàng Ựhọ Ậĩnh � Giám ðốỘ  

 (Xem chi tiết ðã trình Ềày tại phần trênạ 

2. Ông  Nguyễn Ợuỏng ềiến � Quyền Kế toán trýởng 

Giới tínhở ỡỞm   

Ngày tháng nãm sinhở ếấọộộọộấổị 

Nõi sinhở ẾắỘ ặiỞng 

QuốỘ tịỘhở ỹiệt Nam 

Dân tộỘở Ủinh 

Quê quánở ẾắỘ ỡinh 

ÐịỞ Ộhỉ thýờng trúở ộớộĨọộếịọịụ ỷạỘ ỷong ẵuânậ ẽhýờng ủậ ẵuận ộộậ ỂẽầỒỌũ 

Số ðiện thoại liên lạỘ ở Ộõ quỞnở ếớộầữủịủịủ 

Trình ðộ vãn hóỞở ộụọộụ 

Trình ðộ Ộhuyên mônở Ộử nhân kinh tế ụ Ộhuyên ngành kế toán- thống kêầ 

Quá trình Ộông táỘở 

- 1998 - 11/2000  kế toán Ọông ty Ọhin ẽhongầ 

- 11/2000 � 06/2001 kế toán trýởng Ọông ty ĩỡỦ ẵuốỘ Ọýờngầ 

- 06/2001 - 10/2002 Nhân viên Khối Ếán hàng Cty Bibica 

- 10/2002  - 03/2003 nhân viên  P. TCKT, Cty Bibica 

- 03/2003 � 06/2004 Kế toán tổng hợp, Cty Bibica. 

- 06/2004  - 01/06/2006 Phó kế toán trýởng , Cty Bibica. 

- Từ ếộọếớọụếếớ ẵuyền Ủế Ểoán Ểrýởngậ Ọty ẾiỀiỘỞầ 

ChứỘ vụ Ộông táỘ hiện nỞyở Quyền Kế toán trýởng ẾiỀiỘỞ 
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Hành vi vi phạm pháp luật (nếu Ộóạ: không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Ọông tyở Ủhông Ộó  

Hành vi vi phạm pháp luậtở Ủhông 

Số Ộổ phần nắm giữở 0 cổ phần 

13. Tài sản 
Quyền sử dụng ðất của doanh nghiệp 

 Tại Ặiên ềòỏ 

- Tổng diện tíỘh ðấtở 34.690,1 m2  

- Vị tríở ỦỌỡ Ếiên ỒòỞ ẹ � Thành phố Ếiên ỒòỞ � Tỉnh Ðồng ỡỞiầ 

- Kết Ộấu nhý sỞuở 

 Diện tíỘh ðất dành Ộho nhà xýởngở 10.255 m2 

 Diện tíỘh ðất dành Ộho kho tàngở 7.032,1 m2 

 Diện tíỘh ðất dành Ộho Ềến Ềãiậ ðýờng xáở 17.403 m2 

- Toàn Ềộ diện tíỘh ủịầớấếậộ m
2 trên ðều thuê ỘủỞ Ọông ty phát triển ỦỌỡ Ếiên ỒòỞ 

(Sonadezi Biên ỒòỞạầ ỹới thõì hạn thuê từ ngày ếộọếổọụếếộ ðến ộụ/04/2051: 49 nãm 

10 thángầ 

- Riêng diện tíỘh ðất dành Ộho ỹãn phòng làm việỘ làở ộầộấẻ mụ do Ọông ty ẾiỀiỘỞ thuê 

củỞ Ọông ty Ðýờng Ếiên ỒòỞầ  

Do toàn Ềộ ủịầớấếậộ m
2 + 1.195 m2 = 35.885,1 m2  trên ðều thuê ngoài nên Ọông ty 

không theo dõi và hạỘh toán nguyên giá và giá trị Ộòn lại ỘủỞ Ộhúngầ 

 Tại Ðà ởẵng 

- Tổng diện tíỘh ðấtở 97 m2  

- Vị tríở ụớổẾ � ðýờng Ðống ÐỞ � Thành phố Ðà ỡẵngầ 

- Kết Ộấu nhý sỞuở 

 Diện tíỘh ðất dành Ộho ỹãn phòng làm việỘở 97 m2 

- Thõì hạn tríỘh khấu hỞo là ụẻ nãmầ  

- Nguyên giá và giá trị Ộòn lại tính ðến thõì ðiểm ủộọếủọụếếẻở   

 Nguyên giáở 256.080.000 ð 

 Giá trị Ộòn lạiở 186.059.582 ð   

 Tại ềà ởội 

- Tổng diện tíỘh ðấtở 7.920 m2  

- Vị tríở ỦỌỡ ỳài Ðồng Ế � Quận ỷong Ếiên � Thành phố Ồà ỡộiầ 
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- Kết Ộấu nhý sỞuở 

 Diện tíỘh ðất dành Ộho ỹãn phòng làm việỘở 140 m2 

 Diện tíỘh ðất dành Ộho nhà xýởngở 2.780 m2 

 Diện tíỘh ðất dành Ộho kho tàngở 1.848 m2 

 Diện tíỘh ðất dành Ộho Ềến Ềãiở 3.152 m2 

- Thời hạn tríỘh khấu hỞo là ụẻ nãmầ  

- Nguyên giá và giá trị Ộòn lại tính ðến thời ðiểm ủộọếủọụếếẻở   

 Nguyên giáở 15.027.168.746 ð 

 Giá trị Ộòn lạiở 12.236.377.338 ð   

Nhà xýởng, tài sản 

Bảng ựựỤ Những nhà xýởngị tài sản thuộc sở hữu của ỷông ty ðến ộợảẽộảụẽẽể 

Ðõn vị tínhở triệu ðồng 

TT Khoản mụỈ Nguyên giá Giá trị Ỉòn lại 

1 Nhà ỘửỞ 22.993 11.099 

2 Máy móỘ thiết Ềị 124.974 46.642 

3 Phýõng tiên vận tải truyền dẫn 5.146 2.635 

4 Thiết Ềị dụng Ộụ quản lý 3.468 1.287 

5 Quyền sử dụng ấổmụ ðất tại Ðà ỡẵng 256 256 

6 Chi phí Ộhuyển giỞo Ộông nghệ sản xuất Ềánh 

dinh dýỡng 283 283 

Tổng Ỉộng 157.120 62.203 

 

14. Kế hoạỈh lợi nhuận và Ỉổ tứỈ trong 3 nãm tới 
Trên Ộõ sở kết quả kinh doỞnh nãm ụếếẻ ðạt ụữẻ tỷậ lợi nhuận sỞu thuế ðạt ộụậủ tỷầ Ọãn Ộứ 

vào ỘáỘ dự án ðầu tý mở rộng sản xuất ðã thựỘ hiện trong nãm ụếếẻ dự  án kẹo viên nén, 
bột giải khátậ Ềột ngũ ỘốỘ và kế hoạỘh ụếếớ dự án ỡhà ũáy ẾiỀiỘỞ Ếình Ĩýõng ồgiỞi ðoạn 

01), dự án phân xýởng kẹo ỘỞo Ộấp tại Ếiên hoàậ dự án mở rộng Ềánh trung thu�  

- Nãm ụếếớở doỞnh thu tãng ữủậớ tỷậ lợi nhuận tãng ụ tỷậ tỷ lệ Ộổ tứỘ ộụệầ 

- Nãm ụếếổở doỞnh thu tãng ộịớậữ tỷậ lợi nhuận tãng ớậủ tỷậ tỷ lệ Ộổ tứỘ ộụệầ 

- Nãm ụếế8: doanh thu tãng ấụậớ tỷậ lợi nhuận tãng ữậữ tỷậ tỷ lệ Ộổ tứỘ ộịệầ 
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Bảng ựảỤ Kế hoạch kinh doanh ụẽẽể � 2008 

Ðõn vị tínhở triệu ðồng 

Nãm ảồồẤ Nãm ảồồỂ Nãm ảồồể TT 

Chỉ tiêu Tr. VND % thay ðổi Tr. VND % thay ðổi Tr. VND % thay ðổi 

1 DOANH THU THUẦở 368.600 29% 515.398 40% 608.000 18% 

2 Doanh thu từ ỘáỘ dự án mới 62.000   146.798 37% 239.791 63% 

3 LỢặ ởềỸẬở ẵỘỸ ỰềỸẾ 14.300 16% 20.623 44% 29.434 43% 

4 Lợi nhuận Ềổ sung từ ỘáỘ DA  4.081  7.823 92% 16.634 113%  

5 Chia cổ tứỘ 8.760  10.800 23% 14.000 30% 

6 VỐở ỦềỦ ẵỞ ềỮỸ 173.153 88% 181.944 5% 195.907 8% 

7 Vốn ðiều lệ 90.000 61% 90.000 0% 100.000 11% 

8 Tỷ lệ Ộổ tứỘọvốn ðiều lệ 12%  12%  14% 17% 

9 Tỷ suất ỷỡ ọ doỞnh thu 3,88  4,29  5,08  

10 Tỷ suất ỷỡ ọ vốn Ộhủ sở hữu 8,26  12,16  15,79  

 
15. Ðánh giá Ỉủa tổ ỈhứỈ tý vấn về kế hoạỈh lợi nhuận và Ỉổ tứỈ 
- Kế hoạỘh tãng trýởng doỞnh thu ỘủỞ ẾiỀiỘỞ nãm ụếếớ tãng nhiều so với nãm ụếếẻậ 

nhýng mứỘ tãng trýởng lợi nhuận nãm ụếếớ tãng thấp hõn doanh thu, nguyên nhân do 

nãm ụếếớ Ọông ty ðỞng trong giai ðoạn triển khỞi 2 dự án ðầu tý. Với mứỘ ĨoỞnh thu 

và lợi nhuận dự kiến nãm ụếếớậ dựỞ trên kết quả kinh doỞnh ỘủỞ ủ tháng ụếếớ và 

những hợp ðồng mà Ọông ðã ký kết hoặỘ dự kiến trúng thầu thì kế hoạỘh kinh doỞnh ở 

trên Ộó tính khả thiầ 

Nãm ụếếổậ ẾiỀiỘỞ xây dựng kế hoạỘh doanh thu và lợi nhuận Ộó tỷ lệ tãng trýởng khá 

cao, ðiều này phù hợp với tình hình kinh doỞnh ỘủỞ Ọông ty sắp tới do ðây là thời 

ðiểm ụ dự án ðầu tý mới ðã hoàn thành và ðýa sản phẩm rỞ thị trýờngầ Ọụ thể làậ khi 

Bibica hoàn thành ðầu tý ỘáỘ dự án mở rộng nâng ỘỞo nãng lựỘ sản xuất thì doỞnh thu 

sẽ tãng týõng ứng ồvì nhu Ộầu thị trýờng ðỞng ỘỞo hõn nhiều so với Ộung sản phẩmạầ 

Kết quả kinh doỞnh ỘủỞ ẾiỀiỘỞ trong nãm ụếếổ Ộó thể sẽ ỘỞo hõn ýớỘ tính nếu hỞi dự 

án ðầu tý ði vào hoạt ðộng sớm hõn kế hoạỘhầ ỡãm 2008 trở ði tốỘ ðộ tãng trýởng 

doanh thu chậm hõn nãm ụếếổ, trong khi ðó tỷ lệ tãng trýởng lợi nhuận vẫn ở mứỘ ổn 

ðịnh so với nãm ụếếổ Ộho thấy dự án ðýợỘ khỞi tháỘ hiệu quảậ nãng lựỘ sản xuất tãng 

và Ộhi phí ðýợỘ tiết giảmầ 

- Với tỷ lệ Ộổ tứỘ là ộụệọmệnh giáậ nãm ụếếẻ ẾiỀiỘỞ ðã sử dụng ẻủậổệ lợi nhuận dùng 

ðể trả Ộổ tứỘầ Ĩự kiến trong ỘáỘ nãm tới Ọông ty vẫn giữ mứỘ Ộổ tứỘ ổn ðịnh ồộụ � 
14%) thì sỞu khi hoàn thành ðợt phát hành này Ọông ty phải sử dụng ịữ � 75% lợi 

nhuận theo kế hoạỘh ðể trả Ộổ tứỘầ ỡhý vậy phần lợi nhuận Ộòn lại ðủ Ộho Ọông ty 
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tríỘh lập ỘáỘ quỹ theo quy ðịnh và Ềổ sung ỡguồn vốn kinh doỞnh ðáp ứng nhu Ộầu 

phát triển trong týõng lỞiầ  

16. Thông tin về những Ỉỏm kết nhýng Ỉhýỏ thựỈ hiện Ỉủỏ tổ ỈhứỈ xin niêm 

yết 
- Không Ộóầ  

17. CáỈ thông tinạ ỈáỈ trỏnh chấp kiện tụng liên quỏn tới Ủông ty Ỉó thể ảnh 

hýởng ðến giá Ỉả Ỉhứng khoán phát hành 
- Không Ộóầ  
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IV. CỔ ỀềặẾỸ ỀềÁỰ ềÀởề 

1. Loại Ỉhứng khoánỤ  Cổ phiếu phổ thôngế 

2. Mã Ỉhứng khoánỤ   BBC 

3. Mệnh giáỤ   10.000 ðồng 

4. Tổng số Ỉhứng khoán ðãng ký phát hành (không ỹỏo gồm ảợồếồồồ Ỉổ 

phiếu phát hành Ỉho ỈỹỈnv Ỉhủ Ỉhốtầ: 3.160.000 cổ phiếu ổẶỏ triệuạ một 
trãm sáu mýõi ngàn Ỉổ phiếuầế  

Trong ðóở 

 Giai ðoạn ộ: Phát hành riêng lẻ Ộho Ộổ ðông lớn 

 Khối lýợng phát hành và ðãng ký niêm yết Ềổ sung: 1.700.000 cổ phiếu ồũột 

triệuậ Ềảy trãm ngàn Ộổ phiếuạ 

 Tổ ỘhứỘ phát hành ồẾẹẾẹỌềạ phối hợp với tổ ỘhứỘ Ềão lãnh ồỌông ty Ọổ phần 

Chứng khoán ỳài ặòn � SSI) sẽ thựỘ hiện Ộhào Ềán Ộho ỘáỘ nhà ðầu tý lớn quỞ 

kênh phân phối riêngầ Tiêu Ộhí lựỞ Ộhọn ỘáỘ nhà ðầu tý lớn nhý sỞuở 

Là tổ chứcị cá nhân trong nýớc và nýớc ngoài có tiềm nãng về tài chínhị ýu 

tiên cho các nhà ðầu tý có liên quan tới hoạt ðộng sản xuất kinh doanh của 

Công ty ầngýời sản xuất và thýờng xuyên cung cấp nguyên vật liệu cho doanh 

nghiệpị ngýời cam kết tiêu thụ lâu dài sản phẩm của doanh nghiệpị ngýời gắn 

bó lợi ích chiến lýợc lâu dài trong kinh doanhỉ hoặc hoạt ðộng trong lĩnh vực 

tài chính và chứng khoán ầcác tổ chức ðầu tý tài chínhị công ty chứng khoánị 

công ty quản lý quỹ vớv�ỉớ 

Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của ỷông ty ỹibica phù hợp với quy ðịnh 

của pháp luật ầðối với tổ chức nýớc ngoàiỉ 

 Tổ ỘhứỘ Ềảo lãnh phát hành thựỘ hiện nghĩỞ vụ Ềảo lãnhậ muỞ toàn Ềộ số Ộổ 

phiếu Ộòn lại không ðýợỘ phân phối hết với giá ủớầếếế ðồngọỘổ phiếuầ 

 Giai ðoạn ụ: Phát hành Ộho Ộổ ðông bằng mệnh giá theo danh sáỘh ðýợỘ Ộhốt sỞu khi 

hoàn tất giỞi ðoạn ộ  

 Ðối týợng phát hành là Ộổ ðông theo dỞnh sáỘh tại thời ðiểm Ộhốt dỞnh sáỘh Ộổ 

ðông 

 Tỷ lệ phát hànhở ộế-2 (cổ ðông sở hữu ộế Ọẽ ðýợỘ quyền muỞ thêm ụ Ọẽạ 

 Khối lýợng phát hành và ðãng ký niêm yết Ềổ sungở ộầịớếầếếế Ộổ phiếu ồũột 

triệuậ Ềốn trãm sáu mýõi ngàn Ộổ phiếuạầ  

 Thời giỞn thựỘ hiệnở sỞu khi kết thúỘ giỞi ðoạn ộ 

 Giai ðoạn 3: Phát hành Ộho Ộán Ềộ Ộông nhân viên Ộhủ Ộhốt Ềằng mệnh giá  
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 Ðối týợng phát hành là Ộán Ềộ Ộông nhân viên Ộhủ Ộhốt Ộông ty theo dỞnh sáỘh 

ðýợỘ ỒÐẵỂ phê duyệtậ Ộổ phần không ðýợỘ Ộhuyển nhýợng trong thời giỞn ếủ 

nãmậ ðýợỘ hýởng Ộổ tứỘ 

 Khối lýợng phát hànhở ụịếầếếế ồhỞi trãm Ềốn mýõi ngànạ Ộổ phiếu  

 Thời giỞn thựỘ hiệnở sẽ ðýợỘ triển khai sau khi có ỡghị quyết ÐỒÐỌÐ dýới 

hình thứỘ lấy ý kiến Ềằng vãn Ềảnầ   

5. Giá phát hành Ọự kiến 

 Giai ðoạn ộở  36.000 ðồngệỈổ phiếu  

 Giai ðoạn ụ:  10.000 ðồngệỈổ phiếu (Phát hành Ềằng mệnh giáạ 

6. Giá ỹảo lãnh phát hành giỏi ðoạn ựỤ  36.000 ðồngệỈổ phiếu 

7. Phýõng pháp tính giáỤ Ủhiết khấu Ọòng tiền 

- Phýõng pháp tính giá ðýợỘ thựỘ hiện là phýõng pháp Ộhiết khấu dòng tiền ồĨỌằạầ ặiá 

trị ỘủỞ doỞnh nghiệp ðýợỘ tính Ềằng ỘáỘh Ộhiết khấu dòng tiền tự do ðýợỘ dự Ềáo trong 

týõng lỞi về hiện tạiầ ặiá trị doỞnh nghiệp sỞu khi trừ ði ỘáỘ khoản nợ sẽ là giá trị vốn 

cổ phần và lấy giá trị vốn Ộổ phần ỘhiỞ Ộho tổng số lýợng Ộổ phiếu lýu hành sẽ thu 

ðýợỘ giá trị ỘủỞ mỗi Ộổ phiếuầ 

- Số liệu dùng ðể dự tính  dòng tiền tự do trong týõng lỞi  ðýợỘ dựỞ trên kế hoạỘh kinh 

doanh và kế hoạỘh tài Ộhính ỘủỞ Ọông ty trong ủ nãm tớiầ Ểừ nãm thứ tý trở ði giả ðịnh 

rằng Ọông ty hoạt ðộng ổn ðịnh và dòng tiền thuần là không ðổiầ 

- Hệ số Ộhiết khấu ðýợỘ sử dụng ðể Ộhiết khấu ỘáỘ dòng tiền trong týõng lỞi là Ểỷ lệ 

chiết khấu hỞy Ểỷ lệ hoàn vốn Ộần thiết củỞ ỘáỘ nhà ðầu tý khi muỞ Ộổ phần và ðýợỘ 

xáỘ ðịnh theo Ộông thứỘở  K =  Rf   + Rp   =   14,95% 

Trong ðóở 

Rf = 8,95% là Ểỷ suất lợi nhuận thu ðýợỘ từ ỘáỘ khoản ðầu tý không rủi ro ðýợỘ 

tính Ềằng lãi suất trả trýớỘ ỘủỞ trái phiếu Ọhính phủ Ộó kỳ hạn từ ộ0 nãm tại thời 

ðiểm gần nhấtầ  

Rp = 6% là Ểỷ lệ phụ phí rủi ro khi ðầu tý muỞ Ộổ phần ỘủỞ ỘáỘ Ộông ty ở ỹiệt 

Nam.  

8. Phýõng thứỈ phân phối 

 Phýõng thứỘ phân phốiở 

 Giai ðoạn ộ: Chào Ềán riêng lẻ và Ềảo lãnh phát hành 

 Giai ðoạn ụ: Phân phối theo hình thứỘ ðại lý phát hành 

 Ðõn vị tý vấnậ Ềảo lãnh phát hành và ðại lý phát hànhở 

Công ty Ọổ phần Ọhứng khoán ỳài ặòn ồỳỳẹạ 
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Trụ sở Ộhínhở ộữế � 182 Nguyễn Ọông Ểrứậ ẵuận ộậ Ểp ỒỌũ 

Chi nhánh Ồà ỡộiở ụẻ Ểrần Ếình Ểrọngậ Ểp Ồà ỡội 

9. Thời giỏn phân phối Ỉổ phiếu (dự kiếnạ 

 Giai ðoạn ộở 06/07/2006- 27/07/2006 

 Giai ðoạn ụở ớế ngày làm việỘ kể từ ngày kết thúỘ giỞi ðoạn ộ 

10. Kế hoạỈh Ỉhào ỹán Ỉổ phần 

 Giai ðoạn ựỤ Phát hành riêng lẻ Ỉho Ỉổ ðông lớn 

 Nhà ðầu tý ðãng ký mua cổ phầnữ Tố ỘhứỘ phát hành ồỌông ty Ọổ phần Ếánh kẹo 

Biên Ồoàạ phối hợp với tổ ỘhứỘ tý vấn và Ềảo lãnh phát hành ồỌông ty Ọổ phần 

Chứng khoán ỳài ặònạ thựỘ hiện Ộhào Ềán Ộho ộế � 20 nhà ðầu tý lớn ỘủỞ Ọông ty 

Cổ phần Ếánh kẹo Ếiên Ồoà 

Sau khi nhận thông Ềáo Ộhấp thuận ðãng ký phát hành ỘủỞ Ủy ỀỞn Ọhứng khoán 

Nhà nýớỘậ Ọông ty Ọổ phần Ọhứng khoán ỳài ặòn sẽ thông Ềáo Ộho ỘáỘ nhà ðầu 

tý lớn ỘủỞ Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên Ồoà ðãng ký muỞ Ộổ phần theo dỞnh 

sáỘh và số lýợng Ộổ phần theo dự kiến ỘủỞ hỞi Ềênầ Ểhời giỞn thựỘ hiện dự kiến 

trong vòng ộẻ ngày làm việỘầ 

Công ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên Ồoà sẽ xáỘ nhận việỘ phân phối Ộổ phầnậ ký kết 

hợp ðồng phân phốiậ hoàn tất việỘ thu tiền Ềán Ộổ phần và Ộhuyển giỞo Ộổ phần Ộho 

nhà ðầu týầ Ểhời giỞn thựỘ hiện dự kiến là ủế ngày làm việỘ sỞu khi kết thúỘ việỘ 

chào Ềán Ộổ phầnầ 

 Thực hiện cam kết bảo lãnhữ Sau khi hoàn tất việỘ Ềán Ộổ phần Ộho ỘáỘ Ộổ ðông 

lớn theo hình thứỘ Ộhào Ềán trựỘ tiếpậ tổ ỘhứỘ Ềảo lãnh phát hành sẽ muỞ lại toàn 

bộ số Ộổ phần Ộòn lại theo ỌỞm kết Ềảo lãnh phát hànhầ Ểhời giỞn thựỘ hiện dự 

kiến là ộế ngày làm việỘ. 

Trong thời giỞn ẻ ngày làm việỘ sỞu khi ðợt phát hành kết thúỘậ ẾiỀiỘỞ và ỳỳẹ sẽ 

lập Ềáo Ộáo phát hành gửi Ủy ỀỞn Ọhứng khoán ỡhà nýớỘ và Ểrung tâm ặiỞo dịỘh 

Chứng khoán Ểp ỒỌũầ ỹà sỞu khi nhận ðýợỘ Ộhấp thuận niêm yếtậ sẽ tiến hành 

cáỘ thủ tụỘ ðãng ký và thựỘ hiện niêm yết Ềổ sung ðối với Ộổ phiếu phát hành ỘủỞ 

giai ðoạn ộầ 

Bảng ựốỤ Lịch trình phân phối cổ phiếu của giai ðoạn ợ 

TT Công việỈ Thời gian ThựỈ hiện 

1 Nhận giấy phép phát hành Ềổ sung Ộổ phiếu D BBC, SSI 

2 Công Ềố thông tin trên ỘáỘ phýõng tiện thông tin ðại Ộhúng 

theo quy ðịnh 
D+5 BBC, SSI 

3 Nhà ðầu tý ðãng ký và nộp tiền muỞ Ộổ phần  D+15 BBC, SSI 

4 ThựỘ hiện ỘỞm kết Ềảo lãnh ồnếu Ộóạ D+15 SSI 
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5 Gửi Ềáo Ộáo phát hành Ộho ỗẾỌỦ và ỂỂặĨỌỦ Ểp ỒỌũ D+20 BBC 

6 Làm thủ tụỘ và tiến hành niêm yết bổ sung Ộổ phiếu D+30 BBC, SSI 

 

 Giai ðoạn ảỤ Phát hành Ỉho Ỉổ ðông thĨo Ọỏnh sáỈh ðýợỈ Ỉhốt sỏu khi hoàn tất 

giai ðoạn ự thĨo tỷ lệ ựồỤả ổỈổ ðông sở hữu ựồ Ỉổ phiếu sẽ ðýợỈ quyền muỏ thêm ả 

cổ phiếuầ với giá ựồếồồồ ðồngệỈổ phiếu 

 Cổ phiếu phát hành trýớỘ hết sẽ ðýợỘ phân phối Ộho ỘáỘ Ộổ ðông theo phýõng thứỘ 

thựỘ hiện quyền muỞ Ộổ phầnầ ẵuyền muỞ Ộổ phần sẽ ðýợỘ phân phối theo �ĨỞnh 

sáỘh tổng hợp và phân Ềổ quyền ỘủỞ ngýời sở hữu Ộhứng khoán� do ỂỂặĨỌỦ 

cung cấpầ 

 Nguyên tắỘ Ộhuyển nhýợng quyền muỞở ngýời sở hữu quyền muỞ Ộó thể Ộhuyển 

nhýợng quyền muỞ Ộhứng khoán ỘủỞ mình Ộho ngýời kháỘ theo giá thỏỞ thuận 

giữỞ hỞi Ềên và Ộhỉ ðýợỘ Ộhuyển nhýợng một lần ồkhông ðýợỘ Ộhuyển Ộho ngýời 

thứ ủạ 

 Số Ộổ phần không ðýợỘ Ộổ ðông ðặt muỞ hết ồnếu Ộóạ sẽ ðýợỘ Ồội ðồng ẵuản trị 
phân phối Ộho ỘáỘ ðối týợng kháỘ theo ỘáỘh thứỘ và ðiều kiện phù hợp với giá Ềán 

không thấp hõn giá Ềán Ộho Ộổ ðông hiện tạiầ 

CáỘ ỀýớỘ thựỘ hiện phát hành nhý sỞuở 

Býớc ợữ Xác ðịnh danh sách cổ ðông ðýợc quyền mua cổ phiếu 

 Bibica sẽ xáỘ ðịnh ngày Ộhốt danh sáỘh Ộổ ðông và phối hợp với ỂỂặĨỌỦ Ểp 

HCM ðể xáỘ ðịnh ĨỞnh sáỘh Ộổ ðông Ộó quyền muỞ thêm Ộổ phiếu mớiầ  

Býớc ụữ Thực hiện quyền mua cổ phiếu 

 Bibica phối hợp Ộùng ỂỂặĨỌỦ phân Ềổ và thông Ềáo quyền ýu tiên muỞ Ộổ phiếu 

cho cáỘ Ộổ ðông thông quỞ thành viên lýu kýầ ỌáỘ trýờng hợp Ộổ ðông ỘhýỞ lýu kýậ 

Bibica có tráỘh nhiệm thông Ềáo phân Ềổ quyền trựỘ tiếp ðến từng Ộổ ðôngầ 

 CáỘ Ộổ ðông thuộỘ ĨỞnh sáỘh sở hữu Ộuối Ộùng sẽ ðãng ký thựỘ hiện quyền muỞ Ộổ 

phiếu mới phát hành theo tỷ lệ ðýợỘ muỞ ðã qui ðịnh trong thời hạn ộẻ ngày làm 

việỘ. CáỘ Ộổ ðông mở tài khoản và lýu ký Ộổ phiếu ở thành viên lýu ký nào sẽ ðãng 

ký thựỘ hiện quyền tại ỘáỘ thành viên lýu ký ðóầ 

 Khi ðãng ký thựỘ hiện quyền muỞ Ộổ phiếu phát hành thêmậ Ộổ ðông sẽ nộp tiền 

mua cổ phần theo mứỘ giá qui ðịnh tại thành viên lýu ký nõi mở tài khoảnầ Ểhành 

viên lýu ký sẽ Ộhuyển toàn Ềộ tiền muỞ Ộổ phần vào tài khoản Ểiền gửi ðãng ký 

mua chứng khoán trong vòng ộẻ ngày làm việỘ kể từ ngày ỂỂặĨỌỦ phân Ềổ 

quyền muỞ ðến ỘáỘ thành viên lýu kýầ ỳỞu thời hạn quy ðịnhậ ỘáỘ quyền muỞ ỘhýỞ 

ðãng ký thựỘ hiện ðýõng nhiên hết hiệu lựỘầ 

Trong thời hạn ộẻ ngày làm việỘ ðể thựỘ hiện quyềnậ Ộổ ðông sở hữu quyền muỞ ðýợỘ 

phép Ộhuyển nhýợng quyền nếu Ộó yêu Ộầuậ việỘ Ộhuyển nhýợng quyền kết thúỘ trýớỘ 
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02 ngày làm việỘ so với hạn Ộuối ðãng ký thựỘ hiện quyềnầ Ọổ ðông tự tìm ðối táỘậ 

trựỘ tiếp thỏỞ thuận việỘ Ộhuyển nhýợng và ðýợỘ thựỘ hiện tại thành viên lýu ký với 

thủ tụỘ Ộụ thể nhý sỞuở 

 ViệỘ ðãng ký Ộhuyển nhýợng quyền muỞ Ộhứng khoán ðýợỘ thựỘ hiện tại Ểhành 

viên lýu ký củỞ Ềên Ộhuyển nhýợng quyềnầ 

 Thành viên lýu ký Ềên Ộhuyển nhýợng kiểm trỞ việỘ sở hữu quyền ỘủỞ ngýời 

chuyển nhýợng quyền và xáỘ nhận việỘ Ộhuyển nhýợng quyền muỞ Ộhứng khoán 

 Trýờng hợp Ềên Ộhuyển nhýợng và Ềên nhận Ộhuyển nhýợng thuộỘ Ộùng một 

thành viên lýu kýở Ểhành viên lýu ký xáỘ nhận việỘ Ộhuyển nhýợng quyền muỞ 

chứng khoán Ộho Ềên nhận Ộhuyển nhýợng ðể thựỘ hiện việỘ ðãng kýậ nộp tiền 

mua chứng khoán mới phát hành thêmầ 

 Trýờng hợp Ềên Ộhuyển nhýợng và Ềên nhận Ộhuyển nhýợng kháỘ thành viên lýu 

kýở Ểhành viên lýu ký Ềên Ộhuyển nhýợng lập và gửi ỂỂặĨỌỦ yêu Ộầu Ộhuyển 

nhýợng quyền muỞ Ộhứng khoánầ ỳỞu khi ỂỂặĨỌỦ xáỘ nhận việỘ Ộhuyển nhýợng 

(trong vòng ộ ngày làm việỘạ và gửi Ộho ỘáỘ thành viên lýu ký Ộó liên quỞnậ Ộãn Ộứ 

vào thông Ềáo ỘủỞ ỂỂặĨỌỦậ thành viên lýu ký Ềên nhận Ộhuyển nhýợng gửi ĩáỘ 

nhận quyền muỞ Ộhứng khoán Ộho Ộổ ðông nhận Ộhuyển nhýợng ðể thựỘ hiện việỘ 

ðãng kýậ nộp tiền muỞ Ộhứng khoán mới phát hành thêmầ 

 CáỘ Ộổ ðông ỘhýỞ lýu ký hoặỘ việỘ Ộhuyển nhýợng quyền muỞ sỞng Ộho ỘáỘ Ộổ 

ðông ỘhýỞ lýu ký ðýợỘ thựỘ hiện tại trụ sở Ọông ty Ọổ phần Ọhứng khoán ỳài ặòn 

Býớc ộữ Kết thúc thực hiện quyền 

 Kết thúỘ thời giỞn ðãng ký thựỘ hiện quyền ýu tiên muỞ trýớỘ Ộổ phầnậ thành viên 

lýu ký lập Ếáo Ộáo tình hình thựỘ hiện quyền muỞ Ộhứng khoán tại thành viên lýu 

ký và ĨỞnh sáỘh Ộổ ðông thựỘ hiện quyền ồmuỞ Ộhứng khoán phát hành thêmạ sỞu 

1 ngày làm việỘ kể từ ngày kết thúỘ thời hạn thựỘ hiện quyềnầ 

 Ðồng thời thành viên lýu ký Ộhuyển ngỞy tiền thỞnh toán muỞ Ộhứng khoán ỘủỞ 

ngýời ðầu tý vào tài khoản tiền gửi ðãng ký muỞ Ộhứng khoán ỘủỞ ỂỂặĨỌỦ tại 

ngân hàng Ộhỉ ðịnh ðể ỂỂặĨỌỦ Ộhuyển Ộho ẾiỀiỘỞầ 

Býớc ổữ Phân phối chứng khoán 

 Vào ngày phát hànhậ ỂỂặĨỌỦ gửi Ếáo Ộáo phân Ềổ Ộhứng khoán phát hành thêm 

ðến ỘáỘ thành viên lýu kýầ 

 Thành viên lýu ký hạỘh toán số Ộhứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lýu ký 

chứng khoán ỘhýỞ niêm yếtầ Ủhi Ộổ phiếu ðýợỘ thông Ềáo Ộhính thứỘ niêm yết trên 

tài khoản lýu ký ỘủỞ ngýời ðầu týầ 

 Ðối với Ộổ ðông ỘhýỞ lýu ký thì Ộổ phiếu ðýợỘ phân phối trựỘ tiếp tại trụ sở Ọông 

ty Cổ phần Ọhứng khoán ỳài ặòn   

Býớc ềữ Tổng kết phát hành và ðãng ký niêm yết bổ sung 
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 Kết thúỘ việỘ phân phối Ộổ phiếuậ ẾiỀiỘỞ sẽ gửi Ềáo Ộáo phát hành Ộho ỗẾỌỦỡỡ 

và ỂỂặĨỌỦ Ểp ỒỌũầ ỳỞu khi nhận ðýợỘ Ộhấp thuận niêm yếtậ ẾiỀiỘỞ sẽ tiến 

hành ỘáỘ thủ tụỘ ðãng ký và thựỘ hiện niêm yết Ềổ sung ðối với Ộổ phiếu phát hành 

củỞ giỞi ðoạn ụầ 

Lýu ýở Nếu quá thời hạn ộẻ ngày làm việỘ kể từ ngày quyền muỞ Ộổ phần Ộó hiệu lựỘ 

mà Ộổ ðông ðó không thựỘ hiện quyền muỞ ỘủỞ mình thì sẽ Ềị mất quyền muỞ Ộổ phần 

mới mà không nhận ðýợỘ sự ðền bù nào ỘủỞ Ọông tyầ 

Bảng ựợỤ Lịch trình thực hiện phân phối cổ phiếu của giai ðoạn ụ (tính theo ngày làm việcỉ 

STT Công việỈ Thời gian ThựỈ hiện 

1 Thông Ềáo Ộhốt dỞnh sáỘh Ộổ ðông Ộho ỂỂặĨỌỦ Ểp ỒỌũ D BBC, SSI 

2 Chốt dỞnh sáỘh Ộổ ðông D+10 TTGDCK 

3 TTGDCK Tp HCM gửi dỞnh sáỘh phân Ềổ quyền muỞ Ộổ 

phiếu Ộho thành viên lýu ký ồỂỹỷỦạ 
D+15 TTGDCK 

4 Chuyển nhýợng quyền muỞ Ộổ phiếu ồnếu Ộóạ D+16 � 
D+28 

TTGDCK, 
TVLK 

5 Ðãng ký và nộp tiền muỞ Ộổ phiếu D+16 � 
D+30 

TVLK 

6 Gửi dỞnh sáỘh Ộổ ðông thựỘ hiện quyền mua và Ộhuyển tiền 

cho tổ ỘhứỘ phát hành 
D+35 TTGDCK 

7 Phân Ềổ Ộổ phiếu Ộho Ộổ ðông D+45 TVLK, 

8 ThựỘ hiện Ềán và phân Ềổ số Ộổ phiếu Ộổ ðông không ðãng 

ký muỞ hết ồnếu Ộóạ 
D+47 BBC, TVLK 

9 Báo Ộáo phát hành Ộho ỗẾỌỦ và ỂỂặĨỌỦ Ểp ỒỌũ D+50 BBC, SSI 

10 Nhận Ộhấp thuận niêm yết và thựỘ hiện niêm yết Ềổ sung Ộổ 

phiếu 

D+60 UBCK, 

TTGDCK, 
BBC, SSI 

( Lịch trình phân phối cổ phiếu này sẽ ðýợc thông báo chính thức sau khi hoàn tất giai 

ðoạn ợ của ðợt phát hànhỉ 

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ ðối với ngýời nýớỈ ngoài 

CáỘ pháp nhân và thể nhân nýớỘ ngoài Ộó thể muỞ Ộổ phần ỘủỞ Ọông ty Ọổ phần Ếánh 

kẹo Ếiên Ồoà theo quy ðịnh ỘủỞ pháp luậtầ 

12. CáỈ loại thuế Ỉó liên quỏn 

Theo Thông tý số ữữọụếếịọỂỂ-BTC ngày ếộọếấọụếếị sửỞ ðổi Ềổ sung thông tý số 

128/2003/TT-BTC ngày ụụọộụọụếế3 củỞ Ếộ Ểài Ọhính hýớng dẫn thi hành ỡghị ðịnh 

số ộớịọụếếủọỡÐ-CP ngày ụụọộụọụếếủ ỘủỞ Ọhính ẽhủ quy ðịnh Ộhi tiết thi hành ỷuật 

thuế thu nhập doỞnh nghiệpậ Ọông ty Ộó ỘáỘ ýu ðãi sỞuở 
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 ÐýợỘ giảm ẻếệ thuế thu nhập doỞnh nghiệp trong thời giỞn ếẻ nãm Ộho toàn 

bộ thu nhập ỘủỞ doỞnh nghiệp từ ngày ếộọếộọụếếị ðến ngày ủộọộụọụếếữậ với 

thuế suất thuế thu nhập doỞnh nghiệp là ộẻệầ 

 ÐýợỘ hýởng thuế suất thuế thu nhập doỞnh nghiệp là ộẻệậ trong thời giỞn ếụ 

nãm Ộho toàn Ềộ thu nhập ỘủỞ doỞnh nghiệp từ ngày ếộọếộọụếếấ ðến ngày 

31/12/2010. 

Theo Thông tý số ộếếọụếếịọỂỂ-BTC �Ồýớng dẫn về thuế ặỂặỂ và thuế thu nhập 

doanh nghiệp ðối với lĩnh vựỘ Ộhứng khoán�ậ ỀỞn hành ngày ụếọộếọụếếịậ Ộổ tứỘ thu từ 

cổ phiếu thuộỘ diện miễn thuế hoàn toàn ðối với tất Ộả nhà ðầu tý tổ ỘhứỘ và Ộá nhânầ 

Theo Thông tý số ộếếọụếếịọỂỂ-BTC cũng qui ðịnh nhà ðầu tý Ộá nhân không phải 

ðóng thuế trên khoản Ộhênh lệỘh giá khi Ềán Ộổ phiếuầ  

Nhà ðầu tý là tổ ỘhứỘ Ộó ðãng ký kinh doỞnh tại ỹiệt ỡỞm phải Ộhịu một khoản thuế 

ðóng trên phần Ộhênh lệỘh giá khi Ềán Ộổ phiếu nhý sỞuở 

Thuế thu nhập từ Ỉhênh lệỈh giá Ọo ỹán Ỉổ phiếu Ị Ựhu nhập Ỉhịu thuế ẹ Ựhuế suất 

Trong ðóở 

Thu nhập Ộhịu thuế ẩ Tổng giá trị Ộhứng khoán Ềán rỞ trong kỳ - Tổng giá muỞ 

chứng khoán ðýợỘ Ềán rỞ trong kỳ - Chi phí muỞ Ềán Ộhứng khoán + Lãi trái phiếu 

từ việỘ nắm giữ trái phiếuầ 

Thuế suất ẩ Ểhuế suất thuế Ểhu nhập doỞnh nghiệp ỘủỞ tổ ỘhứỘ ðầu tý 

Nhà ðầu tý là tổ ỘhứỘ nýớỘ ngoài không Ộó ðãng ký kinh doỞnh tại ỹiệt ỡỞmậ Ộhỉ mở 

tài khoản giỞo dịỘh Ộhứng khoán tại ỹiệt ỡỞmậ phải Ộhịu một khoản thuế khoán khi 

bán Ộổ phiếu nhý sỞuở 

Thuế khoán từ việỈ ỹán Ỉổ phiếu Ị Ựổng giá trị Ỉổ phiếu ỹán rỏ 

củỏ từng giỏo ỌịỈh Ỉhuyển nhýợng ẹ ồạựẸ 

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏỏ nhận tiền muỏ Ỉổ phiếu  

Tài khoản phong tỏỞ nhận tiền muỞ Ộổ phiếu là tài khoản Ộủa Công ty Ọổ phần Ọhứng 

khoán ỳài ặòn mở tại Ọhi nhánh ỡgân hàng Ðầu tý và ẽhát triển Ộhi nhánh ỡỞm Ủỳ 

Khởi ỡghĩỞậ ðịỞ Ộhỉ ộế-16 Nam Kỳ Ủhởi ỡghĩỞậ ẵuận ộậ Ểp ỒỌũầ Số tài khoản là 

119.10.00-005155.2. 
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V. MỤỦ ÐÍỦề ỀềÁỰ ềÀởề 

1. MụỈ tiêu 
Ðợt phát hành Ềổ sung này thựỘ hiện theo ỡghị quyết Ðại hội Ọổ ðông ỘủỞ Ọông ty lập 

ngày ụẻọếủọụếếớầ ũụỘ tiêu ỘủỞ ðợt phát hành nhằm huy ðộng vốn ðể thựỘ hiện ỘáỘ dự 

án ðầu tý sỞuở 

 Ðầu tý vào dây Ộhuyền sản xuất Ềánh ỷỞyer ỘỞke tại ũỹ ẽhýớỘ- Bình Ĩýõng 

(Nhà máy ẾiỀiỘỞ- Bình dýõng (giai ðoạn ẹạ) 

 Ðầu tý vào dự án phân xýởng kẹo ỘỞo Ộấp tại Ếiên ỒòỞ 

2. Phýõng án khả thi ỈáỈ Ọự án ðầu tý  
Thông tin về ỘáỘ dự án ðầu tý ðýợỘ lấy từ ỘáỘ Ếáo Ộáo khả thi do Ọông ty Ọổ phần Ếánh 

kẹo Ếiên Ồoà lậpầ Ểóm tắt Ềáo Ộáo khả thi ỘủỞ ỘáỘ dự án nhý sỞuở 

2.1. Dự án sản xuất ỹánh ậỏyĨr ỈỏkĨ 

 MụỈ ðíỈh ðầu tý: Ðầu tý mới thiết Ềị và nhà xýởng ðồng Ềộ Ộho dây Ộhuyền sản xuất 

bánh lỞyer ỘỞke Ộông suất ụầẻếế tấnọnãm với Ộông nghệ tiên tiếnậ tự ðộng hóỞ ðể sản 

xuất sản phẩm Ếánhậ sản phẩm dinh dýỡng ỘỞo Ộấp nhằm ðáp ứng nhu cầu ngày Ộàng 

gia tãng ỘủỞ thị trýờng trong nýớỘ Ộũng nhý hýớng ðến xuất khấuầ ỹiệỘ ðầu tý nhà 

máy mới góp phần nâng ỘỞo thýõng hiệu ẾiỀiỘỞ ở thị trýờng trong nýớỘ Ộũng nhý là 

býớỘ ðột phá mới trong lĩnh vựỘ sản phẩm dinh dýỡngầ  

 Sản phẩm Ỉủỏ Ọự án 

- Sản xuất Ềánh lỞyer ỘỞke thýờngở nhãn hiệu là ỒurỞậ dự kiến sản lýợng Ộhiếm ổếệ 

công suất dây Ộhuyền 

- Sản xuất Ềánh ỷỞyer ỘỞke ỘỞo Ộấpở xây dựng ộ nhãn hiệu mới Ộho dòng Ềánh ỘỞo Ộấpậ 

dự kiến sản lýợng Ộhiếm ủếệ Ộông suất dây Ộhuyềnậ ỀỞo gồm ỘáỘ Ộhủng loại sản phẩm 

nhýở Ĩòng sản phẩm trỞng trí Ềề mặt ồrắỘ hạtậ ẲiỘzỞỘ ỳoỘolỞạả Ĩòng sản phẩm phủ 

Socola một mặt hoặỘ hỞi mặtả Ĩòng sản phẩm ủ lớp 

 Thị trýờng tiêu thụ sản phẩmỤ thị trýờng trong nýớỘ 

 Ðịỏ ðiểm sản xuấtỤ Khu Công nghiệp ũỹ ẽhýớỘ ộậ tỉnh Ếình Ĩýõng  

 Chi phí ðầu tý Ọự kiến  

Thành tiền TT Hạng mụỈ 

EUR USD Triệu ðồng 

A Thiết ỹị 1.567.892 15.910 40.332 

B Xây Ọựng Ỉõ ỹản   12.582 

C Chi phí ðầu tý kháỈ   1.872 

D Dự phòng phí   2.739 
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E Thuê ðất tại ụỹ ỀhýớỈ � Bình Ọýõng   10.896 

F Vốn lýu ðộng   10.458 

Tổng Ỉộng   78.879 

 Nguồn vốn ðầu tý 

* Nguồn vốn ðầu tý Vốn tự Ộó 
Vốn phát 

hành Ọẽ Vốn vỞy ỡỒ 
Tổng 

Vốn Ộố ðịnh 10.896.000.000 49.440.000.000 8.085.000.000 68.421.000.000 

% 16% 72% 12% 100% 

Vốn lýu ðộng 0 0 10.458.000.000 10.458.000.000 

Tổng Ỉộng 10.896.000.000 49.440.000.000 18.543.000.000 78.879.000.000 

 

 Tiến ðộ Ỉủỏ Ọự án 

- Quý ẹọụếếẻở Ểhuê ðất khu Ọông ỡghiệp ũỹ ẽhýớỘ ẹ � Bình Ĩýõng 

- Quý ẹẹẹọụếếớở Ủhởi Ộông xây dựng ỡhà ũáy 

- Quý ẹẹọụếếổở Ồoàn thành xây dựng nhà máy và lắp ráp dây Ộhuyền ỷỞyer ỘỞke mớiầ 

- Ðầu quý ẹẹẹọ ụếếổở ÐýỞ sản phẩm rỞ thị trýờng 

 Chi tiết lợi nhuận Ỉủỏ sản phẩm mới 

Ðõn vị tínhở triệu ðồng 

Nãm  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Doanh thu thuần 64.926 81.157 97.389 108.210 108.210 108.210 

Chi phí ỳĩỦĨ 61.270 73.788 86.305 93.915 93.915 93.915 

LN trýớỘ thuế 3.655 7.369 11.083 14.295 14.295 14.295 

Thuế thu nhập Ĩỡ 0 0 0 4.002 4.002 4.002 

LN sau thuế 3.655 7.369 11.083 10.292 10.292 10.292 

-Lãi ròngọĨỂ 5,63% 9,08% 11,38% 9,51% 9,51% 9,51% 

-Lãi ròngọỂổng 

mứỘ ðầu tý 6,35% 12,81% 19,27% 17,89% 17,89% 17,89% 
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2.2. Dự án nâng Ỉấp phân xýởng kẹo Ỉỏo Ỉấp tại Ặiên ềòỏ 

 MụỈ ðíỈh ðầu tý: Ðầu tý nhà xýởng kẹo ðạt tiêu ỒềỌỌẽậ thiết Ềị sản xuất kẹo Ộứng 

và kẹo mềmở nồi nấu kẹoậ máy gói kẹoậ thiết Ềị extruderầ 

 Công nghệ  

- Kẹo cứng: thay ðổi Ộông nghệ nấu từ nấu Ộhân không liên tụỘ gián ðoạn Ềằng Ộông 

nghệ nấu màng mỏng nhỞnhậ Ộhân khôngậ liên tụỘ Ộho rỞ kẹo Ộó trạng thái trong trắngậ 

dònậ phù hợp Ộho việỘ sản xuất ỘáỘ loại kẹo hàm lýợng sữỞ ỘỞoậ nãng suất ụế tấnọngàyậ 

thiết Ềị Ọhâu Âuầ 

- Kẹo mềmỤ hiện tại Ọông ty ðỞng Ộó thiết Ềị sản xuất theo Ộông nghệ kéo và Ộắtậ Ọông 

ty ðầu tý Ềổ sung Ộông nghệ extruder ồðùn và Ộắtạậ Ộông suất kẹo extruderở ữ tấnọngày 

(tổng nãng suất kẹo mềm tỞị Ềiên hòỞở ộị tấnọngàyạậ xuất xứ ỘủỞ thiết Ềị Ọhâu Âuậ 

Châu Áầ 

 Sản phẩmỤ kẹo Ộứng Ộao cấp Ộó hàm lýợng sữỞ ỘỞoậ kẹo Ộứng Ộó nhân tỷ lệ nhân ụếệ 

(bình thýờng ợộếệạậ kẹo mềm ỘỞo Ộấp týõng ðýõng sugusầ 

 Thị trýờng tiêu thụ sản phẩmỤ thị trýờng trong nýớỘầ  

 Nhu cầu vốn ðầu tý 

- Vốn Ộố ðịnh ðầu tý mới 

Thành tiền TT Hạng mụỈ Số lýợng 

USD Quy ra VND 

A Thiết ỹị ðầu tý mới   1,375,156 22,002,500,000 

B Xây Ọựng Ỉõ ỹản    5,500,752,209 

C Chi phí kháỈ    1,150,130,088 

D Dự phòng  ịẸ x ổẶứỦứắầ   1,432,669,115 

Tổng Ỉộng giá trị ðầu tý mới   30,086,051,412 

Tỉ giá ỗỳĨọỹỡĨẩộớầếếế 

 Tổng vốn ðầu tý tính cho nhóm sản phẩm kẹo mới ỘủỞ dự án nàyở 30,086 tỷ ðồng, 
trong ðóở  

o Nhà xýởngở ẻ,5 tỷ ðồng 

o Thiết Ềịở ụụ,002 tỷ ðồng 

o Chi phí kháỘ ở ộậộộẻ tỷ ðồngầ 

o Dự phòng phí ở ộậịủụ tỷ ðồng 

- Vốn lýu  ðộng Ộần thiết  

 Nhu cầu vốn lýu ðộng bổ sung: 11.037.475.209 ðồng 
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 Nguồn vốn ðầu tý 

* Nguồn vốn ðầu tý Vốn tự Ộó Vốn phát hành Ọẽ Vốn vỞy ỡỒ Tổng Ộộng 

Vốn Ộố ðịnh 0 23.760.000.000 6.326.051.412 30.086.051.412 

% 0,00 79% 21% 100% 

Vốn lýu ðộng 0 
              

5.000.000.000  6.006.596.021 11.006.596.021 

Tổng Ỉộng 0 28.760.000.000 12.332.647.433 41.092.647.433 
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 Bảng Ọự trù kết quả kinh Ọoỏnh ảồồỂ � 2012 

STT NỘẹ Ĩỗỡặ ỦẹỡỒ ỂẾ ÐỹỂ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A CÁỦ ỦềỈ ỰặÊỸ ỦÕ ẶẢở               

 Sản lýợng Ềình quân Tấn               7.146                 7.504                 7.718                  7.861                  7.861                  7.861   

 Thuế ỂỡĨỡ ụữệ VND 471.507 492.949 507.065 517.850 523.258 528.666 

 Lãi ròng ộ tấn  VND 1.212.446 1.267.584 1.303.881 1.331.614 1.345.520 1.359.426 

B DOANH THU - LỢặ TỨỦ               

 Doanh thu trýớỘ ỹềỂ VND 200.605.403.220 210.635.673.381 216.653.835.477 220.665.943.542 220.665.943.542 220.665.943.542 

 Lãi trýớỘ thuế trong từng nãm VND 12.034.202.789 13.210.544.273 13.977.079.257 14.538.710.991 14.690.536.225 14.842.361.459 

 Thuế ỂỡĨỡ ụữệ VND 3.369.576.781 3.698.952.396 3.913.582.192 4.070.839.077 4.113.350.143 4.155.861.208 

 Lãi ròng VND 8.664.626.008 9.511.591.877 10.063.497.065 10.467.871.913 10.577.186.082 10.686.500.250 
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 Tiến ðộ Ỉủỏ Ọự án 

Tháng 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 10/06 12/06 1/07 2/07 

DA khả thi           

Ký ỒÐ          

ThựỘ hiện           

Lắp ðặt          

Tung sản phẩm           
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VI. KẾ ềỬẠỦề ẵỬ ắỤởừ ẵỐ ỰặỀở ỰềỸ ÐÝỢỦ ỰỪ ÐỢỰ ỀềÁỰ ềÀởề 

Sau khi kết thúỘ ðợt phát hànhậ Ọông ty sẽ sử dụng số tiền thu ðýợỘ ồýớỘ tính là 75,8 tỷ 
ðồngạ ðể thỞnh toán ỘáỘ hợp ðồng ðầu tý dự án ỷỞyer ỌỞke và dự án phân xýởng kẹo ỘỞo 

cấpầ  

Tổng nhu Ộầu vốn huy ðộng từ phát hành thêm Ộổ phần Ộho hỞi dự án trên là ổữậụ tỷ ðồngầ 

Số tiền Ộhênh lệỘh Ộòn thiếu là ụậị tỷ ðồng sẽ ðýợỘ huy ðộng từ việỘ phát hành Ộho Ộán Ềộ 

công nhân viên Ộhủ Ộhốt, và sẽ ðýợỘ triển khỞi ngay sau khi có ỡghị quyết ÐỒÐỌÐ Ềằng 

việỘ lấy ý kiến Ềằng vãn Ềản (xem tại ẽhần ẹỹậ ðiểm ịạầ 

VII. CÁỦ ÐỐặ ỰÁỦ ậặÊở ỢỸỘở ỰỚặ ÐỢỰ ỀềÁỰ ềÀởề 

1. Tổ ỈhứỈ kiểm toán 
 Công ty ờiểm toán và Ựý vấn ỘẾỦ 

ÐịỞ Ộhỉở ụụấ Ðồng Ủhởiậ ẵuận ộậ Ểp Ồồ Ọhí ũinh 

Ðiện thoạiở ồữịầữạ ữụổ ụụấẻ Fax: (84.8) 827 2300 

2. Tổ ỈhứỈ tý vấn và ỹảo lãnh phát hành 
 Công ty Ủổ phần Ủhứng khoán ẵài ừòn ổẵẵặầ 

Trụ sở chính 

ÐịỞ Ộhỉở ộữế-182 Nguyễn Ọông Ểrứậ ẵuận ộậ Ểhành phố Ồồ Ọhí ũinh 

Ðiện thoạiở ồữịầữạ ữụộ 8567 Fax: (84.8) 821 3867 

E-mail: ssi@ssi.com.vn. Website: www.ssi.com.vn 

Chi nhánh tại Hà Nội 

ÐịỞ Ộhỉở ụẻ Ểrần Ếình Ểrọngậ Ồà ỡội 

Ðiện thoạiở ồữịầịạ ấịụ ớổộữ  Fax: (84.4) 942 6719 

Email: ssi_hn@ssi.com.vn  

Số lýợng Ộổ phiếu Ềảo lãnh phát hành ồgiỞi ðoạn ộạở  1.700.000 cổ phiếu 

MứỘ giá Ềảo lãnh phát hànhở 36.000 ðồngọỘổ phiếu  

Phýõng thứỘ Ềảo lãnhở ũuỞ toàn Ềộ số Ộổ phần phát hành thêm Ộòn lại ỘhýỞ phân phối 

hết sỞu khi thựỘ hiện Ộhào Ềán riêng lẻ Ộho ỘáỘ nhà ðầu tý lớn ỘủỞ Ọông ty Ọổ phần 

Bánh kẹo Ếiên Ồoàầ 
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VIII. CÁỦ ởềÂở ỰỐ ỪỦặ ỪỬ 

1. Rủi ro kinh tế  
- Khi tốỘ ðộ tãng trýởng kinh tế và thu nhập Ềình quân ðầu ngýời Ềiến ðộng Ộó ảnh 

hýởng ðến việỘ tiêu thụ ỘáỘ sản phẩm Ềánh kẹoậ ỘáỘ nhu Ộầu nâng ỘỞo dinh dýỡngậ nhu 

cầu Ềiếu tặng ỘáỘ loại thựỘ phẩm ỘỞo Ộấpậ trong ðó Ộó Ềánh kẹo cũng Ềị Ềiến ðộng 

theo. Với tốỘ ðộ tãng trýởng khá ỘỞo và ổn ðịnhở nãm ụếếụ ðạt ổậộệ và nãm ụếếủ là 

7,23%, nãm ụếếị ðạt ổậổệậ nãm ụếếẻ ðạt ữậịệậ với ðà phát triển ỹiệt nỞm tốỘ ðộ tãng 

trýởng ặĨẽ ỘủỞ ỹiệt ỡỞm duy trì ở mứỘ ổ � 8% nãm là hoàn toàn khả thiầ Sự phát 

triển ỘủỞ nền kinh tế Ộó ảnh hýởng tốt ðến sự phát triển ỘủỞ ngành sản xuất Ềánh kẹoầ  

- Khi Việt ỡỞm giỞ nhập ẳỂử thì nhiều ðối thủ Ộạnh trỞnh lớn ngành Ềánh kẹo vào thị 

trýờng ỹiệt ỡỞmậ hệ thống phân phối ỘủỞ ỘáỘ Ộông ty lớn ðỞ quốỘ giỞ thiết lập tại thị 

trýờng ỹiệt nỞm sẽ táỘ ðộng thị trýờng Ềánh kẹo tại ỹiệt ỡỞmậ áp lựỘ Ộạnh trỞnh sẽ 

tãng ỘỞoầ 

- Biến ðộng trong việỘ phát triển kinh tế Ộũng Ộó thể sẽ làm ảnh hýởng tới tỷ giá giữỞ 

ðồng ỹiệt ỡỞm với ỘáỘ ngoại tệ mạnhậ từ ðó ảnh hýởng tới việỘ thu muỞ nguyên vật 

liệu ðầu vào ỘủỞ Ọông tyầ ỡgoài rỞậ khi nền kinh tế kém ổn ðịnhậ nhu Ộầu ðầu tý dài 

hạn sẽ thấp làm Ộho giá Ộả Ộhứng khoán nói Ộhung không ổn ðịnhầ 

- TốỘ ðộ tãng trýởng kinh tế Ộhung ỘủỞ Ộả nýớỘậ lãi suất tiền gửi ngân hàngậ tình hình 

lạm phát vầv� ảnh hýởng ðến giá Ộả Ộổ phiếu ỘủỞ Ọông ty trên thị trýờngầ 

2. Rủi ro xuất phát từ ðặỈ ðiểm kinh Ọoỏnh 
- Xu hýớng tiêu dùngở ngýời tiêu dùng quỞn tâm hàng ðầu là mặt hàng thựỘ phẩmậ 

ngành hàng Ềánh kẹo Ộhỉ là ngành hàng thứ yếu, nên trong Ộhi tiêu ỘủỞ ngýời tiêu dùng 

ðối với mặt hàng Ềánh kẹo không ðýợỘ ðýỞ vào khoản Ộhi tiêu Ộhính mà nó hoàn toàn 

phụ thuộỘ vào thu nhậpầ  

- Về Ộhủng loại mặt hàngậ những mặt hàng mà những nãm trýớỘ ðây ỘhýỞ phải là thiết 

yếu hoặỘ  mặt hàng dinh dýỡng cao, thì nỞy ðỞng giỞ tãng mạnhậ nhý sản phẩm Ộó giá 

trị dinh dýỡng ỘỞoậ sản phẩm dành Ộho ngýời ãn khiêngậ sản phẩm dinh dýỡngậ sản 

phẩm dinh dýỡng ỘhứỘ nãng v.v� 

- Ngành hàng Ềánh kẹo Ềị ảnh hýởng rất lớn ðến yếu tố thời vụở mùỞ trung thuậ tết 

nguyên ðán, mùỞ nghỉ hè họỘ sinhầ 

- Do tính Ộhất kinh doỞnh nên sự thỞy ðổi nhân sựậ ðặỘ Ềiệt là nhân viên Ềán hàng nếu 

chuyển sỞng làm việỘ Ộho ỘáỘ ðối thủ Ộạnh trỞnh sẽ dẫn tới mạng lýới tiêu thụ tại khu 

vựỘ mà nhân viên ðó quản lý Ộó thể Ềị ðối thủ Ộạnh trỞnh thông hiểu và tiếp Ộậnầ 

- Rủi ro do xu hýớng xã hội thỞy ðổiở khi xã hội ngày Ộàng phát triểnậ ngýời dân Ềắt ðầu 

quan tâm hõn ðến  sứỘ khỏeậ quỞn tâm hõn ðến Ộhế ðộ dinh dýỡngậ vì vậy nhu Ộầu tiêu 

dùng Ềánh kẹo Ộó thể phát triển ðỞ dạng hõnầ Ðây Ộũng là một vấn ðề ðýợỘ Ọông ty 

quan tâmầ 
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3. Rủi ro liên quỏn ðến ðợt phát hành 
- Sự thành Ộông ỘủỞ ðợt phát hành này phụ thuộỘ nhiều vào giỞi ðoạn ộ ồphát hành riêng 

lẻ Ộho ỘáỘ nhà ðầu tý lớnạầ Ĩo ðó Ọông ty Ọổ phần Ếánh kẹo Ếiên Ồoà ðã ký hợp 

ðồng Ềảo lãnh phát hành với Ọông ty Cổ phần Ọhứng khoán ỳài ặòn ỘỞm kết muỞ lại 

số Ộổ phiếu ỘhýỞ thựỘ hiện Ềán hếtầ ẫủi ro này Ộhỉ xảy rỞ ðối với giỞi ðoạn phát hành 

bằng mệnh giá (giai ðoạn ụạ.   

- Số lýợng vốn huy ðộng từ ðợt phát hành này Ộhủ yếu tài trợ Ộho ỘáỘ dự án ðầu týầ ỡếu 

việỘ triển khỞi ỘáỘ dự án không ðúng tiến ðộ sẽ làm ảnh hýởng ðến kết quả kinh doỞnh 

chung củỞ ẾiỀiỘỞầ Ếên Ộạnh việỘ huy ðộng vốn tài trợ dự ánậ ẾiỀiỘỞ Ộũng phải ðiều 

ðộng nhân sự thỞm giỞ ỘáỘ dự án ðầu týậ ðiều này Ộũng Ộó thể ảnh hýởng ðến lựỘ 

lýợng lỞo ðộng hiện tại ỘủỞ ẾiỀiỘỞầ 

- ViệỘ phát hành Ộổ phiếu Ềổ sung tãng vốn ðiều lệ ỘủỞ Ọông ty sẽ làm tãng số lýợng Ộổ 

phiếu lýu hành trên thị trýờngậ do ðó nếu Ọông ty vẫn Ộhủ trýõng duy trì tỷ lệ Ộhi trả 

cổ tứỘ nhý Ộũ thì Ộần lýợng tiền Ộhi trả Ộổ tứỘ sẽ nhiều hõn và ảnh hýởng lợi nhuận giữ 

lạiầ Ểrong trýờng hợp kinh doỞnh Ộó Ềiến ðộng lớnậ hoặỘ Ộó những Ộõ hội kinh doỞnh 

mới trong khi ỘáỘ dự án ðầu tý ỘhýỞ sinh lờiậ Ọông ty Ộó thể gặp những áp lựỘ về việỘ 

trả Ộổ tứỘ Ộũng nhý nguồn vốn Ộho ðầu týầ 

4. Rủi ro về luật pháp 
- Ngành sản xuất Ộhế Ềiến thựỘ phẩm trong ðó Ộó Ềánh kẹo là ngành phát triển mạnh ỘủỞ 

cáỘ quốỘ giỞ trong giỞi ðoạn ðỞng phát triểnậ tuy nhiên do yêu Ộầu lỞo ðộng nhiềuậ sử 

dụng nguồn nguyên liệu từ nông nghiệpở ðýờngậ tinh bột sắnậ chất phụ giỞ ồshortening) 
v.v... khi nhà nýớỘ Ộó những Ộhính ðối với ngýời lỞo ðộng nhý Ềảo hiểm xã hộiậ Ềảo 

hiểm y tế v.v..., chính sáỘh thuếậ hạn ngạỘh ðối với một số mặt hàng là nguyên liệu sẽ 

làm ảnh hýởng giá ðầu vào ỘủỞ Công ty. 

- Cãn Ộứ pháp lệnh Ởn toàn vệ sinh thựỘ phẩmậ nghị ðịnh ộớủọụếếịọỌẽ ngày ếổọếấọụếếị 

quy ðịnh Ộhi tiết pháp lệnh Ởnh toàn vệ sinh thựỘ phẩmậ quy ðịnh nhà xýởng thiết kế 

ðạt tiêu Ộhuẩn ỒềỌỌẽ ðối ngành sản xuất thựỘ phẩmậ yêu Ộầu ỘáỘ Công ty hoàn thiện 

nhà xýởng ðạt tiêu Ộhuẩn ỒềỌỌẽầ 

- ViệỘ niêm yết và huy ðộng trên thị trýờng Ộhứng khoán là những lĩnh vựỘ Ộòn rất mới 

mẻầ ỷuật và ỘáỘ vãn Ềản dýới luật quy ðịnh về ỘáỘ vấn ðề này Ộòn ðỞng trong quá trình 

hoàn thiệnậ do ðó nếu Ộó sự thỞy ðổi thì sẽ ảnh hýởng tình hình giỞo dịỘh cổ phiếu ỘủỞ 

Công tyầ  

5. Rủi ro kháỈ 
CáỘ rủi ro kháỘ Ộó thể ảnh hýởng ðến hoạt ðộng sản xuất kinh doỞnh ỘủỞ Ọông ty nhýở 

- Thiên tỞiở hạn hán hỞy lũ lụt sẽ ảnh hýởng ðến thu nhập ỘủỞ ngýời dân Ộũng nhý việỘ 

vận Ộhuyển và Ềảo quản sản phẩmầ Ðể phòng ngừỞ ỘáỘ rủi ro loại này Ọông ty muỞ 

bảo hiểm Ộho toàn Ềộ hàng hóỞ và tài sản ỘủỞ Ọông tyầ 
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- DịỘh Ềệnhở nguyên vật liệu ðể sản xuất Ềánh kẹo Ộó nguồn gốỘ từ ỘáỘ loại nông sảnậ 

gia cầm do vậy nếu dịỘh Ềệnh xảy rỞ sẽ ảnh hýởng ðến hoạt ðộng sản xuất kinh doỞnh 

củỞ Ọông ty.  
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Tp HCM, ngày ��  tháng ...... nãm ụẽẽể 

ÐẠặ ắặỆở ỰỔ ỦềỨỦ ỀềÁỰ ềÀởề  

CÔởừ Ựọ ỦỔ ỀềẦở ẶÁởề ờẸỬ ẶặÊở ềỬÀ 

CHỦ ỰỊỦề ềỘặ ÐỒởừ ỢỸẢở ỰỪỊ 

 

 

 

                                                                                 

TRÝÕNG PHÚ ỦềặẾở 

 

TỔởừ ừặÁụ ÐỐỦ 

 

 

                                                                                 

HOÀởừ ỰềỌ ẬĨởề 

 

 TRÝỞởừ ẶỘở ờặỂụ ẵỬÁỰ KẾ ỰỬÁở ỰỪÝỞởừ 

 

 

 

 LÊ ềỬÀặ ởỘụ NGUYỄở ỢỸỘởừ ềặẾở 

 

 

ÐẠặ ắặỆở ỰỔ ỦềỨỦ ỰÝ ẬẤở ẬÀ ẶẢỬ ậÃởề ỀềÁỰ ềÀởề 

CÔởừ Ựọ ỦỔ ỀềẦở ỦềỨởừ ờềỬÁở ẵÀặ ừÒở 

GIÁụ ÐỐỦ ÐặỀỸ ềÀởề 

 

 

 

 

NGUYỄở ềỒởừ ởỘụ  
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IX. PHỤ ậỤỦ   

1. Phụ lụỈ ựỤ Báo Ỉáo quyết toán ố tháng ðầu nãm ảồồẤ                                                                         
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