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1 .  CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 
1.1 Rủi ro về kinh tế 
Là một thực thể sống trong nền kinh tế, dĩ nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của bất 
kỳ doanh nghiệp nào cũng chịu ảnh hưởng và chịu tác động bởi tình trạng sức khỏe của 
nền kinh tế, trong cũng như ngoài nước. Khi kinh tế tăng trưởng tốt với nhịp độ tăng trưởng 
GDP cao, mức sống người dân được cải thiện thì nhu cầu tiêu dùng sản phẩm hàng hoá, 
dịch vụ sẽ ngày càng gia tăng và do đó doanh nghiệp càng có cơ hội khai thác thị trường 
để tăng trưởng. Ngược lại, khi kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái hoặc khủng hoảng, 
nhu cầu tiêu thụ hàng hoá sẽ co hẹp lại và do đó, nói chung, doanh thu và lợi nhuận của 
doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.  
Tuy nhiên, đối với một ngành thuộc nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu như 
ngành đường, các tác động xấu khi kinh tế suy thoái hoặc ngay cả khủng hoảng là không 
quá cao vì nhu cầu tiêu thụ đối với sản phẩm này là khá đa dạng và không ngừng tăng 
lên.  
Trước hết, đường là thực phẩm cần thiết trong thực đơn hàng ngày của mỗi người. Ngoài 
ra, đường còn là nguyên liệu đầu vào không thể thiếu của nhiều ngành sản xuất thực 
phẩm khác như bánh, kẹo, nước giải khát,…  
Đường cũng là chất phụ gia cần thiết, là nguyên liệu đầu vào của các ngành công nghiệp 
dược phẩm, năng lượng. 
Chính vì vậy, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhu cầu tiêu thụ đường không 
những không giảm mà vẫn gia tăng. Từ những lý do nói trên, có thể thấy rằng, các rủi ro 
kinh tế đối với ngành đường là không cao. 
1.2 Rủi ro luật pháp 
Công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần và đã chính thức niêm yết trên Sở giao 
dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm 2009, do đó hoạt động kinh doanh 
của Công ty chịu sự chi phối của các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán 
và thị trường chứng khoán. Hiện nay, luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực chứng 
khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra 
và khi đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như 
giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán. 
Bên cạnh đó, ngành mía đường là ngành chịu ảnh hưởng nhiều từ các quy định của Bộ 
Công thương về hạn ngạch nhập khẩu và quy định của Bộ Tài chính về thuế suất nhập 
khẩu. Sự biến động của các yếu tố này sẽ ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh 
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của Công ty. Tuy nhiên, hiện tại ngành mía đường là ngành có sự bảo hộ của Nhà nước 
do đó các yếu tố này đang được điều chỉnh theo hướng có lợi cho doanh nghiệp đường 
trong nước. 
1.3 Rủi ro về đặc thù ngành 
Rủi ro nguyên liệu: Nguyên liệu chính cho ngành sản xuất đường là cây mía, mía cây có 
hàm lượng đường cao sẽ cho sản lượng đường lớn. Công ty đã ban hành và duy trì các 
chính sách hỗ trợ người nông dân trồng mía nhằm ổn định nguồn nguyên liệu, giúp nhà 
máy vận hành hết công suất, giảm các chi phí cố định.  
Rủi ro lạm phát: Lạm phát sẽ làm tăng giá nguyên liệu và nhiên liệu khác như dầu DO, 
FO. Tuy nhiên, Công ty cũng đã tận dụng phế phẩm là bã mía để sản xuất điện vì vậy 
cũng giảm được chi phí đáng kể.. 
1.4 Rủi ro về đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán  
Đợt chào bán này không được bảo lãnh phát hành nên có thể sẽ xảy ra rủi ro cổ phiếu 
chào bán không được mua hết. Trong trường hợp này, lượng cổ phần chưa phân phối hết 
sẽ được  Hội đồng Quản trị Công ty quyết định đối tượng và giá bán phù hợp, đảm bảo 
không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phiếu. 
Mục đích của đợt chào bán lần này là để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh hàng năm. Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết như dự kiến sẽ ảnh 
hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Để hạn chế những rủi ro này, Công ty cần có 
những biện pháp huy động vốn từ các nguồn khác để phục vụ cho hoạt động của Công ty.  
1.5 Rủi ro pha loãng cổ phiếu từ đợt phát hành 

1  Số lượng cổ phần đã phát hành  17.406.580 

2  Số lượng cổ phiếu quỹ  104 
3  Số lượng cổ phần đang lưu hành  17.406.476 
4  Số lượng cổ phần chào bán (dự kiến)  21.593.420 
5  Tỷ lệ pha loãng  124% 
6  Số lượng cổ phần lưu hành sau khi chào bán (dự kiến)  38.999.896 

Do tỷ lệ pha loãng lên đến 124%, nên sự pha loãng trong EPS là rất lớn, cụ thể : 

EPS (cơ bản)   = 
Lợi nhuận sau thuế TNDN 

Số lượng cổ phần đang lưu hành 
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Chỉ tiêu Cách tính Giá trị 
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013 (dự kiến) (VNĐ) (1) 31.187.000.000 
Số lượng cổ phần đang lưu hành (CP) (2) 17.406.476 
EPS trước khi chào bán (VNĐ/CP) (3)=(1)/(2) 1.791,69 

Số lượng cổ phần lưu hành sau khi chào bán (CP) (4) 38.999.896 
EPS sau khi chào bán (VNĐ/CP) (5)=(1)/(4) 799,67 

Dựa trên tính toán đơn giản ở trên, ta cũng có thể thấy tác động của đợt chào bán khi EPS 
2013 dự kiến giảm từ 1.791,69 đồng/cổ phần xuống còn 799,67 đồng/cổ phần. 
Tuy nhiên, việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ mang lại doanh thu và lợi 
nhuận đáng kể trong những năm sau. Do đó, EPS dự kiến trong những năm sau dự kiến 
sẽ tăng tương ứng từ hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn từ đợt chào bán mang lại. 
1.6 Rủi ro của việc sử dụng vốn vay và rủi ro thanh khoản 
Rủi ro của việc sử dụng vốn vay: Theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 
các năm 2011 và 2012, tỷ trọng vốn vay/vốn chủ sở hữu của Công ty lần lượt là 184,09% 
và 194,95%. Đây là tỷ trọng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với Công ty trong việc thanh toán 
các khoản nợ khi đến hạn. Ngoài ra, việc tỷ trọng này cao trong điều kiện lãi suất ngân 
hàng không ổn định sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty. 
Nhận thấy được nguy cơ này, Công ty đã chủ trương giảm tỷ trọng vốn vay/vốn chủ sở 
hữu trong năm 2013 bằng việc phát hành tăng vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ vốn chủ dự kiến tăng 
thêm trong năm 2013 là 124%, điều này sẽ làm giảm tỷ trọng vốn vay/vốn chủ sở hữu 
xuống tương ứng. 
Rủi ro thanh khoản: Rủi ro thanh khoản là khả năng Công ty không đáp ứng được nghĩa 
vụ thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. 
Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, khoản mục “vay ngắn hạn và dài hạn 
đến hạn trả” của Công ty là 243,59 tỷ đồng, khoản mục “vay dài hạn” của Công ty là 
135,47 tỷ đồng. Trong trường hợp xấu nhất, Công ty không thể thanh toán được các khoản 
nợ khi đến hạn, các tài sản đảm bảo của Công ty sẽ bị xử lý. Mặc dù Công ty đã có những 
dự phòng đầy đủ cho các khoản nợ này và lịch sử thanh toán nợ vay của Công ty là rất tốt, 
tuy nhiên với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty chứng khoán BSC cũng xin lưu ý các nhà 
đầu tư về điều này. 
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1.7 Rủi ro khác 
Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn .v.v... là những rủi ro bất khả kháng. Nếu 
xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.  
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2. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 
CÁO BẠCH 

2.1 Tổ chức phát hành 
Bà Nguyễn Thị Hoa   Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Ông Cáp Thành Dũng   Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Ông Nguyễn Xuân Thanh  Chức vụ: Kế toán trưởng  
Ông Phạm Cao Sơn   Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát  
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung 
thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu 
này. 
2.2 Tổ chức tư vấn: 
Ông Đỗ Huy Hoài Chức vụ: Tổng Giám đốc 
Ông Nguyễn Quốc Tín Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi 

nhánh TP.HCM 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với 
Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, 
đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và 
cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện 
Gia Lai cung cấp. 
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3. CÁC KHÁI NIỆM: 
Công ty:  Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai  
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam 
BSC: Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam 
SEC:   Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai  
ĐHĐCĐ:  Đại hội đồng cổ đông  
HĐQT:   Hội đồng quản trị 
BKS:   Ban kiểm soát 
BTGĐ:   Ban Tổng Giám đốc 
TGĐ:   Tổng Giám đốc 
P.TGĐ:  Phó Tổng Giám đốc 
CNĐKKD:  Chứng nhận đăng ký kinh doanh 
HĐND:   Hội đồng Nhân dân 
UBND:   Uỷ ban Nhân dân 
TNHH:   Trách nhiệm hữu hạn 
QLDN:   Quản lý doanh nghiệp 
CPQL:   Chi phí quản lý 
CPBH:   Chi phí bán hàng 
CBCNV:  Cán bộ công nhân viên 
KCS:   Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm 
BVTV:   Bảo vệ thực vật 
TSCĐ:   Tài sản cố định 
BCTC:   Báo cáo tài chính 
GTGT:   Giá trị gia tăng 
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4. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
4.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

4.1.1 Giới thiệu về Công ty 

Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 
Tên tiếng Anh Gia Lai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company 
Tên viết tắt SEC 
Vốn điều lệ 174.065.808.000 đồng 

Giấy CNĐKKD 3903000148 do Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai cấp lần đầu 
ngày 02/8/2007, số Giấy đăng ký kinh doanh mới: 
5900421955 thay đổi lần 7 vào ngày 18/05/2012. 

Trụ sở chính 561 Trần Hưng Đạo, Thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại (84-59) 3 657 245 
Fax (84-59) 3 657 236 

E-mail secgialai@vnn.vn   
Website www.secgialai.com.vn 
Logo 

 

Ngành nghề kinh doanh 
chính 

Tên ngành Mã ngành 
Sản xuất đường, các sản phẩm sau 
đường: mật rỉ, bánh kẹo, đồ uống 

1072 

Sản xuất phân bón  2012 
Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết 
đóng chai 

1104 

Sản xuất cồn thực phẩm 2011 
Chế biến hàng nông sản (trừ mủ cao su) 1030 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu 
khác (trừ gỗ, tre, nứa và mủ cao su) 

4620 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy nông nghiệp 

4653 

Gia công cơ khí 2592 
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục 
vụ lưu động 

5610 

Khách sạn 55101 
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Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 
khác 

4290 

Sản xuất gạch Tuynel 2392 

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu 
mạnh 

1101 

Tư vấn, thiết kế kỹ thuật công nghệ lập 
dự án và quản lý sản xuất liên quan đến 
ngành đường và cồn thực phẩm. 

7490 

Đầu tư tài chính 6611 
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3510 
Trồng và đầu tư mía giống, mía nguyên 
liệu 

0114 

 

4.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 

Tiền thân của Công ty Mía Đường Nhiệt điện Gia Lai là Công ty TNHH Mía Đường Bourbon 
Gia Lai được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Công ty Mía Đường Gia Lai (Công ty trực 
thuộc UBND tỉnh Gia Lai) và Groupe Des Societes De Bourbon (phía Cộng hòa Pháp) theo 
giấy phép đầu tư số 1950/GP ngày 18/7/1997 của Bộ kế hoạch và đầu tư với công suất thiết 
kế nhà máy là 1.500 tấn mía cây/ngày. 
 Năm 2007, Tập đoàn Bourbon (Pháp) chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho Công ty 
Mía đường Gia Lai theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ký ngày 25/04/2007.  
Ngày 16/5/2007 UBND tỉnh Gia Lai ký Quyết định số 1300/UBND -TH về việc Huy động để 
mua lại phần vốn của tập đoàn Bourbon Pháp: Đồng ý chủ trương cho Công ty Mía đường 
Gia Lai huy động vốn từ hộ nông dân trồng mía, Cán bộ công nhân viên của Công ty, Ngân 
hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank), công ty Điện Gia Lai và các tổ chức cá nhân khác 
có quan hệ tạo điền kiện phát triển nhà máy đường… để thực hiện mua lại phần vốn 51% 
của Tập đoàn Bourbon ở Công ty TNHH Mía đường Bourbon Gia Lai. Theo đó, công ty Mía 
đường Gia Lai chỉ là đại diện ký hợp đồng mua lại phần vốn của Tập đoàn Bourbon và phân 
phối lại cho các chủ thể trên. 
Ngày 19/10/2007, Công ty TNHH Mía đường Bourbon Gia Lai chuyển thành Công ty Cổ phần 
Mía đường Nhiệt điện Gia Lai trên cơ sở cổ phần hoá Công ty TNHH Mía đường Bourbon Gia 
Lai. 
Công ty được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
3903000148 ngày 02/8/2007, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 vào ngày 
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18/05/2012 Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động kinh doanh theo luật doanh 
nghiệp, điều lệ công ty và các quy đinh pháp lý hiện hành có liên quan. 

4.1.3 Các thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay: 

 Năm 2000 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen về thành tích đã có  nhiều 
đóng góp thực hiện chương trình mía đường  năm 1995 -2000. 

 Bộ Lao động - thương binh và xã hội tặng bằng khen: Đã có thành tích thực hiện tốt 
công tác bảo hộ lao động năm 2000. 

 Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai tặng bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua và xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao 
động.  

 Năm 2002 

 Bộ Y tế tặng bằng khen: Đã có thành tích trong công tác an toàn - vệ sinh lao động - 
phòng chống cháy nổ năm 2002. 

 UBND Tỉnh Gia Lai tặng bằng khen: Đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần 
thực hiện tốt chỉ thị 15-CT/TW của Bộ chính trị năm 1997-2002. 

 Năm 2006 

 Công an Tỉnh Gia Lai tặng Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào 
PCCC từ năm 2001-2006. 

4.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty 
Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo 
Luật doanh nghiệp, các luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông nhất 
trí thông qua.  
Trụ sở Công ty: Là nơi đặt văn phòng làm việc của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 
tất cả các phòng nghiệp vụ của Công ty.  
Địa chỉ:  Số 561 Trần Hưng Đạo, Thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai.  
Điện thoại:  (059) 3 657 236     
Fax:    (059) 3 657 236 
4.3 Cơ cấu bộ máy quản lý công ty 
Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai có bộ máy quản lý tổ chức theo mô hình 
Công ty Cổ phần bao gồm:  
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4.3.1 Đại hội đồng cổ đông:  

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao 
nhất của công ty Cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có các nhiệm vụ chính sau: 
 Thông qua định hướng phát triển của công ty; 

 Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 
quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần, trừ trường hợp Điều lệ công 
ty có quy định khác; 

 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

 Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài 
sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không 
quy định một tỷ lệ khác; 

 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do 
bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy 
định tại Điều lệ công ty; 

 Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

 Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

 Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho 
công ty và cổ đông công ty; 

 Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; 

 Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 
ty. 

4.3.2 Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết 
định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 
cổ đông. Hiện tại Hội đồng quản trị của SEC gồm 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm Hội 
đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 
 Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng 

năm của công ty; 

 Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 
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 Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 
của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

 Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty; 

 Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật Doanh 
nghiệp; 

 Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp hoặc Điều lệ công ty; 

 Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng 
mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 50% tổng giá 
trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác 
nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 
và khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp; 

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc 
và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương 
và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực 
hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù 
lao và lợi ích khác của những người đó; 

 Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh 
doanh hằng ngày của công ty; 

 Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công 
ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh 
nghiệp khác; 

 Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 

 Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

 Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ 
phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

 Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; 
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 Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công 
ty. 

4.3.3 Ban kiểm soát 

Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hiện tại Ban 
kiểm soát của SEC gồm 3 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ 
kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của 
Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Ban 
Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực 
hiện theo quyền hạn và nghĩa vụ sau: 
 Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành công ty, 

chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; 

 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều 
hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, lập báo cáo tài chính; 

 Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty và 
báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại 
cuộc họp thường niên; 

 Và các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty. 

4.3.4 Tổng Giám đốc 

Bộ máy điều hành của Công ty được tổ chức quản lý theo chế độ thủ trưởng do Tổng Giám 
đốc điều hành và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của 
Công ty; chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về 
việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 
Tổng Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 
 Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động, sản xuất, kinh doanh của Công ty, 

trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

 Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. 

 Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty. 

 Kiến nghị phương án xử l ý  lãi, lỗ trong kinh doanh. 

 Tổng Giám đốc có thể phân công các Phó Tổng Giám đốc hoặc ủy quyền cho các 
Trưởng phòng nghiệp vụ quản lý, thực hiện một hoặc một số hoạt động của Công ty. 
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 Bổ nhiệm, miễm nhiệm, cách chức các chức danh quản l ý trong Công ty, trừ các chức 
danh thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

 Quyết định tuyển dụng lao động theo nhu cầu kinh doanh trong kế hoạch hàng năm, 
tổ chức đào tạo bồi dưỡng, điều động, bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và cho thôi 
việc đối với nhân viên các cấp, ngoại trừ các chức danh do HĐQT quyết định thì có 
quyền kiến nghị. 

 Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm đảm bảo công tác an toàn - vệ sinh lao động, 
an toàn - vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong toàn 
Công ty. 

 Ban hành nội quy lao động và các quy định khác của Công ty, trừ các quy định thuộc 
thẩm quyền ban hành của HĐQT. 

 Tham mưu cho HĐQT về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ hoạt động và 
các quy định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

 Tham mưu cho HĐQT về mặt hoạch định các mục tiêu, chính sách đồng thời xây 
dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, phát triển của Công ty. 

 Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản l  ý kế thừa. 

 Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ, quy định Công ty và quy định 
pháp luật. 

4.3.5 Văn phòng Tổng Giám đốc 

a. Chức năng 
 Công tác trợ lý 

 Công tác thư ký 

 Công tác khác 

b. Nhiệm vụ. 
 Công tác trợ lý 

 Giúp Tổng giám đốc duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của 
Công ty. 
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 Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty của các Phòng ban thông qua 
báo cáo của các bộ phận.  

 Trợ giúp Tổng giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty.  
 Trợ giúp Tổng giám đốc quản lý thời gian và kiểm soát công việc. 
 Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết 

định và chỉ dẫn của TGĐ được thông báo và thực hiện nghiêm túc. 
 Hỗ trợ Tổng giám đốc theo dõi công việc của các Giám Đốc và Trưởng phòng. 
 Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính 

sách theo chức năng khi được Tổng giám đốc phân công.  
 Giám sát việc tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý. 
 Tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát 

triển Công ty.  
 Đề xuất giải pháp thực hiện cho Tổng giám đốc. 
 Giúp việc cho Tổng giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại. 
 Kiểm tra các văn bản, chứng từ quan trọng từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi 

trình Tổng giám đốc phê duyệt. 
 Chuẩn bị tham gia các cuộc họp của các bộ phận theo yêu cầu của Tổng giám đốc. 
 Thực hiện các công việc khác khi được phân công. 
 Công tác thư ký. 

 Phát hành các văn bản thông báo  ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. 
 Tiếp nhận và truyền đạt thông tin của Ban Tổng Giám đốc đến các phòng nghiệp vụ. 
 Tổ chức các buổi họp, làm việc của Ban Tổng Giám đốc. 
 Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp khi được yêu cầu. 
 Thư k  ý cho các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc hoặc cuộc họp khác khi có yêu 

cầu. 
 Công tác khác. 

4.3.6 Các phòng ban chức năng 

a. Phòng Hành chính -  nhân sự 
 Chức năng 

 Công tác nhân sự. 

 Công tác hành chính quản trị. 

 Công tác pháp chế. 
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 Công tác về công nghệ thông tin (IT). 

 Công tác an toàn – vệ sinh lao động, thực phẩm và y tế. 

 Công tác hỗ trợ quan hệ cổ đông. 

 Công tác mua sắm tài sản, văn phòng phẩm. 

 Công tác khác. 

 Nhiệm vụ 
 Công tác nhân sự. 

 Lập kế hoạch về nhân sự, đào tạo hàng năm. 
 Tổ chức tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động của 

Công ty. 
 Thực hiện các chế độ, chính sách nhân sự đối với người lao động theo quy định của 

pháp luật. 
 Xây dựng, thực hiện chế độ lương, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ đãi ngộ nhân 

sự khác. 
 Thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định 

pháp luật. 
 Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV. 
 Xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống chức danh, bảng mô tả công việc, tiêu 

chuẩn tuyển dụng, đánh giá thành tích, thi đua khen thưởng. 
 Tham mưu cho Tổng Giám đốc các vấn đề về nhân sự (tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, điều động, khen thưởng, nâng bậc lương, kỷ luật,…). Hoạch định và phát triển 
nguồn nhân lực. 

 Quản lý hồ sơ nhân sự, tuyển dụng , đào tạo, bảo hiểm, … 
 Công tác hành chính quản trị. 

 Tổ chức phát hành, lưu trữ văn thư. 
 Xây dựng và cập nhật lịch làm việc hằng tuần cho toàn Công ty. 
 Quản l ý  khuôn dấu của Công ty. 
 Quản lý và theo dõi các hợp đồng liên quan đến công tác hành chính quản trị. 
 Thực hiện công tác lễ tân, tổng đài của Công ty. 
 Tổ chức thực hiện việc ăn giữa ca cho CB-CNV. 
 Tổ chức các sự kiện của Công ty. 
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 Chăm sóc, bảo vệ cây xanh. 
 Đảm bảo an ninh, trật tự. 
 Thực hiện công tác tài xế, đăng ký và đăng kiểm xe ôtô của Công ty. 
 Thực hiện công tác vệ sinh, nước uống. 
 Quản lý tài sản của Công ty, phối hợp với Phòng TC - KT kiểm tra tài sản định kỳ/đột 

xuất theo quy định Công ty và yêu cầu của HĐQT/Tổng Giám đốc. 
 Công tác pháp chế. 

 Tổng hợp và quản lý kế hoạch lập quy Công ty, đánh giá hiệu quả thực thi các văn 
bản lập quy. 

 Xây dựng và làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định, trình ký tất cả các văn bản lập quy do 
các phòng nghiệp vụ soạn thảo. 

 Lưu trữ và hệ thống hóa các văn bản lập quy của Công ty. 
 Xây dựng và quản lý hệ thống phân quyền, ủy quyền trong công tác quản trị, điều 

hành nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty. 
 Thực hiện các thủ tục về đăng ký/thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty, các thủ 

tục pháp lý về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, … 
 Soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng, văn bản pháp l  ý khác. 
 Cập nhật và phổ biến các quy định pháp luật mới. 
 Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo Công ty các vấn đề liên quan đến pháp luật. 
 Công tác về công nghệ thông tin (IT). 

 Sửa chữa, lắp ráp các thiết bị tin học. 
 Đảm bảo an ninh mạng, an ninh dữ liệu. 
 Xây dựng nội dung, hình thức, quản lý, phát triển website. 
 Quản lý, cập nhật thông tin trên website Công ty. 
 Công tác an toàn – vệ sinh lao động, thực phẩm và y tế. 

 Tổ chức tập huấn an toàn - vệ sinh lao động, thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. 
 Đảm bảo công tác an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy. 
 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động, an toàn - vệ 

sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. 
 Tham gia giải quyết các sự việc liên quan đến an toàn – vệ sinh lao động, an toàn - 

vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. 
 Thực hiện công tác khám và chữa bệnh ban đầu cho CBCNV trong Công ty. 
 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty. 
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 Công tác hỗ trợ quan hệ cổ đông. 

 Theo dõi, thực hiện thủ tục công bố thông tin các vấn đề liên quan đến chứng khoán 
đúng quy định của pháp luật theo yêu cầu của cấp thẩm quyền. 

 Hỗ trợ cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc sở hữu cổ phần theo quy định của 
pháp  luật. 

 Theo dõi những thông tin liên quan có tác động đến chứng khoán để báo cáo kịp thời 
cho cấp thẩm quyền. 

 Công tác mua sắm tài sản, văn phòng phẩm. 

 Tổ chức mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao động, các trang thiết bị phục vụ cho công 
tác hành chính văn phòng, các tài sản không thuộc phạm vi cung ứng của Phòng 
Kinh doanh - Vật tư. 

 Mua sắm thiết bị, máy móc phòng cháy chữa cháy, văn phòng phẩm. Mua sắm xe ô 
tô đưa đón CB-CNV. 

 Tổ chức quản lý các tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của phòng. 
  Công tác khác. 

b. Phòng kinh doanh 
 Chức năng 

 Công tác kinh doanh. 

 Công tác tiếp thị. 

 Công tác chăm sóc khách hàng. 

 Công tác cung ứng vật tư - thanh lý tài sản. 

 Công tác khác. 

 Nhiệm vụ. 
 Công tác kinh doanh. 

 Tham mưu cho Tổng Giám đốc về quản lý  các chính sách kinh doanh, xác định giá 
bán các sản phẩm trong từng thời kỳ. 

 Thiết lập, phát triển hệ thống khách hàng bán sỉ và lẻ. 
 Chào hàng và thỏa thuận nội dung trong hợp đồng bán các sản phẩm của Công ty. 
 Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tiêu thụ sản 

phẩm. 
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 Kết hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các biện pháp nhằm cải thiện chất lượng 
sản phẩm. 

 Triển khai ký kết, theo dõi thực hiện hợp đồng;  theo dõi và thu hồi nợ. 
 Công tác tiếp thị. 

 Đầu mối tiếp thị sản phẩm của Công ty. 
 Xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu và sản phẩm của Công ty. 
 Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu và sản phẩm Công ty. 
 Quản lý tài sản vô hình của Công ty (nhãn hiệu, thương hiệu, sở hữu trí tuệ, bản 

quyền…). 
 Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thương hiệu và quan hệ công chúng (PR). 
 Xác định nhu cầu, đánh giá độ thỏa mãn của khách hàng, chọn phân khúc thị trường, 

sản phẩm, xây dựng kế hoạch nghiên cứu thị trường. 
 Công tác chăm sóc khách hàng. 

 Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ảnh, khiếu nại của khách hàng.  
 Tổ chức thực hiện công tác giám sát bán hàng. 
 Cập nhật và thống kê danh sách khách hàng, đối tác. 
 Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc khách hàng để duy trì và phát triển khách hàng. 
 Tổ chức thực hiện các chính sách khuyến mãi, hậu mãi khác.  
 Công tác cung ứng vật tư - thanh lý tài sản. 

 Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, các tài 
sản khác đáp ứng nhu cầu hoạt động, sản xuất của Công ty; Theo dõi việc sử dụng 
vật tư, nhiên-vật liệu, hóa chất; kiểm soát tồn kho. 

 Tổng hợp kế hoạch mua sắm từ các phòng nghiệp vụ; 
 Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng; 
 Tham gia đàm phán để ký kết hợp đồng; theo dõi việc thực hiện hợp đồng cung ứng 

vật tư; 
 Thực hiện công tác cung ứng vật tư cho các phòng nghiệp vụ khi phát sinh nhu cầu. 
 Đầu mối tổ chức thực hiện công tác thanh lý tài sản theo yêu cầu của Công ty. 
 Công tác khác. 

c. Phòng tài chính kế toán: 
 Chức năng. 

 Xây dựng chế độ tài chính kế toán. 
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 Công tác kế toán chi tiết, thủ quỹ. 

 Công tác kế toán tổng hợp. 

 Công tác kế toán quản trị. 

 Quản trị tài chính. 

 Công tác quản lý kho. 

 Công tác khác. 

 Nhiệm vụ. 
 Xây dựng chế độ tài chính kế toán. 

 Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán, thiết lập hệ thống sổ sách kế toán theo chế độ 
và chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

 Thiết lập và hướng dẫn thực hiện hệ thống báo biểu kế toán thống kê. 
 Hỗ trợ các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng các kế hoạch tài chính. 
 Công tác kế toán chi tiết, thủ quỹ. 

 Thực hiện công tác kế toán chi tiết liên quan đến hoạt động của Công ty. 
 Theo dõi công nợ và thu hồi công nợ khó đòi. 
 Giám sát công tác thu – chi đối với hoạt động đầu tư, thu mua mía. 
 Thực hiện công tác thủ quỹ. 
 Công tác kế toán tổng hợp. 

 Xử lý số liệu, kiểm tra và tổng hợp lên báo cáo tài chính định kỳ. 
 Đầu mối tiếp nhận yêu cầu và gửi báo cáo số liệu của Công ty cho cơ quan có thẩm 

quyền. 
 Tính giá thành sản phẩm. 
 Công tác kế toán quản trị. 

 Xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu của Công ty 
và Tập đoàn; phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tham mưu, đề 
xuất giải pháp. 

 Xây dựng kế hoạch thực hiện và đánh giá tình hình nguồn vốn, ngân sách Công ty. 
 Xây dựng và thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất. 
 Quản trị tài chính. 
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 Thực hiện việc cân đối nguồn tiền, huy động và điều phối vốn. 
 Kiến nghị và đề xuất quản lý rủi ro về thanh khoản, giải pháp thanh khoản. 
 Công tác quản lý kho 

 Kiểm tra, giám sát việc nhập/xuất kho các sản phẩm, hàng hóa, vật tư và các tài sản 
khác đảm bảo về số lượng và chất lượng. 

 Quản lý, sắp xếp, bảo quản tài sản trong kho và nhà kho. 
 Công tác khác. 

d. Phòng Kế hoạch - Đầu tư 
 Chức năng 
 Công tác kế hoạch. 
 Công tác quản lý dự án CDM (Clean Development Machanism). 
 Công tác quản lý đầu tư tài sản cố định, công trình, hạng mục công trình. 
 Quản lý đầu tư tài chính, đầu tư dự án. 
 Công tác khác. 

 Nhiệm vụ 
 Công tác kế hoạch 

 Đầu mối xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển của Công ty. 
 Xây dựng, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công 

ty trên cơ sở tổng hợp kế hoạch hoạt động kinh doanh các phòng nghiệp vụ. 
 Xây dựng tiêu chí đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh cụ thể. 
 Đánh giá và tham mưu việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty 

cho cấp thẩm quyền. 
 Quản lý số liệu, báo cáo về hoạt động của Công ty định kỳ hoặc đột xuất theo yêu 

cầu của cấp thẩm quyền. 
 Công tác quản lý dự án CDM (Clean Development Machanism). 

 Đầu mối thực hiện dự án CDM; 
 Theo dõi, quản lý, báo cáo tình hình thực hiện dự án CDM của Công ty. 
 Quản lý đầu tư tài sản cố định, công trình, hạng mục công trình. 

 Xây dựng kế hoạch đầu tư tài sản cố định, công trình, hạng mục công trình. 
 Xây dựng phương án đầu tư sản cố định, công trình, hạng mục công trình đề xuất cấp 

có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 
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 Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ 
chức đấu thầu. 

 Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp đồng với 
nhà nhầu. 

 Tổ chức triển khai và thực hiện việc quản lý, điều hành các dự án, giám sát thi công; 
đề xuất thanh toán. 

 Đầu mối tổ chức công tác nghiệm thu các dự án, hạng mục công trình. 
 Phối hợp Phòng TC - KT thực hiện thanh quyết toán các dự án; hạn mục công trình. 
 Quản lý công tác đầu tư tài chính, đầu tư dự án: 

 Tham mưu cho cấp thẩm quyền trong công tác đầu tư tài chính, đầu tư dự án. 
 Lập kế hoạch đầu tư tài chính, đầu tư dự án. 
 Tìm kiếm, phân tích cơ hội đầu tư, đề xuất thoát vốn đầu tư. 
 Đầu mối soạn thảo các hợp đồng tác kinh doanh/đầu tư. 
 Theo dõi và quản lý chi tiết vốn đầu tư, hoạt động đối tượng đầu tư. 
 Theo dõi, đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư. 
 Công tác khác 

e. Phòng Kỹ thuật 
 Chức năng. 

 Bộ phận KCS – Chất lượng môi trường. 

 Phân tích, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm. 
 Tham gia thực hiện công tác mua mía theo chữ đường. 
 Giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường Công ty. 
 Bộ phận Kỹ thuật  

 Công tác kỹ thuật. 
 Công tác giám sát vật tư. 
 Công tác khác. 

 Nhiệm vụ. 
 Bộ phận KCS - chất lượng môi trường. 

 Phân tích, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm. 
 Phân tích, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, hóa chất; 
 Phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm từ công đoạn đầu vào đến thành phẩm; 
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 Phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong công tác tổ chức quản lý chất lượng sản 
phẩm; 

 Nghiệm thu tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm khi nhập kho. 
 Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt 

động mua mía theo chữ đường của Công ty. 
 Kiểm tra, kiểm soát các chỉ tiêu về vệ sinh, môi trường của Công ty; 
 Bộ phận Kỹ thuật. 

 Thẩm định kỹ thuật đối với kế hoạch, quy trình, quy định sản xuất; 
 Thẩm định, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng Nhà máy; 
 Giám sát kỹ thuật đối với kế hoạch sản xuất, thực hiện các quy trình, quy định liên 

quan đến quá trình sản xuất; 
 Quản lý, theo dõi và đảm bảo an toàn vận hành hệ thống kỹ thuật, thiết bị, máy móc 

trong toàn Công ty; 
 Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, thao tác vận hành thiết bị sản xuất cho các đơn vị theo 

đúng quy trình, quy định Công ty;  
 Kiểm tra công tác sửa chữa, lắp đặt thiết bị trước khi vận hành; 
 Kiến nghị Khối Nhà máy sửa chữa, khắc phục sự cố của các thiết bị kỹ thuật; 
 Tổ chức thực hiện, thiết kế, thi công các công trình, hạng mục công trình của Công ty 

theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; 
 Đề xuất phương án xử lý vi phạm trong công tác vận hành thiết bị kỹ thuật; 
 Đầu mối thực hiện công tác nghiệm thu thiết bị kỹ thuật, vật tư, máy móc trước khi 

nhập/xuất kho; 
 Lập các bản hướng dẫn vận hành cho từng thiết bị kỹ thuật và phổ biến rộng rãi để sử 

dụng; 
 Lập kế hoạch, đề tài phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công 

nghệ vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 
 Nghiên cứu, cải tiến, chế tạo các thiết bị, phụ kiện thay thế nhằm nâng cao chất lượng 

và hạ giá thành sản phẩm; 
 Lập và quản lý hồ sơ thiết bị kỹ thuật. 
 Xây dựng và giám sát định mức tiêu hao vật tư, hóa chất, nguyên-nhiên-vật liệu. 
 Tham mưu cho cấp thẩm quyền các giải pháp thực hiện tiết kiệm vật tư, hóa chất, 

nguyên-nhiên-vật liệu. 
 Công tác khác. 
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f. Khối Nhà máy 
 Chức năng 

 Công tác văn phòng Nhà máy. 

 Phân xưởng Lò hơi phát điện. 

 Vận hành lò hơi và tourbine phát điện. 

 Phân xưởng Cán ép. 

 Vận hành công đoạn cán ép. 

 Phân xưởng Chế luyện. 

 Vận hành công đoạn hóa - chế, nấu đường, ly tâm – đóng gói. 

 Phân xưởng Cơ – Điện – Nước -Môi trường. 

 Sửa chữa và khắc phục sự cố cơ khí, điện và điện tự động. 
 Gia công thiết bị cơ khí và các thiết bị dự phòng. 
 Sản xuất nước. 
 Công tác cân mía, vận hành hệ thống cấp thoát nước. 
 Công tác bảo vệ vệ sinh môi trường. 
 Phân xưởng Vi sinh 

 Sản xuất phân vi sinh. 
 Thực hiện việc phòng ngừa sự cố thiết bị tại các phân xưởng. 

 Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. 

 Công tác khác. 

 Nhiệm vụ 
 Văn phòng Nhà máy. 

 Lập kế hoạch sản xuất, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy. 
 Xây dựng các quy trình, quy định về sản xuất. 
 Kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất tại các phân xưởng và kiến nghị phương án xử 

lý đối với các vi phạm (nếu có). 
 Phân xưởng Lò hơi phát điện. 
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Vận hành lò hơi và tourbine phát điện. 
 Tổ chức thực hiện quy trình đốt lò, cấp hơi đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và các 

quy định an toàn lao động. 
 Tổ chức và phối hợp các phòng nghiệp vụ vận hành tourbine phát điện đúng quy 

trình, điều phối điện hoạt động của Khối Nhà máy và điện phát lên điện lưới EVN. 
 Theo dõi chặt chẽ và điều chỉnh kịp thời các thông số vận hành. 
 Phân xưởng Cán ép 

Vận hành công đoạn cán ép. 
 Tổ chức thực hiện vận hành công đoạn cán ép mía từ cẩu ép cho đến máy ép mía 

cuối cùng theo các quy trình, quy định của Công ty nhằm đạt được hiệu suất ép cao 
nhất. 

 Liên tục giám sát và điều chỉnh vận hành nhằm đảm bảo các thông số kỹ thuật, tiêu 
chuẩn của nước mía hỗn hợp và bã mía. 

 Phân xưởng Chế luyện 

Vận hành công đoạn hóa - chế; nấu đường; ly tâm - đóng gói. 
 Tổ chức thực hiện vận hành công đoạn hóa - chế; nấu đường; ly tâm - đóng gói theo 

các quy trình, quy định của Công ty. 
 Liên tục giám sát và điều chỉnh vận hành nhằm đảm bảo các thông số kỹ thuật. 
 Phân xưởng Cơ – Điện – Nước - Môi trường. 

 Sửa chữa và khắc phục sự cố cơ khí, điện và điện tự động. 
 Khắc phục xử lý sự cố trên dây chuyền thiết bị; 
 Phối hợp với Phòng Kỹ thuật tiến hành kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro sự cố đối 

với toàn bộ dây chuyền thiết bị; 
 Chịu trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dự phòng trên dây chuyền. 
 Gia công thiết bị cơ khí và các thiết bị dự phòng. 
 Gia công các thiết bị cơ khí, thiết bị dự phòng nhằm phục vụ công tác sửa chữa, bảo 

dưỡng. 
 Sản xuất nước. 
 Tổ chức vận hành dây chuyền sản xuất nước tinh khiết. 
 Công tác cân mía, vận hành hệ thống cấp thoát nước. 
 Thực hiện công tác cân mía và bảo trì bảo dưỡng thiết bị cân; 
 Thực hiện công tác vận hành hệ thống cấp thoát nước phục vụ cho sản xuất, sinh 

hoạt của Công ty. 
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 Công tác bảo vệ vệ sinh môi trường.  
 Quản lý hồ sơ môi trường, thực hiện các thủ tục cấp phép về vệ sinh môi trường, thực 

hiện các báo cáo về công tác vệ sinh môi trường cho cấp thẩm quyền và cơ quan 
quản lý môi trường khi có yêu cầu.  

 Theo dõi, xử lý khói thải, nước thải, rác thải, và các chất thải độc hại khác như giẻ lau, 
sợi amiăng, …Thực hiện các công tác nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường Công ty.  

 Phân xưởng Vi sinh. 

Sản xuất phân vi sinh. 
 Lập và thực hiện kế hoạch sản xuất phân vi sinh; 
 Bảo dưỡng, bảo trì dây chuyền thiết bị sản xuất phân vi sinh. 
 Thực hiện việc phòng ngừa sự cố thiết bị tại các phân xưởng. 

 Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị. 

 Công tác khác. 

g. Phòng Đầu tư - Thu mua nguyên liệu 
 Chức năng. 

 Bộ phận Văn phòng - Tiếp nhận đầu tư. 

 Công tác kiểm tra, theo dõi thực hiện kế hoạch của các bộ phận liên quan đến công 
tác đầu tư, thu mua. 

 Công tác điều động xe vận chuyển mía về Nhà máy. 
 Công tác tiếp nhận, quản lý và theo dõi hồ sơ đầu tư. 
 Công tác tổng hợp. 
 Bộ phận Đầu tư - Thu mua. 

 Công tác lập kế hoạch đốn mía và tổ chức thực hiện việc thu mua mía theo từng mùa 
vụ. 

 Công tác cấp phát phân bón cho nông dân. 
 Quản lý, điều hành hoạt động các trạm nguyên liệu. 
 Quản lý vùng nguyên liệu bằng phần mềm. 
 Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu hàng năm. 
 Tổ chức và giám sát thực hiện kế hoạch sửa chữa đường vận chuyển hàng năm. 
 Công tác quan hệ và chăm sóc hộ trồng mía. 
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 Tham mưu xây dựng chính sách thu mua nguyên liệu mía, giá cuớc vận chuyển từng 
vụ mùa. 

 Phối hợp Phòng Phát triển nguyên liệu trong công tác tuyên truyền, phát triển và bảo 
vệ nguồn nguyên liệu. 

 Công tác khác. 

 Nhiệm vụ. 
 Bộ phận Văn phòng - Tiếp nhận đầu tư. 

 Công tác Kiểm tra, theo dõi thực hiện kế hoạch của các bộ phận liên quan đến công 
tác đầu tư, thu mua. 

 Phối hợp Bộ phận Phát triển và Giám sát nguyên liệu theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 
kế hoạch đốn mía do Bộ phận Đầu tư - Thu mua lập; 

 Theo dõi thực hiện kế hoạch cấp phân bón của Bộ phận Đầu tư - Thu mua. 
 Công tác điều động xe vận chuyển mía đốn về Nhà máy. 
 Liên hệ với các đơn vị vận tải đảm bảo đủ phương tiện vận chuyển, điều động phương 

tiện vận chuyển đáp ứng nhu cầu Nhà máy; 
 Xây dựng các quy định, nội quy nhằm hạn chế các tiêu cực trong công tác thu mua. 
 Công tác tiếp nhận, quản lý và theo dõi hồ sơ đầu tư. 
 Tiếp nhận và quản lý hồ sơ đầu tư mía của nông dân; 
 Theo dõi tạm ứng và thu hồi đầu tư; 
 Xây dựng bảng kê thanh toán tiền mía, tiền vận chuyển; 
 Phối hợp với Phòng TC – KT thực hiện các thủ tục thanh toán; 
 Thực hiện theo dõi tạm ứng và thu hồi đầu tư. 
 Công tác tổng hợp. 
 Bộ phận Đầu tư – Thu mua. 

 Công tác lập kế hoạch đốn mía và tổ chức thực hiện việc thu mua mía theo từng mùa 
vụ. 

 Công tác cấp phát phân bón cho nông dân. 
 Quản lý, điều hành hoạt động các trạm nguyên liệu. 
 Quản lý vùng nguyên liệu bằng phần mềm 
 Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu hàng năm. 
 Tổ chức và giám sát thực hiện kế hoạch sửa chữa đường vận chuyển hàng năm. 
 Công tác quan hệ và chăm sóc hộ trồng mía. 
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 Tham mưu xây dựng chính sách thu mua nguyên liệu mía, giá cuớc vận chuyển từng 
vụ mùa. 

 Phối hợp Phòng Phát triển nguyên liệu trong công tác tuyên truyền, phát triển và bảo 
vệ nguồn nguyên liệu. 

 Công tác khác. 

h. Phòng Phát triển nguyên liệu 
 Chức năng 

 Bộ phận Phát triển và Giám sát nguyên liệu. 

 Công tác lập kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mới. 
 Công tác quan hệ tuyên truyền đối với chính quyền địa phương và hộ trồng mía. 
 Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các trạm nguyên liệu. 
 Công tác bảo vệ diện tích, sản lượng mía thu hoạch. 
 Bộ phận Thực nghiệm. 

 Công tác nghiên cứu nông học. 
 Công tác đào tạo và tập huấn kỹ thuật canh tác nông nghiệp cho nông dân. 
 Công tác trồng mía trên đất của Công ty. 
 Công tác cấp phát giống cho nông dân. 
 Công tác khác. 

 Nhiệm vụ 
 Bộ phận Phát triển và giám sát nguyên liệu. 

 Công tác lập kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mới. 
 Công tác quan hệ, tuyên truyền với chính quyền địa phương và hộ trồng mía. 
 Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các trạm nguyên liệu. 
 Công tác bảo vệ diện tích, sản lượng mía thu hoạch. 
 Bộ phận Thực nghiệm. 

 Công tác nghiên cứu nông học. 
 Công tác đào tạo và tập huấn kỹ thuật canh tác nông nghiệp cho nông dân. 
 Công tác trồng mía. 
 Công tác cấp phát giống cho nông dân. 
 Công tác khác 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG – NHIỆT ĐIỆN GIA LAI 

 

Nguồn: SEC 
Trong từng giai đoạn phát triển, theo quyết định của mình hoặc theo đề xuất của Tổng Giám 
đốc, HĐQT quyết định việc chấm dứt, thay đổi, thành lập một hoặc một số phòng nghiệp vụ. 
Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc sẽ do HĐQT quyết định trong từng thời 
kỳ. 
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4.4 Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty và tỷ 
lệ cổ phần nắm giữ 

4.4.1 Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ đến ngày 01/03/2013 như 
sau 

Bảng 4-1: Danh sách cổ đông sáng lập 

STT TÊN CỔ ĐÔNG SLCP SỞ HỮU ĐỊA CHỈ 

1 Công ty Cổ phần Điện Gia Lai 5.064.064 
114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp. 
Pleiku, Gia Lai 

2 Công ty TNHH Đặng Thành 0 
315A Trịnh Đình Trọng, P. Hòa 
Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM 

3 Nguyễn Ngọc Ánh 6 
368 Trường Chinh, Trà Bá, Pleiku, Gia 
Lai 

4 Nguyễn Văn Lừng 47.600 Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai 

5 Nguyễn Đắc Ứng 69.000 
37/2 Nguyễn Đình Chiểu, Pleiku, Gia 
Lai 

Nguồn: SEC 
Những điều kiện hạn chế chuyển nhượng áp dụng đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng 

lập đã hết hiệu lực từ ngày 02/08/2010. 

4.4.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 

Bảng 4-2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% 

STT TÊN CỔ ĐÔNG SỐ ĐKKD ĐỊA CHỈ 
SLCP SỞ 

HỮU 
TỶ LỆ 

(%) 

1 
Công ty Cổ phần 
Điện Gia Lai 

5900181213 
(do Sở KH & ĐT tỉnh 
Gia Lai cấp) 

114 Trường Chinh, P. 
Phù Đổng, Tp. Pleiku, 
Gia lai 

5.064.064 29,09% 

2 
Công ty Cổ phần 
Đường Biên Hòa 

3600495818 (do Sở 
KH & ĐT tỉnh Đồng 
Nai cấp) 

Khu Công nghiệp Biên 
Hòa 1, Đồng Nai 

1.808.000 10,39% 

3 
Công ty Bourbon 
Tây Ninh 

451033000014 (do 
Sở KH & ĐT tỉnh Tây 
Ninh cấp) 

Xã Tân Hưng, Huyện 
Châu Thành, Tây 
Ninh 

2.500.000 14,36% 
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STT TÊN CỔ ĐÔNG SỐ ĐKKD ĐỊA CHỈ 
SLCP SỞ 

HỮU 
TỶ LỆ 

(%) 

4 
Công ty Cổ phần 
Đường Ninh Hòa 

4200636590 
(do Sở KH & ĐT tỉnh 
Khánh Hòa cấp) 

Thôn Phước Lâm, xã 
Ninh Xuân, thị xã Ninh 
Hòa, Khánh Hòa 

4.000.000 22,98% 

5 
Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn 
Thương Tín 

0301103908 
(do Sở KH & ĐT Tp. 
HCM cấp) 

266 - 268 Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, 
Tp. HCM 

1.800.000 10,34% 

 Tổng cộng   15.172.064  86,51% 

Nguồn: SEC 

4.4.3 Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 01/03/2013 như sau: 

Bảng 4-3: Cơ cấu cổ đông 

STT CỔ ĐÔNG SỐ CP SỞ HỮU TỶ LỆ (%) 

I Cổ đông trong nước 17.329.095 99,55 
1 Tổ chức  15.327.915 88,05 
2 Cá nhân 2.001.180 11,50 
II Cổ đông nước ngoài 77.485 0,45 
1 Tổ chức 16.784 0,1 
2 Cá nhân nước ngoài 60.701 0,35 
III Cổ phiếu quỹ 104 0,00 

 Tổng  17.406.580 100,00 

Nguồn: SEC 
4.5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà 

tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty 
nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành. 

4.5.1 Công ty mẹ 

Không có 

4.5.2 Danh sách Công ty mà Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai đang nắm 
giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối:  

Không có 
4.6 Giới thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty: 
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Thời gian 
Giá trị vốn tăng 

thêm (VNĐ) 
Hình thức tăng vốn Đơn vị cấp 

06/01/2010 126.134.720.000 
Vốn điều lệ Công ty cổ 
phần (chuyển từ Công 
ty TNHH) 

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai 

15/09/2010 18.920.200.000 
Thưởng cổ tức bằng cổ 
phiếu tỷ lệ 100 :15. 

NQ ĐHĐCĐ số 239/NQ-ĐHCĐ-
SEC ngày 26/5/2010 

18/07/2011 29.010.880.000 
Thưởng cổ tức bằng cổ 
phiếu tỷ lệ 100 :20. 

Nghị quyết ĐHCĐ số 
01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
16/3/2011 và Nghị quyết số 
03/2011/NQ-HĐQT-SEC ngày 
25/5/2011. 

Nguồn: SEC 
4.7 Hoạt động kinh doanh 

4.7.1 Các nhóm sản phẩm chính của Công ty: 

 Đường RS: đường kết tinh  

 Điện năng: Phát hoà điện lưới đồng thời với sản xuất đường. 

 Mật rỉ (là sản phẩm thu hồi sau đường) 

 Phân vi sinh (thu hồi từ phế phẩm là bã bùn, sau đó chế biến thành phân hữu cơ  được 
sản xuất theo Công nghệ của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng phân bón vi sinh 
Biogro Hà Nội. 

4.7.2 Doanh thu và lợi nhuận theo từng nhóm sản phẩm, dịch vụ qua các năm: 

a. Doanh thu từng nhóm sản phẩm, dịch vụ qua các năm:  
Bảng 4-4: Doanh thu qua các năm 

Đơn vị tính : triệu VNĐ 

Khoản mục 
Năm 2011 Năm 2012 Quý II 2013 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Sản phẩm đường 467.901 84,65% 590.315 83,30% 106.998 57,26% 

Mật rỉ 33.514 6,06% 35.648 5,03% 9.611 5,14% 

Bã bùn 1.260 0,23% 2.018 0,28% 401 0,21% 
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Khoản mục 
Năm 2011 Năm 2012 Quý II 2013 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Mía giống 662 0,12% 2.173 0,31% 235 0,13% 

Phân bón 41.753 7,55% 61.670 8,70% 60.800 32,54% 

Bán điện 7.369 1,33% 15.831 2,23% 8.612 4,61% 

Bán nước khoáng và 
các sản phẩm khác 

295 0,05% 996 0,14% 197 0,11% 

Tổng doanh thu thuần 552.755 100% 708.651 100% 186.854 100% 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2011, 2012 và báo cáo tài chính 6 tháng 2013 của SEC 
b. Lợi nhuận gộp từng nhóm sản phẩm, dịch vụ qua các năm:  

Bảng 4-5: Lợi nhuận gộp qua các năm 
Đơn vị tính: triệu VNĐ 

Khoản mục 
Năm 2011 Năm 2012 Quý II 2013 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Sản phẩm đường 151.949,8 99,72% 131.478 98,27% 25.731,2 95,31% 

Mật rỉ 401,7 0,26% 2.124 1,59% -411,7 -1,52% 

Bã bùn 523,0 0,34% 206 0,15% -1,3 -0,00% 

Mía giống 1,7 0,00% 0 0,00% -0,5 -0,00% 

Phân bón -337,4 -0,22% -446 -0,33% 245,6 0,90% 

Bán điện 0,0 0,00% 0 0,00% 1.456,1 5,39% 

Bán nước khoáng và 
các sản phẩm khác 

-166,8 -0,11% 436 0,33% -23 -0,08% 

Tổng lợi nhuận gộp 152.371,9 100% 133.798 100% 26.996,4 100% 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2011, 2012 và báo cáo tài chính 6 tháng 2013  của SEC 

4.7.3 Hoạt động Marketing 

Tập trung xây dựng và phát triển thị trường: Đánh giá được vai trò của thương hiệu của sản 
phẩm trong kinh doanh, Công ty đã tiến hành đầu tư xây dựng thương hiệu cho riêng mình. 
Thường xuyên làm công tác quảng cáo sản phẩm thông qua các hội chợ và tiếp thị thương hiệu, 
sản phẩm đến với người tiêu dùng. Xây dựng và phát triển hệ thống các nhà phân phối….mang 
thương hiệu SEC đã được người tiêu dùng tín nhiệm. 
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4.7.4 Nhãn hiệu thương mai, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

Biểu tượng LOGO của công ty đã được đăng ký bảo hộ với Cục sở hữu trí tuệ, số Giấy chứng 
nhận đăng ký bảo hộ là 143300, cấp ngày 08/03/2010. 

 

4.7.5 Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã ký kết 

a. Một số hợp đồng lớn đã thực hiện 

STT Số hợp đồng Thời gian Nội dung Đối tác Giá trị (VNĐ)  

1 01/HĐ-SEC-KP T4/2011 
Cung cấp, lắp đặt 
thiết bị bổ sung cho 
phân xưởng cán ép 

Công ty TNHH 
Kỳ Phương 

44.647.217.480  

2 02/HĐ-SEC-KP T4/2011 

Cung cấp, lắp đặt 
thiết bị bể lắng nước 
đa tầng 350m2 và 
máy lọc bùn 55m2 

Công ty TNHH 
Kỳ Phương 

6.931.108.800  

3 03/HĐ-SEC-KP T4/2011 

Cung cấp, lắp đặt 
thiết bị giải nhiệt và 
tuần hoàn nước công 
suất 2.000 m3/giờ 

Công ty TNHH 
Kỳ Phương 

3.918.098.800  

4 06/HĐ-SEC-TC T4/2011 
Cung cấp, lắp đặt, 
hướng dẫn vận hành 
máy ly tâm A,C 

Công ty TNHH 
TM Thiên 
Chính 

7.099.999.500  

5 09/HĐ-SEC-KP T5/2011 

Cung cấp, lắp đặt 
thiết bị nồi bốc hơi 
loại ống chùm diện 
tích trao đổi nhiệt 
2000m2 

Công ty TNHH 
Kỳ Phương 

8.409.940.000  

Nguồn: SEC 
b. Một số hợp đồng lớn đã ký kết và đang thực hiện 

STT Số hợp đồng Thời gian Nội dung Đối tác Giá trị (VNĐ)  

1 69/2012HĐ/SEC 05/09/2012 
Vận chuyển 
đường 

Công ty 
TNHH VT TM 

1.410.000.000 
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STT Số hợp đồng Thời gian Nội dung Đối tác Giá trị (VNĐ)  
DV Kim 
Thương 

2 
03/2012-
2013HĐ/SEC 

02/11/2012 Mua vôi cục 
Cty CP Hùng 
Long 

    1.320.000.000  

3 
01/2012-
2013HĐ/SEC 

02/11/2012 Mua H3PO4 
Cty TNHH 
Văn Minh 

       990.000.000  

4 
04/2012-
2013HĐ/SEC 

02/11/2012 Mua vôi cục 
Cty TNHH 
SX TM DV 
Thảo Tâm 

    1.056.000.000  

5 
05/2012-
2013HĐ/SEC 

02/11/2012 
Mua vôi 
cục+NaOH 

Cty CP TM 
Tiến Hưng 

    1.708.190.000  

6 
02/2012-
2013HĐ/SEC 

02/11/2012 
Mua vôi 
cục+Lưu 
huỳnh+H3PO4 

Cty TNHH 
TM DV và 
SX T.T.C 

    2.950.750.000  

7 
79/2012/HĐMB/TTC-
NDGL 

05/12/2012 
Mua bao 
PP+PE 

Cty CP SX 
TM Bao bì 
Thành 
Thành Công 

    2.797.300.000  

8 D02/03/12 26/03/2012 Mua phân NPK 
Cty Phân 
bón Việt 
Nhật 

  11.390.000.000  

9 12/2012/HĐKT 02/04/2012 
Mua phân Bình 
Điền 

Cty TNHH 
Hồng Nhung 

  25.200.000.000  

10 
15/2012-
2013/NL/ĐBH 

30/01/2013 Bán đường 
Cty CP 
Đường Biên 
Hòa 

281.800.000.000  

Nguồn: SEC 
4.8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất và lũy kế đến quý gần 

nhất 

4.8.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong hai 
năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất 
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Đơn vị tính: triệu VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 
% tăng,  giảm 

2012/2011 
Quý II năm 

2013 

Tổng tài sản 613.802 669.237 9,03% 648.776 

Doanh thu thuần 552.755 708.651 28,20% 526.661 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  111.435 72.716 -34,75% 53.955 
Lợi nhuận khác -456 2.632 677,19% (63) 
Lợi nhuận trước thuế 110.979 75.348 -32,11% 53.893 
Lợi nhuận sau thuế  98.843 63.984 -35,27% 42.901 
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) 68,09 68,01 -0,12% N/A 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2011, 2012 và Báo cáo tài chính quý II/2013 của SEC 

4.8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 
năm 2011 và năm 2012: 

Cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành sản xuất đường từ mía và sản xuất điện năng 
công ty cũng chịu nhiều tác động làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
như là mía cây nguyên liệu đầu vào, chi phí nhân công trực tiếp, giá đường trên thị trường và 
giá bán điện. 
 Về sản phẩm đường: 

  Biến động về giá đường thế giới: Giá đường là một trong những yếu tố quyết định đến 
kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và diện tích vùng nguyên liệu - ảnh hưởng trực 
tiếp đến quyết định của người trồng mía trong tình hình biến động về giá đường. 

 Từ năm 2008 đến 2012 giá đường tăng mạnh so với những năm trước đã đem lại lợi 
nhuận cho Công ty và người trồng mía, thúc đẩy việc mở rộng diện tích vùng nguyên 
liệu. Tuy nhiên từ đầu năm 2013 đến nay giá đường biến động theo xu hướng giảm gây 
ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của doanh nghiệp, do đó thực tế sự biến động của giá 
đường thế giới và nội địa là rủi ro đối với các Doanh nghiệp sản xuất đường. 

 Thời tiết cũng là yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mía trồng: Thời tiết nắng 
nóng kéo dài hoặc ngược lại lượng mưa lớn, kéo dài quá mức ảnh hưởng đến sản lượng 
và hàm lượng đường trong cây mía, làm giảm doanh thu, tăng chi phí cho công ty và 
người trồng mía. 

 Hóa chất, phụ gia và nhân công trực tiếp cũng ảnh hưởng đến giá thành sản xuất tuy 
nhiên mức độ ảnh hưởng không nhiều. 

 Điện năng 
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Trong những năm tới doanh thu về điện năng góp phần đáng kể trong cơ cấu doanh thu của 
Công ty (dự án nâng công suất nhà máy đồng phát điện với công suất 12 MW đi vào hoạt động 
từ Q1/2010). Sản phẩm điện năng của Công ty trong những năm tới chịu tác động của hai yếu 
tố chính đó là: 
 Thời gian chạy máy trong năm nhưng yếu tố này lại phụ thuộc vào sản lượng mía 

nguyên liệu trong năm sản xuất.  
 Yếu tố thứ hai đó là đầu ra và giá bán điện, Công ty đã ký kết HĐ mua bán điện theo 

Biểu giá chi phí tránh được dành cho nguồn năng lượng tái tạo kể từ ngày 01/03/2012 
với Tổng công ty điện lực miền Trung (CPC), do vậy giá điện sẽ ổn định và có xu hướng 
tăng theo giá thị trường góp phần đem lại lợi nhuận cho Công ty nhiều hơn. 

4.9 Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

4.9.1 Vị thế của Công ty trong ngành 

 Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai là một trong những doanh nghiệp cung 
cấp sản lượng đường lớn và ổn định ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhờ vào vị trí 
địa lý và điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho ngành sản xuất đường mà không phải nhà 
máy đường nào cũng có được.  

 Lợi thế lớn nhất giữa Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai với các nhà máy 
sản xuất đường khác là vùng nguyên liệu ổn định với cự ly vận chuyển bình quân chỉ 22 
km.  

 Ngoài ra công ty có đội ngũ Cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, với kinh nghiệm 
nhiều năm trong ngành sản xuất đường, có nhiều sáng kiến kỹ thuật tiết kiệm được chi 
phí, hiệu quả sản xuất tốt.. 

4.9.2 Triển vọng phát triển của ngành: 

Đường là một trong những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, do đó dù nền kinh tế có suy giảm 
thì nhu cầu sử dụng đường cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Theo thống kê, nhu cầu sử dụng 
đường của người Việt Nam là 15kg/năm với dân số cả nước hiện nay thì tổng nhu cầu về đường 
là 1,3 triệu tấn đến 1,4 triệu tấn. Mức sử dụng đường bình quân/người của Việt Nam vẫn đang ở 
mức thấp so với các quốc gia phát triển, do đó cùng với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu tiêu 
thụ đường sẽ gia tăng tương ứng, hướng tới mức 20-25  kg/người, tương đương nhu cầu tiêu thụ 
khoảng 1,7 – 2,1 triệu tấn đường. Bên cạnh đó, nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 
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cũng góp phần tăng tổng cầu về sản phẩm đường. Do đó, triển vọng tăng trưởng của ngành 
đường Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. 
Theo báo cáo của ngân hàng đầu tư Merrill Lynch, giá đường sẽ có xu hướng tăng, cho thấy sự 
can thiệp của chính phủ sẽ không giúp được nhiều trong việc kiểm soát giá đường. Giá đường 
tăng sẽ giúp bà con nông dân trồng mía có đời sống tốt hơn và nhà máy đường lợi nhuận cao 
hơn. 
Đường được đưa vào danh mục hàng nông sản nhạy cảm và được bảo hộ bằng nhiều chính 
sách, trong đó có chính sách thuế quan và phi thuế quan. Ngành mía đường với các chương 
trình mía đường là một trong những khởi điểm của chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn. Ở nước ta, ngoài giải pháp bảo hộ bằng thuế suất cao (30-40%), 
Chính phủ vẫn còn áp dụng giấy phép nhập khẩu đường. Tuy nhiên, theo lộ trình AFTA, thuế 
nhập khẩu đường đã giảm xuống còn 5% từ năm 2010 và dự kiến sẽ giảm về 0% giai đoạn từ 
2015 - 2018.  
Với điều kiện về tự nhiên, đất đai và nguồn lao động thuận lợi, Việt Nam có nhiều thuận lợi trong 
việc quy hoạch và phát triển các vùng nguyên liệu mía đảm bảo cung ứng đầy đủ, có hiệu quả 
cho nhà máy đường.  
Một số nước cung cấp đường lớn trên thế giới như Brazil, Colombia, Mỹ… sẽ thực hiện chương 
trình năng lượng sạch trong đó có ethanol được sản xuất từ nước mía. Việc sử dụng nước mía 
vào sản xuất ethnol bổ sung nhiên liệu sẽ tiếp tục có tác động lớn đến quan hệ cung - cầu về 
đường trên thế giới. Do vậy, ngành đường có nhiều thuận lợi trong tương lai. 

4.9.3 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của 
ngành chính sách của Nhà nước và xu thế chung của Thế giới 

Công ty xác định cần phải gia tăng năng suất sản xuất, đồng thời phát triển vùng nguyên liệu 
đảm bảo nguồn cung ổn định đáp ứng cho nhu cầu phát triển của Công ty. Cụ thể, Công ty có 
những kế hoạch chiến lược như sau: 
 Đầu tư vào khối nhà máy để nâng công suất sản xuất: 

 Nâng công suất nhà máy từ 3.200 TMN lên 3.500 TMN, kịp tiến độ cho vụ mùa ép 2012-
2013 vào thời điểm cuối tháng 10/2012. 

 Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị của nhà máy. 
 Xây dựng kho chứa đường thành phẩm sức chứa 10.000 tấn. 
 Lắp đặt hệ thống sàn rung và sàn tuyển hạt đường, giúp phân loại đường theo kích cỡ, 

là cơ sở tiền đề giúp Công ty xây dựng thương hiệu đường của SEC và đạt được giá bán 
tốt hơn đối với từng dòng sản phẩm. 
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 Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu: 

 Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng công suất ép 3.500 TMN. 
 Bắt đầu triển khai và xây dựng vùng nguyên liệu bền vững tại địa bàn 2 huyện chiến 

lược Krông Pa và Chư Prông. 
Đây là những bước đi đúng đắn của Công ty trong xu thế phát triển chung của ngành đường tại 
Việt Nam cũng như trên thế giới trong giai đoạn tới. 
4.10 Chính sách đối với người lao động 

4.10.1 Số lượng và cơ cấu lao động trong Công ty 

Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 là 548 người, cơ cấu lao động theo trình 
độ được thể hiện trong bảng sau: 

TIÊU CHÍ SỐ CB.CNV TỶ TRỌNG 

I. Phân theo trình độ 548 100% 
Đại học, trên Đại học 68 12,41% 

Cao đẳng, trung cấp 62 11,31% 

Công nhân kỹ thuật 178 32,48% 

Lao động phổ thông 240 43,80% 

II. Phân theo hợp đồng 548 100% 

CBCNV 340 62,04% 

Lao động thời vụ 172 31,39% 

Lao động khoán công việc 36 6,57% 

Nguồn: SEC 

4.10.2 Chính sách đối với người lao động 

 Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động ngày càng được cải thiện. 

 Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động theo đúng quy định của pháp 
luật. 

 Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân có công lao đóng góp cho 
Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến 
quyền lợi và uy tín Công ty. 

 Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia các khóa đào tạo nhằm 
nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. 
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 Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Công ty nhằm gia 
tăng về chất. 

4.10.3 Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động 

Hiện tại Công ty chưa ban hành Quy chế cụ thể về việc phát hành cổ phiếu cho người lao động. 
Tuy nhiên, trong từng thời kỳ cụ thể, Công ty sẽ có những đợt phát hành dành riêng cho những 
đối tượng này. Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013, Công ty đã dành ra 705.524 cổ 
phiếu phát hành cho các đối tượng là thành viên HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt của Công ty 
với giá phát hành bằng mệnh giá.  
Đây được xem là một trong những chính sách phù hợp để khuyến khích người lao động gắn bó 
lâu dài với sự phát triển của Công ty. 
4.11 Chính sách cổ tức 
Năm 2011 và 2012 Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ như sau: 
 Năm 2011:  

 Cổ tức cổ phiếu: 20% (Tỷ lệ thực hiện quyền 100:20) 
 Cổ tức tiền mặt: 22% mệnh giá (2.200 đồng/cổ phiếu) 
 Năm 2012: 

 Cổ tức tiền mặt: 25% mệnh giá (2.500 đồng/cổ phiếu) 
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chính 
sách phân phối cổ tức của Công ty như sau: 
 Công ty chỉ được chi trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn 

thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

 Nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Hội đồng quản trị có thể quyết định trả cổ 
tức bằng cổ phần phổ thông thay cho tiền mặt. 

 Hội đồng quản trị có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp 
với khả năng sinh lời của Công ty. 

4.12 Tình hình tài chính 

4.12.1 Các chỉ tiêu cơ bản 

a. Báo cáo về vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn điều lệ 
Vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 như sau : 
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Bảng 4-6: Vốn cổ phần của SEC 

Chỉ tiêu Số cổ phiếu VNĐ 

Vốn cổ phần được duyệt 17.406.580 174.065.800.000 
Vốn cổ phần đã phát hành 17.406.580 174.065.800.000 
    Cổ phần phổ thông 17.406.580 174.065.800.000 

Cổ phiếu quỹ 104 1.040.000 
    Cổ phần phổ thông 104 1.040.000 
Số cổ phiếu đang lưu hành 17.406.476 174.064.760.000 
    Cổ phần phổ thông 17.406.476 174.064.760.000 

Nguồn: SEC 
Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 VND/CP. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một 
quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông của Công ty. Các cổ đông được nhận cổ tức mà 
Công ty công bố vào từng thời điểm. Tất cả các cổ phiếu phổ thông đều có thứ tự ưu tiên như 
nhau đối với tài sản còn lại của Công ty. Đối với các cổ phiếu đã được Công ty mua lại, các 
quyền trên đều bị tạm ngừng cho tới khi chúng được phát hành lại. 
Biến động vốn cổ phần và cổ phiếu quỹ trong năm như sau 

Bảng 4-7: Biến động vốn cổ phần và cổ phiếu quỹ của SEC 

Chỉ tiêu Số cổ phiếu VNĐ 

Số dư đầu năm 17.406.476 174.064.760.000 
Cổ phiếu phát hành trong năm - - 
Cổ phiếu quỹ mua lại trong năm - - 
Số dư cuối năm 17.406.476 174.064.760.000 

Nguồn: SEC 
b. Trích khấu hao tài sản cố định 
Công ty áp dụng trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng dựa 
trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau: 
 Nhà cửa, vật kiến trúc : 5 – 50 năm 

 Máy móc và thiết bị:   3 – 20 năm 

 Phương tiện vận tải:  2 – 10 năm 

 Thiết bị dụng cụ quản lý : 3 – 10 năm 
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c. Mức lương bình quân:                            
Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2012 là 6.748.000   
đồng/người/tháng. 
d. Thanh toán các khoản nợ đến hạn:  
Công ty thực hiện tốt các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào các báo cáo kiểm toán năm 2011 và 
năm 2012 Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. 
e. Các khoản phải nộp theo luật định 
Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng - VAT, thuế thu nhập 
doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của Nhà nước. 
f. Trích lập các quỹ 
Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của SEC và 
các văn bản pháp luật hiện hành. 
Số dư các quỹ như sau 

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013 

Quỹ dự phòng tài chính 8.162 11.361 13.506 
Quỹ đầu tư phát triển 21.646 28.045 32.335 
Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.521 2.402 3.031 

Tổng cộng 34.329 41.808 48.872 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2011, 2012 và Báo cáo tài chính quý II/2013 của SEC 
g. Tổng dư nợ vay:  

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013 

Vay ngắn hạn 97.106 243.595 174.753 

Vay dài hạn 197.053 135.478 135.000 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2011, 2012 và Báo cáo tài chính quý II/2013 của SEC 
Công ty không có các khoản nợ quá hạn 
h. Tình hình công nợ hiện nay 
 Các khoản phải thu 
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Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Chỉ tiêu 
31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013 

Tổng số Tổng số Tổng số 

Phải thu của khách hàng 54.209 23.344 14.131 

Trả trước cho người bán 66.783 82.494 84.284 

Các khoản phải thu khác 1.791 6.402 3.618 

-  Phải thu khác ngắn hạn 1.791 6.402 3.618 

-  Phải thu khác dài hạn - - - 

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (281) (281) (281) 

Tổng cộng 122.502 111.960 101.752 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2011, 2012 và Báo cáo tài chính quý II/2013 của SEC 
 Các khoản phải trả 

                                                                                                         Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013 

Nợ ngắn hạn 200.200 306.677 250.363 

Vay và nợ ngắn hạn 97.106 243.595 174.753 

Phải trả cho người bán 46.131 34.228 10.559 

Người mua trả tiền trước 6.350 11.364 17.230 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4.206 8.805 21.881 

Phải trả người lao động 207 1.285 9.707 

Chi phí phải trả 1.910 2.316 11.724 

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 39.769 2.681 1.479 

Quỹ khen thưởng phúc lợi  4.521 2.402 3.031 

Nợ dài hạn  197.543 135.663 135.186 

Nợ dài hạn khác 186 186 186 

Vay và nợ dài hạn 197.053 135.478 135.000 

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 305 - - 

Tổng cộng 397.743 442.340 385.549 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2011, 2012 và Báo cáo tài chính quý II/2013 của SEC 
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4.12.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2011 Năm 2012 
6 tháng 

2013 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     
Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,24  0,93 1,06 
Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,85  0,58 0,62 
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     
Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 64,80% 66,10% 59,43% 
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 184,09% 194,95% 146,47% 
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     
Vòng quay hàng tồn kho Vòng 6,78  6,10 4,05 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 1,07  1,10 0,80 
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 17,88% 9,03% 8,15% 
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
(ROE) 

% 
45,75% 28,20% 16,30% 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 16,10% 9,56% 6,61 
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 20,16% 10,26% 10,24% 
Thu nhập trên cổ phần (EPS) VND/CP 6.252 3.676 2.465 

* Các chỉ tiêu tính toán cho năm 2011 được căn cứ trên BCTC năm 2011 của SEC đã được 
Công ty kiểm toán AAC kiểm toán. Năm 2012 đơn vị kiểm toán cho SEC là Công ty kiểm toán 
KPMG có điều chỉnh một số khoản mục trong BCTC 2011 đã được AAC kiểm toán. 
Cơ cấu nguồn vốn năm 2011 của Công ty có sự biến động rõ nét. Trong năm Công ty đã huy 
động vốn vay từ ngân hàng bổ sung vào nguồn vốn để đầu tư nâng công suất Nhà máy từ 
2.500 TMN lên 3.200 TMN, tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tăng 11%. Trong năm 2012, công 
ty tăng các khoản nợ vay, chủ yếu là vay ngắn hạn, dẫn đến các chỉ tiêu về cơ cấu vốn tăng lên 
so với năm 2011. 
Khả năng thanh toán: 
Các chỉ tiêu thanh toán của Công ty năm 2012 có giảm nhẹ so với năm 2011. Nhưng nhìn 
chung khả năng thanh toán của Công ty vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, chỉ tiêu khả năng thanh 
toán nhanh của Công ty hiện tại là khá thấp do lượng hàng tồn kho cuối năm 2012 của Công ty 
tương đối cao, chiếm 38% tài sản ngắn hạn. 
Khả năng sinh lời: 
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Do những khó khăn chung của nền kinh tế, các chỉ tiêu sinh lời của công ty trong năm 2012 đều 
giảm so với năm 2011. EPS năm 2012 chỉ còn 3.676 VNĐ.CP, giảm mạnh so với mức EPS của 
năm 2011 là 6.252 VNĐ/CP 
4.13 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát 

4.13.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

a. Chủ tịch HĐQT 
Bà Nguyễn Thị Hoa: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia 
Lai. 
Họ và tên:  NGUYỄN THỊ HOA 
Giới tính:    Nữ 
Ngày tháng năm sinh:  17/10/1964 

Nơi sinh:  Diên Khánh, Khánh Hòa 
CMND 220760941  Cấp ngày 01/6/2005 Tại CA Khánh Hòa 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh 
Quê quán:  Diên Khánh, Khánh Hòa 
Địa chỉ thường trú:  5A Trần Khánh Dư, Nha Trang, Khánh Hòa 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (058) 3620 106 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Cử nhân Luật Kinh tế 
Quá trình công tác:  
   + Từ 1987 – 1988 Cán bộ Phòng Nông nghiệp UBND Huyện Diên Khánh 
   + Từ 1990 – 2000 Kế toán trưởng Công ty Đường Khánh Hòa 
   + Từ 2001 – 2004 Kế toán trưởng Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Nha Trang 
   + Từ 2005 - 06/2006 Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư phát triển Vân Phong 
   + Từ 04/2006 - 08/2008 Phó giám đốc Công ty CP đường Ninh Hòa 
   + Từ 09/2008 - 07/2012 Tổng giám đốc Công ty CP đường Ninh Hòa 
   + Từ 04/2012 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai 

+ Từ 05/2012 đến nay Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Phan Rang 
+ Từ 08/2012 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường Ninh Hòa 

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức:  

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai 
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Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đường Ninh Hòa. 
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Phan Rang 

Số cổ phần hiện tại:  0 cổ phần 
 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 
 + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 
Những người có liên quan nắm 
giữ cổ phiếu của Công ty: 

Không  

Hành vi vi phạm pháp luật Không  
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan với tổ chức phát 
hành 

Không 

Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ 
chức khác 

Công ty CP Đường Ninh Hòa: 150.348 cổ phần. 
Công ty CP Mía đường Phan Rang: 1.413.210 cổ phần. 

b. Thành viên HĐQT 
Ông Cáp Thành Dũng: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện 
Gia Lai. Ông Cáp Thành Dũng được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung, thay thế 
cho ông Thái Văn Chuyện vừa từ nhiệm ngày 10/10/2012 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 
14/2012/NQ-HĐQT ngày 10/10/2012 
Họ và tên: CÁP THÀNH DŨNG 
Giới tính: Nam 
Ngày tháng năm sinh: 10/8/1971 
Nơi sinh: Huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 
CMND: 230934911, ngày cấp: 23/02/2009, nơi cấp: CA Gia Lai 
Quê quán: An Nhơn – Bình Định 
Quốc tịch: Việt Nam 
Dân tộc: Kinh 
Địa chỉ thường trú 109B Ngô Quyền, Tx Ayunpa, tỉnh Gia Lai 
Số ĐT liên lạc: 0914 033 447 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thực phẩm, cử nhân kinh tế 
Quá trình công tác:  

+ Từ 1995 – 1996 Cán bộ kỹ thuật Công ty Mía đường Gia Lai;  
+ Từ 1997 – 2004 Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH Mía đường Bourbon 
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Gia Lai;  
+ Từ 2005 - 7/2007 Giám đốc nhà máy Công ty TNHH Mía đường Bourbon Gia 

Lai;  
+ Từ 08/2007 - 09/2010 Phó Giám đốc Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai; 
+ Từ 23/9/2010 đến nay Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia 

Lai. 
+ Từ 10/10/2010 đến nay Thành viên HĐQT Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia 

Lai. 
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức: 

Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty 
CP Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai 

Chức vụ công tác tại tổ chức 
khác: 

Không 

Số cổ phần nắm giữ 13.800 cổ phần, chiếm 0,079% vốn điều lệ 
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 
+ Cá nhân sở hữu: 13.800 cổ phần, chiếm 0,079% vốn điều lệ 
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: 

- Vợ Võ Thị Minh Phấn: 13.800 cổ phần, chiếm 0,079% vốn điều lệ 
- Anh ruột Cáp Thành Long: 69.000 cổ phần, chiếm 0,396% vốn điều lệ 

Hành vi vi phạm pháp luật Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không  

Những khoản nợ đối với công ty Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không 
Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ 
chức khác 

Không 

c. Thành viên HĐQT:  
Ông Đinh Văn Hiệp: Thành viên thường trực Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường - 
Nhiệt Điện Gia Lai. Ông Đinh Văn Hiệp được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung, 
thay thế cho ông Phùng Nguyễn Âu Đệ vừa từ nhiệm ngày 10/07/2012 và được bổ nhiệm giữ 
chức vụ Thường trực Hội đồng Quản trị thay thế cho ông Trịnh Minh Châu theo Nghị quyết Hội 
đồng quản trị số 09/2012/NQ-HĐQT ngày 13/07/2012. 
Họ và tên:  ĐINH VĂN HIỆP 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 1974 
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Nơi sinh: Bình Phan, Chợ Gạo, Tiền Giang   
CMND: 025347494     Ngày cấp: 02/03/2011 Nơi cấp: TP HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú:  13D, Đường số 25, P. Tân Quy, Quận 7, TP HCM 

Số ĐT liên lạc:  0908 883 889 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Điện tử - Đại học Cần Thơ; Thạc sỹ Quản trị Kinh 
doanh – Đại học Bách Khoa Tp HCM 

Quá trình công tác:  
+ Từ 08/1997 - 03/2004 Giảng viên-Tổ trưởng Tổ giảng viên tại Trường Bưu 

điện 3 
+ Từ 03/2004 - 05/2009 Trưởng phòng kế hoạch – Phó giám đốc phụ trách kế 

hoạch đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm điện thoại SPT 
+ Từ 07/2009 - 12/2010 Giám đốc Đầu tư Dự án tại Công ty CP Đầu tư Sài Gòn 

Thương Tín 
+ Từ 03/2010 - 06/2011 Thành viên HĐQT tại Công ty CP Du lịch Bến Tre 

+ Từ 06/2011 - 04/2012 Thường trực HĐQT tại Công ty CP Điện Gia Lai 
+ Từ 04/2011 - 02/2012 Trợ lý CT HĐQT tại Công ty CP Mía đường Nhiệt điện Gia 

Lai 
+ Từ 04/2011 đến nay Thành viên HĐQT tại Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên 
+ Từ 05/2011 đến nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Thủy điện Gia Lai 
+ Từ 11/2011 đến nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Điện – Cao su Gia Lai 
+ Từ 01/2012 – 01/2013 Phó Tổng giám đốc tại Công ty CP Điện Gia Lai 
+ Từ 07/2012 đến nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Mía đường Nhiệt điện 

Gia Lai 
+ Từ 01/2013 đến nay: Giám đốc Nông nghiệp Công ty CP Bourbon Tây Ninh 

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức:  

Thành viên HĐQT Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia 
Lai  

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: - Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên 
- Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Gia Lai 
- Thành viên HĐQT Công ty CP Điện – Cao su Gia Lai 
- Giám đốc Nông nghiệp Công ty CP Bourbon Tây Ninh 

Số cổ phần hiện tại:  0 cổ phần 
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 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

 + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 

Những người có liên quan nắm 
giữ cổ phiếu của Công ty: 

Không  

Hành vi vi phạm pháp luật: Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không  

Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Lợi ích liên quan với Công ty: Không  

Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ 
chức khác 

Không 

d. Thành viên HĐQT  
Ông Tân Xuân Hiến: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện 
Gia Lai  
Họ và tên:  TÂN XUÂN HIẾN 
Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 04/07/1961 

Nơi sinh: Phú Yên 

CMND: 230558115, ngày cấp: 14/08/2000, nơi cấp: CA Gia Lai 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú:  02 Nguyễn Đường, phường IaKring, Tp.Pleiku – Gia Lai 

Số ĐT liên lạc:  0913 450397 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư điện 
Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  

   + Từ 1998 - 08/2010 Giám đốc Công ty Điện Gia Lai 

   + Từ 08/2010 đến nay 
Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Điện Gia 
Lai 

   + Từ 12/2004 - 04/2011 Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư điện Tây Nguyên 

   + Từ 09/2007 - 09/2010 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai 

   + Từ 03/2009 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Gia Lai 

   + Từ 04/2009 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ayun Thượng 

   + Từ 01/2012 -09/2012 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện – Cao su Gia Lai 
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Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức:  

Thành viên HĐQT Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia 
Lai  

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Điện Gia 
Lai. 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Gia Lai. 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ayun Thượng. 

Số cổ phần hiện tại:  2.272.424 cổ phần, chiếm 13,05% vốn điều lệ 

 + Đại diện sở hữu: 2.175.824 cổ phần, chiếm 12,5% vốn điều lệ 

 + Cá nhân sở hữu: 96.600 cổ phần 

Những người có liên quan nắm 
giữ cổ phiếu của Công ty: 

Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ 
chức khác 

Công ty CP Điện Gia Lai : 262.500 cổ phiếu. 
Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên: 206.697 cổ phiếu. 

e. Thành viên HĐQT  
Ông Nguyễn Thanh Ngữ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt 
Điện Gia Lai. 

Họ và tên:  NGUYỄN THANH NGỮ 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  12/02/1987 

Nơi sinh:  Tiền Giang 

CMND 311881821   Cấp ngày 13/7/2001, Tại CA Tiền Giang. 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Tiền Giang 

Địa chỉ thường trú:  731/1 Ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, 
Tiền Giang 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 058 3620 416 
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Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: 
 

 

   + Từ 09/2010 - 04/2012 Công tác tại Ngân hàng Sacombank 

   + Từ 04/2012 - 01/2013 Công tác tại Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công 

   + Từ 01/2013 đến nay Công tác tại Công ty CP Đường Ninh Hòa 

   + Từ tháng 06/2012  đến nay Thành viên HĐQT CTCP SX-TM Thành Thành Công 

   + Từ 04/2013 đến nay Thành viên HĐQT Công ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia 
Lai Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức: 
Thành viên HĐQT Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia 
Lai 

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực 
Công ty CP Đường Ninh Hòa  
 Số cổ phần hiện tại:  0 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

 + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần. 

Những người có liên quan nắm 
giữ cổ phiếu của SEC: 

Không  

Hành vi vi phạm pháp luật Không  
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan với tổ chức phát 
hành: 

Không 

Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ 
chức khác 

Công ty CP Đường Ninh Hòa: 100.000 cổ phần 

4.13.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát: 

a. Trưởng Ban kiểm soát 
Ông Phạm Cao Sơn: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai. 
Họ và tên:  PHẠM CAO SƠN 
Giới tính:  Nam 
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1965 
Nơi sinh: Huyện Kim Sơn, Ninh bình 
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CMND: Số: 220574624  Ngày cấp: 18/06/2010  Nơi cấp: Khánh 
Hòa 

Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh 
Địa chỉ thường trú:  241 Trần Quí Cáp, P.Ninh hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh 

Hòa. 
Số ĐT liên lạc:  0914 394 391 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế 
Quá trình công tác:  
   + Từ 10/1991 - 11/1995 

 
Công tác tại Chi cục Thuế Thị xã Ninh hòa, Tỉnh Khánh 
Hòa. 

   + Từ 12/1995 - 01/2006 
 

Công tác tại Nhà máy đường Ninh hòa thuộc Công ty 
đường Khánh hòa với các chức vụ: Nhân viên Phòng Kinh 
tế tổng hợp, Phó Phòng Kinh tế tổng hợp, Trưởng Phòng 
Kinh tế Tổng hợp. 

   + Từ 02/2006 đến nay Công tác tại Công ty cổ phần đường Ninh hòa với các chức 
vụ: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, 
chuyên viên Phòng HC-NS-PC 

   +  Từ 04/2012 đến nay Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện 
Gia Lai 

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức:  

Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện 
Gia Lai 

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: 
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đường Ninh Hòa. 

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đường Phan Rang 
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Bò giống Miền Trung. 

Số cổ phần hiện tại:  0    cổ phần 
 + Đại diện sở hữu: 0    cổ phần 
 + Cá nhân sở hữu: 0    cổ phần 
Những người có liên quan nắm 
giữ cổ phiếu của SEC: 

Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không  
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 
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Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan với Công ty: Không 
Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ 
chức khác 

Công ty CP Đường Ninh Hòa: 41.000 cổ phần 

Công ty CP Đường Phan Rang: 0 cổ phần 
Công ty CP Bò giống Miền Trung: 0 cổ phần 

b. Thành viên Ban kiểm soát 
Ông Lê Trọng Nam Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai  
Họ và tên: LÊ TRỌNG NAM 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 22/10/1962 

Nơi sinh: Xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

CMND: Số: 230347682, ngày cấp: 24/11/2005, nơi cấp: CA Gia Lai 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú Xã Pờ Tó, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai 

Số ĐT liên lạc: 0979857125 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Sơ cấp chính trị, nông dân lao động giỏi 

Quá trình công tác:  

+ Từ năm 2007 – 04/2012 Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường – 
Nhiệt điện Gia Lai.  
Tháng 4/2012 được bầu làm Trưởng BKS Công ty CP Mía 
đường - Nhiệt điện Gia Lai 

+ Từ 05/2012 đến nay Thành viên BKS Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia 
Lai 

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức:  

Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Mía đường – Nhiệt 
điện Gia Lai 

Chức vụ công tác tại tổ chức khác Chủ tịch xã Pờ Tó, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai 

Số cổ phần hiện tại 4.140 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu: 4.140 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ 

Những người có liên quan nắm 
giữ cổ phiếu của Công ty: 

Không 
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Hành vi vi phạm pháp luật Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ 
chức khác 

Không 

c. Thành viên Ban kiểm soát 
Ông Lưu Mạnh Thức: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia 
Lai.  
Họ và tên:  LƯU MẠNH THỨC 
Giới tính:  Nam 
Ngày tháng năm sinh: 01/07/1983 
Nơi sinh: Lâm Đồng 
CMND: số: 250533243   ngày cấp:  06/06/1999   nơi cấp: CA. Lâm 

Đồng 

Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh 
Địa chỉ thường trú:  Số nhà 123 – Thôn 9 – Hòa Ninh – Di Linh – Lâm Đồng 
Số ĐT liên lạc:  0933804593 – 0908798005 
Trình độ văn hóa: 12/12 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế - Kế toán kiểm toán 
Quá trình công tác:  

+ Từ 2008 đến nay Phó Phòng KSNB - Công ty CP Thành Thành Công 
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức:  

Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Mía đường – Nhiệt 
điện Gia Lai 

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: - Phó Phòng KSNB - Công ty CP Thành Thành Công 
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đường Ninh Hòa 
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đường Nước 

Trong 
 - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Điện Gia Lai 

-  Số cổ phần hiện tại:  0 cổ phần 
 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 
 + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 
Những người có liên quan nắm giữ 
cổ phiếu của Công ty: 

Không 
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Hành vi vi phạm pháp luật Không  
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan với Công ty: Không 
Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ 
chức khác 

Không 

4.13.3 Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc: 

a. Tổng Giám đốc 
Ông Cáp Thành Dũng: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai. 
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại mục 4.13.1.b – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 
Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 
b. Phó Tổng Giám đốc 
Ông Hồ Đắc Dũng: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai. 
Họ và tên: HỒ ĐẮC DŨNG 
Giới tính: Nam 
Ngày tháng năm sinh: 02/04/1954 
Nơi sinh: Huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 
Quê quán  An Nhơn – Bình Định 
CMND: Số: 230054294, ngày cấp: 18/9/2000, nơi cấp: CA Gia Lai 
Quốc tịch: Việt Nam 
Dân tộc: Kinh 
Địa chỉ thường trú 19 Đoàn Thị Điểm, P. Diên Hồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai 
Số ĐT liên lạc: 059 3603338 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán 
Quá trình công tác:  
Từ 1980 – 1988 Kế toán trưởng xí nghiệp cơ khí tỉnh Gia Lai – Kon Tum;  
Từ 1988 – 1989 Chuyên viên kinh tế Sở Công nghiệp tỉnh Gia Lai;  
Từ 1990 – 07/1995 Kế toán trưởng Công ty Dầu thực vật tỉnh Gia Lai;  
Từ 08/1995 – 07/2007 Kế toán trưởng Công ty Mía đường Gia Lai kiêm Kế toán 

trưởng Công ty TNHH Mía đường Bourbon Gia Lai; 
Từ 08/2007 – 09/2010 Kế toán trưởng Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia 

Lai;  
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Từ T9/2010 đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện 
Gia Lai. 

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức: 

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện 
Gia Lai 

Chức vụ công tác tại tổ chức khác Không 
Số cổ phần nắm giữ 27.600 cổ phần, chiếm 0,158% vốn điều lệ 
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 
+ Cá nhân sở hữu: 27.600 cổ phần, chiếm 0,158% vốn điều lệ 
Những người có liên quan nắm 
giữ cổ phiếu của Công ty: 

Vợ Nguyễn Thị Phượng: 6.900 cổ phần, chiếm 0,039% vốn 
điều lệ. 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan với Công ty: Không 
Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ 
chức khác 

Không 

c. Phó Tổng Giám đốc 
Ông Nguyễn Văn Lừng: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai  
Họ và tên: NGUYỄN VĂN LỪNG 
Giới tính: Nam 
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1958 
Nơi sinh: Thanh Miện, Hải Dương 
Quê quán: Thanh Miện, Hải Dương 
CMND: Số: 230195594, ngày cấp: 24/9/2003, nơi cấp: CA Gia 

Lai 
Quốc tịch: Việt Nam 
Dân tộc: Kinh 
Địa chỉ thường trú: 25 Tôn Thất Thuyết, P. Thống Nhất, TP. Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai 
Số ĐT liên lạc: 059 3603335 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý kinh tế công nghiệp, cử nhân luật 
Quá trình công tác:  

+ Từ 1978 – 1986 Kế toán khách sạn Gia Lai; 
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+ Từ 1987 – 1992 Trưởng phòng nhân sự nhà máy chế biến mỳ Việt – Thái 
– An khê. 

+ Từ 09/1995 – 07/2007 Giám đốc nông nghiệp Công ty Mía đường Bourbon Gia 
Lai;  

+ Từ 09/2007 – 4/2012 Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 
Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai. 

+ Từ 05/2012 đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện 
Gia Lai. 

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức: 

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện 
Gia Lai 

Chức vụ công tác tại tổ chức khác: Không 
Số cổ phần nắm giữ 47.600 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ 
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 
+ Cá nhân sở hữu: 47.600 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ 
Những người có liên quan nắm giữ 
cổ phiếu của Công ty 

Không 
 

Hành vi vi phạm pháp luật Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan với Công ty: Không 
Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ 
chức khác 

Không 

d. Phó Tổng Giám đốc 
Ông Nguyễn Tiến Cường: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia 
Lai, được bổ nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 37/2012/QĐ-HĐQT ngày 31/08/2012. 
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 
Giới tính: Nam 
Ngày tháng năm sinh: 13/10/1966 
Nơi sinh: Quảng Bình 
Quê quán: Quảng Bình 
CMND: 280360268, ngày cấp: 12/07/1997, nơi cấp: CA Bình 

Dương 
Quốc tịch: Việt Nam 
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Dân tộc: Kinh 
Địa chỉ thường trú: 22/6, khu Phố Trung, Phường Vĩnh Phú. Thị Xã Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương 
Số ĐT liên lạc: 0913.156.827 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa 
Quá trình công tác:  

+ Từ 1990 - 1992 Cán bộ kỹ thuật Công ty đồ hộp xuất khẩu Linh xuân, 
Tổng công ty xuất nhập  khẩu TPHCM 

+ Từ 1992 – 2000 Cán bộ kỹ thuật Công ty Đường Bình Dương 
+ Từ  2000 -2001 Trưởng Tiểu ban kỹ thuật dự án di dời Nhà máy Đường 

Linh Cảm – Hà Tĩnh vào xây dựng tại tỉnh Trà Vinh. 
+ Từ  2001-2002 Trưởng phòng Kỹ thuật – KCS Công ty Mía đường Trà 

Vinh 
+ Từ 2002 -2011 Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Mía đường Trà Vinh 
+ Từ 2011 đến 08/2012 Phó Giám đốc ngành đường Công ty Thành Thành Công 
+ Từ 09/2012 đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt 

điện Gia Lai. 
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức: 

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện 
Gia Lai 

Chức vụ công tác tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Bourbon Tây 
Ninh. 

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 
Những người có liên quan nắm giữ 
cổ phiếu của Công ty 

Không  

Hành vi vi phạm pháp luật Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không  

Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

Lợi ích liên quan với Công ty: Không  
Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ 
chức khác 

Không. 
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4.13.4 Kế toán trưởng 

Ông Nguyễn Xuân Thanh: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai. 
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN THANH 
Giới tính: Nam 
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1965 
Nơi sinh: Huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 
CMND: Số: 230 389 747, ngày cấp: 17/09/2003, nơi cấp: CA Gia 

Lai 
Quốc tịch: Việt Nam 
Dân tộc: Kinh 
Địa chỉ thường trú 45/36 Phan Đăng Lưu, TP. Pleiku, Gia Lai 
Số ĐT liên lạc: 059 3603703 – 0914 148766 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 
Quá trình công tác:  

+ Từ 04/1985 – 05/1988 Nhân viên Kế toán Xí nghiệp khảo sát Thiết kế Thủy lợi 
Gia Lai 

+ Từ 06/1988 – 03/1994 Kế toán tổng hợp Công ty Xây dựng Thủy lợi Gia Lai 
+ Từ 04/1994 – 05/2002 Kế toán tổng hợp Công ty Điện Gia Lai 
+ Từ 06/2002 – 06/2006 Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên 
+ Từ 07/2006 – 08/2009 Giám đốc Công ty CP Ayun Thượng 
+ Từ 09/2009 – 08/2011 Kế toán trưởng Công ty CP Ayun Thượng 
+ Từ 09/2011 đến nay Kế toán trưởng Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia 

Lai 
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức 

Kế toán trưởng Công ty CP Mía đường – Nhiệt điện Gia 
Lai 

Chức vụ công tác tại tổ chức khác: Không  
Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 

Những người có liên quan nắm giữ 
cổ phiếu của Công ty 

Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 
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Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan với Công ty: Không 
Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ 
chức khác 

Không 

4.14 Tài sản 

4.14.1 Giá trị tài sản cố định theo báo cáo kiểm toán tại thời điểm 31/12/2012          

Bảng 4-8: Tài sản của SEC tại thời điểm 31/12/2012 
Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

KHOẢN MỤC NGUYÊN GIÁ 
HAO MÒN  

LŨY KẾ 
GIÁ TRỊ  
CÒN LẠI 

Tài sản vô hình  589 509 81 

 Phần mềm máy tính  589 509 81 

 Tài sản cố định vô hình khác    

Tài sản hữu hình 530.859 199.364 331.495 
 Nhà cửa, vật kiến trúc 91.363 35.299 56.064 

 Máy móc và thiết bị 430.447 160.816 269.631 

 Phương tiện vận chuyển 6.808 2.048 4.759 

 Thiết bị văn phòng  2.241 1.200 1.040 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang   17.653 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2012 của SEC 

4.14.2 Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty 

Công ty hiện đang sử dụng lô đất có diện tích 160.000 m2 tại địa chỉ số 561 Trần Hưng Đạo, thị 
xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K691181 do UBND tỉnh 
Gia Lai cấp ngày 19/08/1997 thời hạn sử dụng 49 năm (đến tháng 8/2047), mục đích giao đất là 
đất sản xuất kinh doanh, hình thức sử dụng là thuê đất trả tiền hàng năm, hiện tại đã được 
chuyển thành trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê; hồ sơ đăng ký biến động số 000.183 
ngày 20/04/2012. Hiện nay Công ty đang sử dụng làm trụ sở văn phòng công ty và xây dựng 
nhà máy trên phần diện tích đất được giao trên. 
4.15 Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2013 và 2014 

4.15.1 Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện 
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Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 

Vốn chủ sở hữu 390.000 390.000 
Doanh thu thuần 739.023 760.000 
Lợi nhuận sau thuế (LNST) 31.187 33.125 
Tỷ lệ LNST/Doanh thu 4,22% 4,36% 
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu 8,00% 8,49% 

Tỷ lệ cổ tức 13% 13% 

4.15.2 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho năm 2013 và 2014 được Hội đồng quản trị xây dựng một 
cách cẩn trọng dựa trên các báo cáo đánh giá của các bộ phận, phòng ban có liên quan. Thông 
qua kế hoạch này, SEC thể hiện định hướng cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, duy 
trì hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Chủ yếu tập trung lĩnh vực sản xuất đường, đồng 
thời tích cực triển khai tìm kiếm và phát triển vùng nguyên liệu sang các địa bàn lân cận có lợi 
thế về đất đai, khí hậu và giao thông. Với định hướng hoạt động như trên và những kinh nghiệm 
tích lũy hơn 15 năm, thêm vào đó là mối quan hệ gắn bó với các nhà cung cấp nguyên vật liệu, 
các đối tác, khách hàng… Công ty đã tạo ra thế mạnh phát triển trên lĩnh vực sản xuất đường, 
đây sẽ là cơ sở để Công ty có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong dài hạn.  
4.16 Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 
Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu 
tưu và Phát triển Việt Nam đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra 
những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt 
Điện Gia Lai. 
Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đưa ra là có tính khả thi và Công ty 
có thể đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch.  
Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá 
của một tổ chức tư vấn dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý 
thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như 
tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà 
đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư. 
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4.17 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức 
Hiện tại cổ phiếu của Công ty đang niêm yết trên sàn giao dịch Sở chứng khoán Thành phố Hồ 
Chí Minh. Theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 của Công ty, số cổ phiếu mới phát hành 
sẽ được niêm yết bổ sung trong vòng 30 ngày kể từ khi tất toán đợt chào bán. Dự kiến niêm yết 
bổ sung đợt 1 vào tháng 11/2013 và đợt 2 vào tháng 01/2014. 
4.18 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có 
4.19 Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ 

phiếu: Không có 
4.20 Giải trình giao dịch với các bên liên quan 

Bên liên quan Giá trị (VND) Nội dung Ghi chú 

Công ty CP Điện 
Gia Lai (GEC) 

5.000.000.000 
Vay ngắn hạn của GEC theo 
HĐ số 08/HĐTC-GEC/2012 

Ngày : 20/04/2012, 
Lãi suất 18,5%/năm 

20.000.000.000 
Cho GEC vay ngắn hạn theo 
HĐ số 10/HĐTD/2012 

Ngày : 05/06/2012, 
Lãi suất 13,5%/năm 

Công ty CP đầu tư 
Thành Thành Công 

19.389.060.381 
Hợp đồng mua đường và mật 
rỉ của SEC 

Giá cả theo thị trường 

Công ty CP SX TM 
Bao bì Thành 
Thành Công 

5.295.238.095 
Hợp đồng mua đường của 
SEC 

Giá cả theo thị trường 

15.000.000.000 
Cho SEC vay ngắn hạn theo 
HĐ số 10/HĐTD/2012 

Ngày : 03/05/2012, 
Lãi suất 16,5%/năm 

Công ty CP SX TM 
Thành Thành Công 

133.000.000.000 
Hợp đồng mua đường của 
SEC 

Giá cả theo thị trường 

Công ty CP 
Bourbon Tây Ninh 

44.857.142.857 
Hợp đồng mua đường của 
SEC 

Giá cả theo thị trường 

Công ty CP Đường 
Biên Hòa 

127.498.358.651 
Hợp đồng mua đường của 
SEC 

Giá cả theo thị trường 

Công ty TNHH 
Đặng Thành 

185.415.333.333 
Hợp đồng mua đường của 
SEC 

Giá cả theo thị trường 
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5. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 
5.1 Loại cổ phiếu:  
Cổ phiếu phổ thông 
5.2 Mệnh giá:  
10.000 đồng/cổ phiếu 
5.3 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:  
21.593.420 cổ phiếu (tương đương tổng giá trị tính theo mệnh giá là 215.934.200.000 đồng) 

5.3.1 Giai đoạn 1 

 Tổng số cổ phiếu chào bán: 10.443.948 cổ phiếu 

 Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu 

 Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu: 100:60 

5.3.2 Giai đoạn 2 

 Tổng số cổ phiếu chào bán: 11.149.472 cổ phiếu 

 Đối tượng chào bán: 

 Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.443.948 cổ phiếu 

 Chào bán cho thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý: 705.524 cổ phiếu 

 Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu: 100:37,5 (tỷ lệ này được tính trên con số 
tuyệt đối sau khi đã hoàn tất việc phát hành giai đoạn 1, bao gồm cả việc xử lý cổ phiếu 
lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua) 

5.4 Giá chào bán dự kiến:  
10.000 đồng/cổ phiếu 
5.5 Phương pháp tính giá:  
Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và cho các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV được xác 
định trên cơ sở định giá cổ phiếu theo phương pháp P/B, cụ thể : 
 Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 : 13.031 đồng/CP ; 
 P/B bình quân ngành mía đường (các cổ phiếu được lựa chọn gồm BHS, LSS, NHS) tại 

thời điểm 31/12/2012 : 0,8 lần ; 
 Giá cổ phiếu SEC theo phương pháp P/B : 13.031 x 0,8 = 10.432 đồng/CP; 
 Giá thị trường của SEC tại thời điểm 28/12/2012 : 19.000 đồng/CP ; 
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 Giá chào bán : 10.000 đồng/CP 
Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và cho các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV được ĐHCĐ 
quyết định bằng với mệnh giá 10.000 đồng/CP. 
5.6 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết 
Số lượng cổ phần chào bán được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu 
có) và/hoặc số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu và thành viên HĐQT, BKS, cán bộ quản lý 
từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với 
giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. 
5.7 Phương thức phân phối: Phân phối thông qua đại lý phát hành 
Công ty sẽ công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu và danh sách các đối 
tượng được mua theo chương trình lựa chọn để chào bán cổ theo quy định và thực hiện việc 
chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thành viên HĐQT, BKS, CBCNV theo danh sách 
được chốt. 
5.8 Thời gian phân phối cổ phiếu 
Công ty sẽ thực hiện đợt chào bán trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hồ sơ đăng ký chào bán cổ 
phiếu ra công chúng của Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 
Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến như sau: 

Thời gian Đợt 1 Đợt 2 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép phát hành D1  

Thông báo chốt danh sách phát hành cổ phiếu D1 + 3 D2 

Ngày chốt danh sách D1 + 13 D2 + 10 

Cổ đông hiện hữu nộp tiền mua cổ phiếu (D1 + 20)-(D1 + 50) (D2 + 20)-(D2 + 50) 

Kết thúc đợt chào bán, tất toán đợt phát hành D1 + 55 D2 + 55 

5.9 Đăng ký mua cổ phiếu 
Thời gian đăng ký mua cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào thời gian phân phối cổ phiếu. Công ty sẽ 
thông báo thời gian đăng ký cụ thể trong Bản thông báo phát hành, sẽ bảo đảm thời hạn đăng 
ký mua chứng khoán cho nhà đầu tư tối thiểu hai mươi ngày theo đúng luật định. 
 Thời gian phát hành dự kiến: Tháng 10/2013 và tháng 12/2013 

 Số lượng phát hành: 21.593.420 cổ phiếu. 

 Phương thức thanh toán: 
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 Đối với cổ đông đã lưu ký: cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua, đăng ký 
mua chứng khoán và nộp tiền mua trái phiếu tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở 
tài khoản. 

 Đối với cổ đông chưa lưu ký: cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua, đăng 
ký mua chứng khoán tại Trụ sở chính của Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài 
khoản phong tỏa của Công ty 

 Đối với các đối tượng được mua theo chương trình lựa chọn: thực hiện việc chuyển 
nhượng quyền mua, đăng ký mua chứng khoán tại Trụ sở chính của Công ty và nộp tiền 
mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa của Công ty 

5.10 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối 
với người nước ngoài. Theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định: “Người nước ngoài 
được góp vốn hoặc mua cổ phần với mức không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt 
Nam vào những ngành, nghề, lĩnh vực thuộc danh mục do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho 
từng thời kỳ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư”. 
Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham 
gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước 
ngoài giới hạn tối đa là 49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. 
5.11  Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 
 Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển 

nhượng.  

 Cổ phần phát hành cho các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV bị hạn chế chuyển 
nhượng, cụ thể: 

 50% hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. 
 50% hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.  
5.12 Các loại thuế có liên quan 
 Thuế thu nhập doanh nghiệp:  

 Áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 5 năm (từ năm 2007-
2011), không áp dụng cho phần lợi nhuận tăng thêm đối với tài sản đầu tư mở rộng từ 
ngày 1/1/2009. 

 Từ năm 2012: áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành. 
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 Công ty được giảm 50% thuế Thu nhập doanh nghiệp đến năm 2013 (không áp dụng 
cho phần lợi nhuận tăng thêm đối với tài sản đầu tư mở rộng từ ngày 1/1/2009. Những 
ưu đãi này được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ nhất số 1950-
GCND9C2/39/1 ngày 30/11/2009 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Gia Lai và Thông tư số 
134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ tài chính. 

 Ngoài ra, là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực chế biến nông sản, 
Công ty được giảm 30% thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2012 theo Nghị định 
60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số 
chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp sản xuất. 

 Thuế GTGT: 

 Áp dụng mức thuế suất 5% cho các loại sản phẩm: đường, mật rỉ, phân bón. 
 Các sản phẩm khác áp dụng theo quy định hiện hành. 
 Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế hiện hành của nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

5.13 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:  
Ngân hàng : Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh 

tỉnh Gia Lai. 
Địa chỉ  : 25 Tăng Bạt Hổ - TP.Pleiku - Gia Lai. 
Số tài khoản : 5000.2010.05237 
Tên tài khoản : Công ty Cổ phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai  
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6. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 
Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào 
bán cổ phiếu sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty 
trong năm 2013.  
Theo chiến lược kinh doanh năm 2013 của Công ty, doanh thu thuần năm 2013 dự kiến là 
739  tỷ đồng. Trên cơ sở kế hoạch doanh thu và thực tiễn các hoạt động kinh doanh của Công 
ty trong ba năm gần nhất, Công ty đã xác định nhu cầu vốn lưu động phục vụ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 
Năm 2013 

Dự kiến 
1 Doanh thu thuần  Triệu VNĐ 552.755 708.651 739.023 
2 Giá vốn hàng bán  Triệu VNĐ 400.383 574.798 619.497 

3 Phải thu khách hàng  Triệu VNĐ 54.209 23.344 61.585 
4 Trả trước người bán  Triệu VNĐ 66.783 82.494 88.499 
5 Hàng tồn kho BQ  Triệu VNĐ 59.068 94.165 137.666 
6 Tài sản ngắn hạn khác  Triệu VNĐ 13.733 13.966 14.000 
7 Phải trả người bán  Triệu VNĐ 46.131 34.228 36.875 

8 Người mua trả tiền trước  Triệu VNĐ 6.350 11.364 9.237 
 Hệ số hoạt động     
 Vòng quay các khoản phải thu Lần 19,76 18,28 12,00 

 Vòng quay các khoản trả trước Lần 47,36 11,78 7,00 
 Vòng quay hàng tồn kho Lần 6,78 6,10 4,50 

 Vòng quay phải trả người bán Lần 13,56 14,31 16,80 
 Vòng quay người mua trả tiền trước Lần 37,26 80,01 80,00 
 GVHB/DTT Lần 0,72 0,81 0,84 

Hệ số hoạt động các năm 2011, 2012 của Công ty trong bảng trên được tính dựa trên 
các số liệu từ Báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán. Các hệ số ước thực hiện 
năm 2013 và dự kiến cho năm 2014 được tính trên cơ sở hệ số các năm trước và có 
sự điều chỉnh cho phù hợp hơn với tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013. 
Vốn lưu động cần tài trợ ((3) + (4) + (5) + (6) – (7) – (8)) năm 2013 là 255.638 triệu 
đồng. 
Công ty dự kiến huy động 215.934 triệu đồng từ đợt chào bán này để bổ sung vốn lưu 
động, sử dụng cho việc mua nguyên vật liệu . Số tiền còn thiếu, Công ty sử dụng vốn tài 
trợ từ các ngân hàng thương mại. 
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7. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 
Sau khi hoàn tất việc phát hành từng đợt trong năm 2013, số tiền thu được từ từng đợt phát 
hành sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 
2013. Chi tiết như sau: 

T
T 

Nội dung 
Giá trị (VND) Tổng cộng 

(VND) Đợt 1 Đợt 2 

1 Chi mua mía nguyên liệu  3.595.591.000   79.937.371.000  103.532.962.000  

2 Chi mua hóa chất, nhiêu liệu  1.774.716.000  7.598.859.000  19.373.575.000  

3 Chi mua vật tư bảo dưỡng, SCL  1.702.933.000   5.334.592.000   17.037.525.000  

4 Chi mua phân bón nông nghiệp  4.302.084.000   15.542.638.000   69.844.722.000  

5 Chi mua vật tư khác  3.064.156.000   3.081.260.000   6.145.416.000  

Tổng cộng 104.439.480.000 111.494.720.000 215.934.200.000 

Nguồn: SEC 
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8. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC CHÀO BÁN 
8.1 Tổ chức tư vấn       
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

Trụ sở chính:  Tầng 1-10-11, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hà Nội. 
Điện thoại:  04. 3935 2722  Fax: 04. 2220 0669  
Chi nhánh: Lầu 9, số 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:  08. 3821 8508  Fax: 08. 38218 510 

8.2 Tổ chức kiểm toán  

8.2.1 Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC 

Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011. 
Trụ sở chính:   217 Nguyễn Văn Linh, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng. 
Điện thoại:   0511. 365 5886  Fax: 0511. 365 5887 
Website: www.aac.com.vn 
Email: aac@dng.vnn.vn 

8.2.2 Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012. 
Trụ sở chính:   Lầu 10, Sun Wah Tower, 115, đường Nguyễn Huệ, Quận 1, 

Tp.HCM. 
Điện thoại:   08. 3821 9266  Fax: 08. 3821 9267 
Website: www.kpmg.com.vn 
Email: kpmghcm@kpmg.com.vn 

8.3 Ý kiến của tổ chức tư vấn về đợt chào bán 
Trên cơ sở các thông tin mà BSC đã thu thập được về SEC và đợt phát hành cổ phiếu, với tư 
cách là tổ chức tư vấn, BSC có một số nhận định như sau: 
Công ty có những thế mạnh nhất định như hoạt động kinh doanh lâu năm trong ngành, đội 
ngũ Ban quản trị, cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao. Bên cạnh đó 
chiến lược đầu tư của Công ty trong việc nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời phát triển 
vùng nguyên liệu đảm bảo đầu vào cho hoạt động sản xuất sẽ tạo ra nền tảng cho sự phát 
triển bền vững của Công ty và tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông. Việc gia tăng nguồn vốn 
trong đợt phát hành này là một bước tiến cần thiết và phù hợp cho Công ty trong việc mở rộng 
quy mô, giữ cho hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện đúng với kế hoạch phát 
triển đã được Đại hội cổ đông thông qua.  



 BẢN CÁO BẠCH 

 

69 
 

   

   

9. PHỤ LỤC: 
 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

 Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ,KTT. 

 Báo cáo kiểm toán năm 2011 và năm 2012, Báo cáo tài chính Quý II/2013 

 Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty 

 Các tài liệu khác 
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