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THÔNG TIN CHUNG 

Quá trình hình thành và phát triển 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Định hướng phát triển 

Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

Các rủi ro 
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THÔNG TIN CHUNG FMC 

   

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Số 2200208753 (Số cũ 5903000012 

đăng ký lần đầu 19/12/2002, số mới 2200208753 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 

06/04/2016 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp) 

- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn) 

- Địa chỉ: Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. 

- Số điện thoại: (079) 3822223 – 3822201 

- Số fax: (079) 3822122 – 3825665  

- Email:  fimexvn@vnn.vn 

- Website: www.fimexvn.com 

- Mã cổ phiếu: FMC 

 

mailto:fimexvn@vnn.vn
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2002 

Ngày 09/10/2002, 

Ủy ban nhân dân 

Tỉnh Sóc Trăng có 

quyết định số 

346/QĐ.TCCB.02 

về việc phê duyệt 

phương án và 

chuyển Công ty 

Thực phẩm XNK 

Tổng hợp Sóc 

Trăng từ loại hình 

doanh nghiệp nhà 

nước thành công ty 

cổ phần. 

Quá trình hình thành và phát triển 

2003 

Ngày 01/01/2003, Công ty 

chính thức chuyển thành 

Công ty cổ phần với tên 

công ty là: Công ty cổ phần 

Thực phẩm Sao Ta (Fimex 

VN), hoạt động theo giấy 

đăng ký kinh doanh số 

5903000012 do Sở Kế 

hoạch Đầu tư Tỉnh Sóc 

Trăng cấp lần đầu ngày 

19/12/2002 với Vốn điều lệ 

104 tỷ đồng, trong đó nhà 

nước giữ 77% sở hữu. 

Ngày 22 tháng 11 năm 

2003 công ty rút vốn điều 

lệ xuống 60 tỷ, phần vốn 

nhà nước còn 60 %. 

2005 

Ngày 09 tháng 08 năm 

2005 công ty làm đấu 

giá 11% vốn điều lệ để 

giảm phần vốn nhà 

nước còn 49%. 

2006 

22/06/2006 tại trung tâm 

giao dịch chứng khoán 

TP.HCM (nay là Sở Giao 

dịch Chứng khoán 

Tp.HCM) công ty tiếp tục 

đấu giá bán 16 tỉ đồng 

vốn sở hữu nhà nước. 

Ngày 7 tháng 12 năm 

2006 cổ phiếu công ty 

được niêm yết lần đầu 

trên sàn giao dịch chứng 

khoán TP.HCM với tên 

FMC với lượng 6 triệu cổ 

phiếu, trong đó phần nhà 

nước chiếm giữ 20%. 

2007 

Công ty lại tăng vốn điều 

lệ từ 60 tỷ đồng lên 79 tỷ 

đồng thông qua việc 

thưởng cổ phiếu cho cổ 

đông hiện hữu, thưởng 

cổ phiếu cho cán bộ chủ 

chốt của công ty và phát 

hành riêng lẻ cho nhà 

đầu tư chiến lược. Ngày 

20/07/2007, công ty tiếp 

tục niêm yết bổ sung số 

lượng cổ phiếu thưởng 

cho cổ đông hiện hữu là 

900.000 cổ phiếu. 
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2008 

Ngày 21/05/2008, cổ 

phiếu FMC chính thức 

được niêm yết bổ sung 

thêm cổ phiếu theo công 

văn chấp thuận số 

447/TB-SGDHCM ngày 

19/05/2008 của HOSE, 

nâng tổng số lượng cổ 

phiếu FMC được niêm 

yết tại HOSE là 

7.900.000 cổ phiếu. 

 

2009 

Để đáp ứng điều kiện vốn điều lệ 

tối thiểu 80 tỷ đồng đúng theo quy 

định để cổ phiếu FMC được tiếp 

tục niêm yết tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), 

đến tháng 02/2009 công ty phát 

hành xong thêm 1 tỷ đồng cổ phiếu 

nâng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng, 

trong đó vốn nhà nước chiếm 

17,25%. Tháng 05/2009, cổ phiếu 

FMC chính thức niêm yết bổ sung 

100.000 cổ phiếu, nâng tổng số 

8.000.000 cổ phiếu được niêm yết 

tại HOSE, đáp ứng đủ điều kiện 

vốn điều lệ 80 tỷ đồng và tiếp tục 

niêm yết tại HOSE theo quy định 

của Luật Chứng khoán. 

2014 

Công ty đã phát hành 

thành công công 7 triệu 

cổ phiếu, tăng vốn điều 

lệ công ty từ 130 tỉ lên 

thành 200 tỉ đồng. Việc 

phát hành này đã thực 

hiện xong tại thời điểm 

31/12/2014. 

2015 

Nhận thấy tình hình nuôi 

tôm đang phát triển, từ 

đầu năm 2015, FMC 

đưa thêm nhà máy chế 

biến tôm đông lạnh mới 

xây xong vào hoạt động, 

tăng công suất chế biến 

thêm 60%. Tháng 

03/2015, Công ty đã 

hoàn thành việc niêm 

yết và lưu ký bổ sung đối 

với 7 triệu cổ phiếu vừa 

phát hành trong năm 

2014. 

 

2013 

Thực hiện theo Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông bất 

thường diễn ra ngày 

10/11/2012, thời điểm cuối 

tháng 03/2013 Công ty đã 

hoàn thành đợt phát hành 

5.000.000 cổ phiếu cho đối 

tác chiến lược là Công ty cổ 

phần Hùng Vương, nâng vốn 

điều lệ công ty lên 130 tỉ 

đồng, trong đó vốn nhà nước 

chiếm 10,62%. Tháng 

04/2013, cổ phiếu FMC tiếp 

tục niêm yết bổ sung 

5.000.000 cổ phiếu, nâng 

tổng số niêm yết lên 

13.000.000 cổ phiếu. 
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Tình hình hoạt động 

- Qua thời gian hoạt động từ năm 1996 đến nay Công ty làm ăn đều tốt, có lãi. Ngay năm hoạt 

động thứ 2 Công ty đã thu hồi vốn đầu tư ban đầu và đứng vào tốp 5 doanh nghiệp có kim ngạch 

xuất khẩu tôm lớn nhất nước kéo dài từ 1997 đến nay. Nhiều năm liền Công ty dẫn đầu cả nước 

về lượng tôm tinh chế xuất vào Nhật Bản. 

- Về mặt uy tín thương hiệu và hiệu quả sản xuất kinh doanh: Công ty nằm trong tốp dẫn đầu, 8 

năm liền 1997-2004 và năm 2006 Công ty được Chính phủ tặng thưởng Cờ Thi đua 

- FMC có vùng nuôi tôm riêng rộng 160 hecta, đạt chuẩn BAP, ASC tạo thêm an tâm về tôm sạch 

tới khách hàng. Hàng trăm hecta hợp tác nông dân để gieo trồng nông sản phục vụ chế biến xuất 

khẩu. 

Năm 2013, FMC vượt mốc 100 triệu USD doanh số. Dự kiến năm 2016 sẽ đạt mốc 150 triệu 

USD. 

- Với thành tích hơn 18 năm hoạt động hiệu quả cao, Công ty đã được Chính phủ 9 lần tặng 

thưởng cờ thi đua, danh hiệu Anh hùng lao động và Huân chương lao động hạng I, II, III.  

Các sự kiện khác 

Trong năm 2011, Công ty đã thực hiện đăng ký với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc bán 

777.370 cổ phiếu quỹ để có nguồn phục vụ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do giá 

cổ phiếu FMC trên thị trường chứng khoán không đạt theo yêu cầu mong đợi nên không có giao dịch. 

Đến năm 2014, Công ty mới bán hết lượng cổ phiếu quỹ. 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh 

 Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản, nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư 

phục vụ trong ngành chế biến. 

 Nuôi trồng thủy sản. 

 Mua bán lương thực, thực phẩm, nông sản sơ chế. 

 Kinh doanh bất động sản. 

 Kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn uống. 

 Gieo trồng, sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa hàng nông sản. 

Các sản phẩm chính   

Nobashi 



 

6 

THÔNG TIN CHUNG FMC 

  

Breaded Item 

Vegetable  
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Pre – fried shrimp 
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Địa bàn kinh doanh 

Hai mảng sản xuất kinh doanh chính của Công ty là mặt hàng tôm đông lạnh và nông sản xuất khẩu 

hoạt động chủ yếu tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng bao gồm cả các chi nhánh trực thuộc như sau: 

- Xí nghiệp Thủy sản Sao Ta. Địa chỉ: Đường N1, Lô B Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, 

Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 

- Nhà máy thực phẩm An San. Địa chỉ: Đường N2, Lô B Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, 

Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng 

Mô hình quản trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu bộ máy bộ máy quản lý 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định định hướng 

phát triển ngắn, dài hạn, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty. Đại hội 

đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS). 

Hội đồng quản trị 

HĐQT gồm có 05 thành viên trong đó 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 03 Thành viên. HĐQT là cơ quan 

quản trị cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan 

đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

Ban Kiểm soát 

Là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công 

ty. Ban kiểm soát Bao gồm 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 Thành viên. 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG 

NỘI VỤ 

PHÒNG 

TÀI 

CHÍNH 

PHÒNG 

KINH 

DOANH 

PHÒNG 

GIAO 

NHẬN 

PHÒNG 

CN VÀ 

QL 

CHẤT 

LƯỢNG 

XƯỞNG 
CHẾ 
BIẾN 

XƯỞNG 
CƠ 

ĐIỆN 

PHÒNG 
NỘI VỤ 
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Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 

Ban Tổng giám đốc gồm 06 thành viên (Tổng giám đốc và 05 Phó Tổng giám đốc), 01 kế toán trưởng 

do HĐQT bổ nhiệm. Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi giao 

dịch, quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT 

và ĐHĐCĐ về trách nhiệm quản lý điều hành Công ty. Tổng Giám đốc do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm. 

Các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là người giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty 

theo sự phân công. 

Các phòng ban chức năng và bộ phận trực thuộc 

Các phòng ban chức năng hỗ trợ cho Ban Giám đốc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của 

Công ty được vận hành tốt. Công ty gồm có các phòng ban chức năng và bộ phận trực thuộc như sau: 

Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Giao nhận, Phòng Công nghệ và Quản lý 

chất lượng, Xưởng Cơ điện, Xưởng chế biến, Nhà máy Thực phẩm An San, Xí nghiệp Thủy sản Sao 

Ta. 

Các công ty con, công ty liên kết 

 Không có. 

  



 

10 

THÔNG TIN CHUNG FMC 

 

Định hướng phát triển 

  Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

- Mục tiêu chiến lược: Góp phần ngày 

càng đáng kể trong chuỗi giá trị tạo ra 

nguồn thực phẩm ngon, bổ dưỡng; tác 

động kích thích các khâu có liên quan 

như nuôi, gieo trồng, khai thác, bảo 

quản sau thu hoạch, dịch vụ. làm tăng 

việc làm, tăng của cải xã hội. 

- Mục tiêu cụ thể: Giữ vững uy tín 

thương hiệu, chất lượng sản phẩm, 

mở rộng sản xuất chiều rộng lẫn chiều 

sâu, chủng loại sản phẩm nhằm đạt 

mức tăng trưởng 10-20%/năm về dài 

hạn, đứng trong tốp 5 doanh nghiệp 

có kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản 

lớn nhất nước. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Đa dạng hóa sản phẩm từ nguyên 

liệu thủy sản và nông sản trên nền 

tảng tìm hiểu khả năng cung cầu các 

mặt hàng cụ thể trên thị trường thế 

giới kết hợp với thế mạnh về đất đai, 

lao động của địa phương 

- Từng bước mở rộng thị trường tiêu 

thụ, hết sức chú trọng về chiều sâu, 

các mặt hàng tinh chế nhằm tăng thế 

mạnh cạnh tranh, doanh số, lợi 

nhuận. 

- Việc tổ chức nuôi, trồng, chế biến có 

chọn lọc và tổ chức trên nền tảng 

hạn chế tối đa gây tổn hại môi 

trường và lợi ích cộng đồng. 
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Các rủi ro  

Rủi ro kinh tế 

Kinh tế thế giới  

Bức tranh chung về tình hình kinh tế thế giới 

trong năm 2015 tuy chưa thực sự khởi sắc 

nhưng cũng đã bớt ảm đạm hơn. Nhịp độ tăng 

trưởng chung của nền kinh tế thế giới vẫn chưa 

được như mức dự báo. Theo số liệu mới nhất 

của Ngân hàng Thế giới (WB), tốc độ tăng 

trưởng toàn cầu năm 2015 là 2,4%, nhưng về 

cơ bản có thể thấy, những tác động của khủng 

hoảng tài chính và nợ công đã không còn trầm 

trọng, kinh tế toàn cầu bắt đầu thích nghi dần 

với những biến động về chính trị, an ninh.  

Giá dầu và giá nguyên liệu giảm sâu tác động 

tiêu cực tới các nước xuất khẩu dầu và nguyên 

liệu lớn. Năm 2015, thế giới đã chứng kiến việc 

giá nguyên liệu và dầu thô tiếp tục giảm xuống 

mức thấp nhất trong nhiều năm qua.  

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

giữa Mỹ với 11 nước thành viên khu vực đã 

được ký kết. Đây được xem là hiệp định của thế 

kỷ, TPP quy tụ các quốc gia đang nắm giữ tới 

40% GDP toàn cầu và có thể giúp kinh tế toàn 

cầu gia tăng thêm 300 tỷ USD mỗi năm. Làn 

sóng các hiệp định thương mại từ do (FTA) và 

TPP mang lại ưu đãi lớn cho các doanh nghiệp 

xuất khẩu vì tập trung mở cửa thị trường hàng 

hóa bằng việc giảm thuế nhập khẩu tại các thị 

trường đối tác. Theo đó, mặt hàng tôm có lợi 

thế rõ rệt sau khi ký kết các FTA song phương 

với Hàn Quốc, EU, Liên minh Kinh tế Á – Âu và 

TPP. Thuế nhập khẩu hầu hết các sản phẩm 

tôm nguyên liệu được giảm về 0% ngay khi hiệp 

định có hiệu lực.  

Kinh tế Việt Nam 

Theo công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê, 

GDP cả nước năm 2015 ước tính tăng 6,68% 

so với năm 2014, GDP bình quân đầu người 

năm 2015 ước tính đạt 45,7 triệu đồng, tương 

đương 2109 USD, tăng 57 USD so với năm 

2014. 

Vượt lên nhiều khó khăn thách thức, kinh tế Việt 

Nam năm 2015 được các tổ chức quốc tế đánh 

giá là “một trong những điểm sáng hiếm hoi của 

kinh tế châu Á". 

Năm 2015, lạm phát 0,6% là mức thấp nhất 

trong 14 năm gần đây. Đây là kết quả của chính 

sách ổn định kinh tế vĩ mô cùng với việc giảm 

giá nhiên liệu. 

Những biến động kinh tế trong nước và thế giới, nhất là thị trường tiền tệ đều đó ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của CTCP Thực phẩm Sao Ta. Những biến động này trực tiếp ảnh hưởng 

đến giá cả, sức cạnh tranh, giá thành sản xuất, nguyên liệu đầu vào,… là những rủi ro mà FMC phải 

đối mặt khi có những thay đổi dù là nhỏ hay lớn. Do đó, FMC luôn chủ động tìm hiểu những thông tin 

kinh tế và nắm bắt một cách nhanh nhất để kịp đề ra những biện pháp phù hợp đáp ứng tình hình thực 

tế đưa hoạt động của Công ty đảm bảo năng suất và hiệu quả.  
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Rủi ro tỷ giá 

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty chủ yếu là xuất khẩu thủy sản (chiếm trên 90% doanh thu) nên doanh 

thu của Công ty chủ yếu là bằng Đô la Mỹ, do đó việc điều hành chính sách tỷ giá hối đoái của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam cũng như tỷ giá hối đoái trên thị trường sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động của Công ty. Chẳng hạn, khi tỷ giá tăng dẫn đến doanh thu theo tiền đồng tăng lên và ngược lại. 

Ngoài ra, rủi ro về tỷ giá cũng tác động lên chi phí lãi vay khi hầu hết các khoản vay ngắn hạn của Fimex 

là vay USD. 

Năm 2015, đồng USD tăng giá mạnh so với tiền tệ của các nước lớn cùng với động thái thả nổi hoặc 

phá giá đồng nội tệ của một số nước khiến cho thị trường bất ổn: nhu cầu giảm, áp lực cạnh tranh tăng. 

Đặc biệt là chính sách tỷ giá của Trung Quốc khiến cho thị trường tài chính và hàng rào hàng hóa xáo 

trộn. 

Rủi ro lãi suất 

Thị trường tiền tệ ổn định, mặt bằng lãi suất giảm thêm một ít so với năm 2014. Nợ xấu cũng được cải 

thiện hơn nhờ nỗ lực tái cơ cấu nợ và xử lý nợ xấu từ phía ngân hàng nhà nước và các ngân hàng 

thương mại. Nhờ đó, các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn, từng bước tháo gỡ 

khó khăn về chi phí tài chính cho doanh nghiệp.  

Công ty FMC luôn có nhu cầu vay vốn ngắn hạn từ ngân hàng để tài trợ vốn lưu động phục vụ xuyên 

suốt cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh như vận hành vùng nuôi hay mua nguyên tôm liệu. 

Do đó, một khi có biến động về lãi suất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vay vốn và sẽ tác động đến 

hiệu quả hoạt động của Công ty. 

Rủi ro luật pháp 

Là Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần với lĩnh vực kinh doanh nuôi trông, chế biến 

và xuất khẩu thủy sản nên Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thủy sản, Luật Thương mại, các Luật về Thuế… và các văn bản 

hướng dẫn có liên quan. Hệ thống pháp luật về kinh doanh trong lĩnh vực này hiện nay nhìn chung còn 

chưa thật sự nhất quán và ổn định, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, các văn bản hướng dẫn thi 

hành không đầy đủ, thiếu tính cập nhật, chồng chéo, việc áp dụng các văn bản pháp luật vào thực tế 

còn nhiều bất cập. Ngoài ra, với đặc thù là doanh nghiệp xuất khẩu, chủ yếu vào các thị trường Mỹ, 

Nhật, EU và Hàn Quốc, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự ảnh hưởng của các chính sách, luật 

và các quy định khác do chính phủ của các quốc gia mà Công ty xuất khẩu ban hành. 
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Rủi ro đặc thù  

Rủi ro về thị trường tiêu thụ: Các thị trường tiêu thụ 

chính của CTCP Thực phẩm Sao Ta là Nhật Bản, Hoa Kỳ 

và EU - đây là những thị trường khó tính với những quy 

định, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm 

đòi hỏi Công ty luôn chú trọng đầu tư về công nghệ, dây 

chuyền cũng như quy trình để có thể sản xuất sản phẩm 

đáp ứng những tiêu chí trên. Mặc dù, Công ty luôn chú 

trọng các tiêu chuẩn nhưng lại phụ thuộc rất nhiều vào 

chính sách của bên nhập khẩu, nếu có sự thay đổi từ bên 

nhập khẩu sẽ khiến cho Công ty rơi vào thế bị động, tăng 

thêm chi phí sửa đổi, thay đổi quy trinh.  

Rủi ro cạnh tranh: Ngành thủy sản ở Việt Nam có hàng 

trăm doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu tuy 

nhiên việc đầu tư thấp, dàn trải và không đồng bộ, có 

nhiều Công ty nhỏ lẻ bán giá thấp kèm theo chất lượng 

sản phẩm thấp đã làm cho mặt bằng giá thị trường không 

ổn định ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh 

của Công ty.Ngoài ra, thương lái Trung Quốc luôn cạnh 

tranh với Công ty trong việc thu mua tôm nguyên liệu, 

khiến giá tôm bị đẩy lên cao cũng ảnh hưởng không nhỏ 

đến hoạt động kinh doanh của Công ty.   

Rủi ro về các yếu tố đầu vào: Nguồn nguyên liệu chủ yếu 

của Công ty là tôm, do đó các biến động liên quan đến 

nguyên liệu đầu vào đều ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty như: thời tiết, môi trường nuôi 

trồng, nguồn nước, chất lượng con giống, công nghệ nuôi, 

thức ăn, dịch bệnh…..Để đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu 

cho sản xuất với chi phí hợp lý, Công ty luôn chuẩn bị kế 

hoạch thu mua tôm nguyên liệu chi tiết, liên kết, phối hợp 

chặt chẽ với nguồn nuôi để đảm bảo nguồn dự trữ và tồn 

kho hợp lý, đồng thời tự triển khai phát triển vùng nuôi tôm 

để chủ động một phần nguồn nguyên liệu cho sản xuất. 

Rủi ro biến động giá cổ phiếu 

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch 

chứng khoán TP.Hồ Chí Minh giúp đem lại nguồn vốn để 

tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng 

thời khẳng định uy tín, tăng thanh khoản, công khai minh 

bạch hơn, góp phần quảng bá thương hiệu của Fimex đến 

với nhà đâu tư sâu và rộng hơn nữa. Tuy nhiên, giá chứng 

khoán được quyết định bơi nhiều yếu tố không chỉ do việc 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mà còn bởi 

các yếu tố như tình hình kinh tế - xã hội – chính trị trong và 

ngoài nước, cung – cầu cổ phiếu, yếu tố tâm lý nhà đầu 

tư… Nếu có sự thay đổi của giá cổ phiếu sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến thương hiệu, giá trị và sự tin tưởng của nhà 

đâu tư vào Công ty.   

Rủi ro khác 

Những rủi ro về môi trường như thiên tai, lũ lụt, hạn hán; 

chiến tranh địch họa,…tuy xác suất xảy ra không lớn nhưng 

nếu phát sinh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hoạt 

động kinh doanh của Công ty và gây tổn thất nghiêm trọng.  
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình tài chính 

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

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % 2015/2014 

1 Tổng giá trị tài sản 1.189.902 1.343.959 112,95% 

2 Doanh thu thuần 2.880.762 2.876.721 99,86% 

3 Giá vốn hàng bán 2.652.807 2.604.870 98,19% 

4 
Lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh 
78.148 95.555 122,27% 

5 Lợi nhuận khác 403 9.099 2255,50% 

6 Lợi nhuận trước thuế 78.552 104.654 133,23% 

7 Lợi nhuận sau thuế 62.790 97.363 155,06% 

8 Tỷ lệ cổ tức 15% 50% - 

(ĐVT: Triệu đồng) 
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Hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm

Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận sau thuế 

Nhìn chung năm 2015 là một năm thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản với sản lượng khai 

thác tăng, nhưng hoạt động nuôi trồng thủy sản lại gặp nhiều khó khăn. Mặc dù sản lượng thủy sản 

tăng nhưng nhìn chung, nuôi trồng thủy sản năm 2015 gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu đến từ thị 

trường xuất khẩu. Việc nuôi trồng tôm cũng gặp nhiều khó khăn vì gặp bất lợi về thời tiết, mưa nắng 

thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình nuôi. Tuy gặp nhiều khó khăn trong năm 2015, 

nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành Công ty đã khai thác tốt sản lượng, thu thập thông 

tin chính xác, đề ra những kế hoạch cụ thể trong từng giai đoạn nên đã cải thiện được tình hình khả 

quan hơn. 



 

4 

FMC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tổng giá trị tài sản đạt giá trị 1.344 tỉ chiếm 112,95% so với năm 2014, Doanh thu thuần năm 2015 

giảm nhẹ so với cùng kì đạt mức 2.877 tỉ chiếm 99,86% so với năm 2014. Tuy doanh thu có mức sụt 

giảm chủ yếu do đơn giá tiêu thụ giảm nhưng giá vốn hàng bán, chi phí cũng giảm so với năm trước 

nên lợi nhuận sau thuế đạt giá trị 97 tỉ, tăng 55,06% so với cùng kì năm trước. Kết quả năm 2015 vẫn 

tăng trưởng hoàn toàn là do sự nỗ lực của Ban điều hành; toàn thể cán bộ, công nhân viên và tập thể 

người lao động của CTCP Thực phẩm Sao Ta.
 

Khoản mục 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị  
Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị  

Tỷ trọng 
(%) 

Giá trị  
Tỷ trọng 

(%) 

Nội địa 43.160 1,98 63.738 2,20 112.885 3,91 

Hoa Kỳ 953.116 43,63 1.323.178 45,62 1.070.784 37,07 

Nhật Bản 866.367 39,66 1.115.201 38,45 1.062.042 36,76 

Châu Âu 45.543 2,08 118.685 4,09 428.818 14,84 

Các nước 
khác 276.207 12,64 279.575 9,64 214.371 7,42 

Tổng cộng 2.184.393 100 2.900.377 100 2.888.900 100 

   (ĐVT: Triệu đồng)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với vị trí nhà máy chế biến đặt tại TP Sóc Trăng, gần trục lộ giao thông chính, kề bên khu dân cư và 

cách vùng nguyên liệu tôm trọng điểm của tỉnh từ 20-30 km, FMC thuận lợi trong việc vận chuyển 

nguyên liệu, sản phẩm, thu hút lao động cũng như mở rộng ngành nghề sau này. Qua hơn 18 năm 

hoạt động, FMC đã đặt được nền tảng vững chắc ở 2 thị trường lớn là Nhật Bản và Hoa Kỳ; đồng thời 

giữ một thị phần khá tốt ở EU, Hàn Quốc. Trình độ chế biến sản phẩm tôm ở FMC thuộc hàng đầu ở 

Việt Nam và đã được tiêu thụ ở các hệ thống nhà hàng, hệ thống phân phối lớn. Với bề dày kinh nghiệm 

và không ngừng lớn mạnh qua thời gian, FMC đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, giữ được 

một vị trí nhất định trong việc xuất khẩu cho các đối tác lớn, yêu cầu về chất lượng sản phẩm cao, đòi 

hỏi một quy trình nghiêm ngặt, vệ sinh an toàn thực phẩm. Giá trị xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản 

qua các năm của FMC được duy trì khá tốt, trong đó, giá trị xuất khẩu có tỉ trọng cao nhất được đóng 

góp từ 2 thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản luôn chiếm trên 70% trong cơ cấu doanh thu hằng năm . Đây 

là một thuận lợi để hình ảnh của CTCP Thực phẩm Sao Ta phát triển hơn ra thị trường bên ngoài, mở 

rộng sản xuất, kinh doanh; duy trì mối quan hệ với những khách hàng lớn.  
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Năm 2015
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Tổ chức và nhân sự 

Danh sách Ban điều hành 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú  

1 Hồ Quốc Lực Tổng Giám đốc   

2 Phạm Hoàng Việt Phó Tổng Giám đốc   

3 Dương Ngọc Kim Phó Tổng Giám đốc   

4 Mã Ích Hưng Phó Tổng Giám đốc   

5 Đinh Văn Thới Phó Tổng Giám đốc   

6 Hoàng Thanh Vũ Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm từ 01/04/2015 

7 Tô Minh Chẳng Kế toán trưởng   
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Ông Hồ Quốc Lực – Tổng Giám đốc 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 07/05/1956 

Nơi sinh tỉnh Sóc Trăng 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Điện thoại liên lạc (079) 3822223 

Trình độ học vấn Tiến sĩ 

Trình độ chuyên môn Kinh tế 

Quá trình công tác:  

- Từ 1983 – 1986 Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty Thủy sản XNK Hậu Giang 

- Từ 1986 – 1991 Phó phòng Kế hoạch Xí nghiệp đông lạnh II Hậu Giang 

- Từ 1991 – 1992 Trưởng phòng Nghiệp vụ Xí nghiệp đông lạnh II 

- Từ 1992 – 1994 Phó Giám đốc Công ty Thủy sản XNK Tổng hợp SócTrăng 

(STAPIMEX) 

- Từ 1994 – 1996 Trưởng ban quản lý xây dựng cơ cở Công ty Thực phẩm XNK 

Tổng hợp Sóc Trăng (FIMEX VN) 

- Từ 1996 – 2003 Giám đốc Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng 

- Từ 2003 – 2006 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Sao Ta, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 

sản Việt Nam (VASEP) 

- Từ 2007 – tháng 10/2009 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

- Tháng 10/2009 – nay Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Sao Ta 

Chức vụ công tác hiện nay 
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Sao Ta 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có 

Số lượng cổ phần biểu quyết 390.000   
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Ông Phạm Hoàng Việt – Phó Tổng giám đốc 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 25/11/1964 

Nơi sinh tỉnh Hậu Giang 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Điện thoại liên lạc (079) 3822201/3822223 

Trình độ học vấn Đại học 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác:  

- Từ 1986 – 1992 Nhân viên phòng Kinh doanh – Đại lý Yamaha 

- Từ 1992 – 1996 Sinh viên trường Đại học Quản trị kinh doanh 

- Từ 1996 – 04/1997 Nhân viên Phòng XNK - Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc 

Trăng (FIMEX VN) 

- Từ 04/1997 – 2002 Trưởng phòng Thương mại Công ty Thực phẩm XNK TH Sóc Trăng 

- Từ 2003 – 2004 Trợ lý Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Sao Ta 

- Từ 01/2005 – 08/2005 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Thực phẩm Sao Ta 

Chức vụ công tác hiện nay Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Thực phẩm Sao Ta 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có 

Số lượng cổ phần biểu quyết 106.875   
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Bà Dương Ngọc Kim – Phó Tổng giám đốc 

Giới tính Nữ 

Ngày sinh 18/08/1958 

Nơi sinh tỉnh Sóc Trăng 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Điện thoại liên lạc (079) 3822203 

Trình độ học vấn Đại học 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, cử nhân Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác:  

- Từ 1978 – 1986 Trưởng ca sản xuất tại Công ty Thủy sản XNK Tổng hợp Sóc 

Trăng (STAPIMEX) 

- Từ 1987 – 1992 Trưởng ca sản xuất tại Xí nghiệp Đông lạnh Cần Thơ (Cafatex) 

- Từ 1992 – 1995 Phó Quản đốc Công ty Thủy sản XNK Tổng hợp Sóc Trăng 

- Từ 1996 – 1997 Quản đốc Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng (FIMEX 

VN) 

- Từ 1997 – 2003 Phó Giám đốc Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng 

- Từ 04/2007 – 10/2009 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Thực phẩm Sao Ta 

- Từ 10/2009 – 

16/04/2010 

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty 

Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

Chức vụ công tác hiện nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có 

Số lượng cổ phần biểu quyết 94.125   
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Ông Mã Ích Hưng – Phó Tổng giám đốc 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 11/02/1970 

Nơi sinh phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Hoa 

Điện thoại liên lạc (079) 3822223 

Trình độ học vấn Đại học 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác:  

- Từ 02/1992 – 01/1996 Công nhân Công ty Thủy sản XNK Tổng hợp Sóc Trăng 

(STAPIMEX) 

- Từ 02/1996 – 07/1997 Công nhân Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng (FIMEX 

VN) 

- Từ 08/1998 – 12/2002 Quản đốc Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng 

- Từ 01/2003 – 12/2004 Quản đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

- Từ 01/2005 – 05/2006 Thành viên Ban kiểm soát, Quản đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Sao Ta 

- Từ 06/2006 – 30/11/2008 Thành viên Ban kiểm soát, Trợ lý Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Thực phẩm Sao Ta 

- Từ 12/2008 – 06/2009 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

- Từ 24/07/2009 – 16/04/2010 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ 

phần Thực phẩm Sao Ta 

- Từ 16/04/2010 – 31/07/2010 Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

Chức vụ công tác hiện nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Sao Ta 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Số lượng cổ phần biểu quyết 51.825 
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Ông Đinh Văn Thới – Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 02/10/1962 

Nơi sinh huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Điện thoại liên lạc (079) 3822223 

Trình độ học vấn Thạc sĩ 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Quá trình công tác:  

Từ 1981 – 1986 Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí 

Minh  

Từ 1987 – 1990 Cán bộ kỹ thuật Xưởng cơ khí Nông nghiệp I Hậu Giang, Phó 

quản đốc phân xưởng cơ khí Xí nghiệp cơ khí Sóc Trăng 

Từ 1990 - 1992 Học ngành máy lạnh tại Trung tâm nghiên cứu thiết bị nhiệt và 

năng lượng mới – Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh 

Từ 1996 - 12/2002 Phó Quản đốc Xưởng Cơ điện Công ty Thực phẩm XNK Tổng 

hợp Sóc Trăng (FIMEX VN) 

Từ 01/2003 - 12/2004 Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Quản đốc Xưởng Cơ điện Công ty 

Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

Từ 2005 – 30/11/2008 Thành viên Ban Kiểm soát, Quản đốc Xưởng Cơ điện Công ty Cổ 

phần Thực phẩm Sao Ta 

Từ 01/12/2008 – 31/03/2010 Phó Giám đốc Nhà máy nông sản An San 

Từ 01/04/2010 – 16/04/2010  Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

Từ 16/04/2010 – 26/04/2013  Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Thực phẩm Sao Ta 

Chức vụ công tác hiện nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Số lượng cổ phần biểu quyết 51.375 
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Ông Hoàng Thanh Vũ – Phó Tổng giám đốc 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 26/02/1978 

Nơi sinh Mỏ Cày, Bến Tre 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Điện thoại liên lạc (079) 3822 223 

Trình độ học vấn Đại học 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư chế biến thủy sản 

Quá trình công tác:  

- Từ 05/2000 – 04/2001 Công nhân Công ty TNHH Kim Anh, tỉnh Sóc Trăng 

- Từ 05/2001 – 06/2002 Công nhân Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng 

- Từ 06/2002 – 12/2002 Phó phòng Quản lý Chất lượng và Công nghệ Công ty Thực phẩm 

XNK Tổng hợp Sóc Trăng 

- Từ 01/2003 – 02/2005 Phó phòng Quản lý Chất lượng và Công nghệ Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Sao Ta 

- Từ 03/2005 – 04/2010 Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng và 

Công nghệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

- Từ 04/2010 – 04/2013 Trưởng phòng Quản lý Chất lượng và Công nghệ Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Sao Ta 

- Từ 04/2013 – 04/2015 Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng và 

Công nghệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

- Từ 04/2015 – nay  Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

Chức vụ công tác hiện nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Số lượng cổ phần biểu quyết 63.165 
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Ông Tô Minh Chẳng – Kế toán trưởng 

Giới tính Nam 

Ngày sinh 12/06/1970 

Nơi sinh xã Hòa Đông, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Điện thoại liên lạc (079) 3822223 

Trình độ học vấn Đại học 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán 

Quá trình công tác:  

Từ 02/1994 – 09/1997 Nhân viên kế toán Công ty Thủy sản XNK Tổng hợp Sóc Trăng 

(STAPIMEX) 

Từ 01/2003 – 05/2003 Nhân viên kế toán, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Sao Ta 

Từ 06/2003 – 12/2004 Nhân viên kế toán, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Sao Ta 

Từ 01/2005 – 31/07/2006 Kế toán tổng hợp, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực 

phẩm Sao Ta 

Từ 01/08/2006 – 17/08/2006 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

Từ 18/08/2006 – nay Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ 

phần Thực phẩm Sao Ta 

Chức vụ công tác hiện nay Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ 

phần Thực phẩm Sao Ta 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Số lượng cổ phần biểu quyết 53.400 
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Số lượng CBCNV    

Tổng số người lao động: 2.843 Người   

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động 2.843 100 

1 Trình độ trên Đại học 3 0,11% 

2 Trình độ Đại học & Cao đẳng 245 8,62% 

3 Trình độ Trung cấp 136 4,78% 

4 Công nhân kỹ thuật 89 3,13% 

5 Lao động phổ thông 2.370 83,36% 

II Theo loại hợp đồng lao động 2.843 100 

1 Hợp đồng không thời hạn 1.107 38,94% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 19 0,67% 

3 Hợp đồng xác định từ 1 - 3 năm 1.717 60,39% 

III Theo giới tính 2.843 100 

1 Nam 929 32,68% 

2 Nữ 1.914 67,32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11%8,62%
4,78%

3,13%

83,36%

Theo trình độ lao động

Trình độ trên Đại học Trình độ Đại học & Cao đẳng

Trình độ Trung cấp Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

38,94%

0,67%

60,39%

Theo loại hợp đồng lao động

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

32,68%

67,32%

Theo giới tính

Nam Nữ



 

14 

FMC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

 

Chế độ làm việc 

Công ty thực hiện chế độ làm việc 6 ngày/tuần 

và 8 giờ/ngày. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện 

công việc đòi hỏi mà các đội có thể thay đổi thời 

giờ làm việc trong ngày cho phù hợp hoặc làm 

thêm giờ nhưng phải bảo đảm số giờ tiêu chuẩn 

của ngày làm việc do Công ty quy định. 

Nhân viên làm việc đủ 12 tháng sẽ được nghỉ 

phép 12, 14 hoặc 16 ngày/năm tùy theo điều 

kiện làm việc. Nếu chưa đủ 12 tháng thì số ngày 

nghỉ phép hàng năm được tính tương ứng với 

số tháng làm việc trong năm. Công ty sẽ tăng số 

ngày nghỉ phép dựa trên thời gian làm việc của 

nhân viên, cứ mỗi 5 năm làm việc sẽ được nghỉ 

thêm 1 ngày.  

Ngoài ra, hàng năm, tất cả nhân viên của Công 

ty đều được nghỉ lễ 8 ngày/năm. Nếu những 

ngày này trùng với những ngày nghỉ khác, thì 

nhân viên được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. 

Chính sách tuyển dụng, đào tạo 

Tuyển dụng nhân sự mới theo quy trình được 

thiết lập để đảm bảo nhân viên mới có đủ trình 

độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển 

dụng và có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng 

gắn bó lâu dài với Công ty. Trong dài hạn, Công 

ty ưu tiên nguồn nhân lực ở địa phương vì có 

tính ổn định và chất lượng khá cao. 

Công ty đảm bảo toàn bộ nhân viên được đào 

tạo để có đủ năng lực chuyên môn, thực hiện tốt 

công việc được giao. Việc đào tạo và huấn luyện 

các kỹ năng, chuyên môn cần thiết được thực 

hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên 

ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty được 

lập từ đầu năm. 

 

 

 

Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tổ 

chức các chương trình đào tạo như: phổ biến 

nội quy quy định của Công ty, đào tạo tay nghề, 

đào tạo nội dung các hệ thống quản lý chất 

lượng như: HACCP, OHSAS 18001, ISO 9001-

2008, ISO 14001-2004...  

Ngoài ra, Công ty còn thuê các chuyên gia đến 

Công ty trực tiếp đào tạo, hay gởi công nhân đi 

tham dự các khóa học chuyên ngành... 

Để thực hiện tốt công tác đào tạo, Công ty và 

người lao động thỏa thuận cam kết về nghĩa vụ 

và quyền lợi của hai bên trong quá trình học tập, 

khả năng công tác và thời gian phục vụ Công ty 

sau khi học tập 

Lương, thưởng, trợ cấp 

Để tạo sự công bằng, hiện nay Công ty trả lương 

theo sản phẩm làm ra, không người lao động 

nào có thể dựa dẫm hoặc ăn theo người khác, 

từ đó tạo “đòn bẩy” về mặt kinh tế thúc đẩy sự 

hăng say trong công việc của mọi người lao 

động. Mức thu nhập bình quân của người lao 

động trong Công ty qua các năm được cải thiện 

đáng kể. 

Hàng năm, Công ty dùng một khoản tiền được 

trích từ lợi nhuận theo quy định để khen thưởng 

cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Chính 

sách khen thưởng của Công ty là theo bình bầu 

xếp loại A, B, C. 

Những thay đổi trong ban điều hành  

Không có.

 

 

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Các khoản đầu tư trong năm: Trong năm 2015, tổng số tiền mua sắm mới máy móc, thiết bị, phương 

tiện vận tải, thiết bị văn phòng và các tài sản khác của Công ty khoảng 112,6 tỷ đồng. 

Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 
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Tình hình tài chính 

Tình hình tài chính 

Khoản mục 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị 
Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 

(%) 

Doanh thu 2.184.394 100 2.880.762 100 2.876.721 100 

Tôm 2.140.893 98,01 2.817.024 97,79 2.788.881 96,95 

Nông sản 43.501 1,99 63.738 2,21 87.840 3,05 

Lợi nhuận gộp 133.603 100 227.955 100 269.347 100 

Tôm 125.133 93,66 203.126 89,11 235.148 87,30 

Nông sản 8.470 6,34 24.829 10,89 34.199 12,70 

(ĐVT: Triệu đồng) 
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Giá trị đóng góp vào doanh thu của nhóm nuôi trồng và buôn bán tôm luôn chiếm hơn 95% trong cơ 

cấu doanh thu qua các năm. Do nắm bắt được triển vọng của việc khai thác mảng kinh doanh này 

và có chiến lược khai thác cụ thể đã đem về những kết quả khả quan cho Công ty. Cụ thể, năm 2015 

giá trị buôn bán tôm là 2.876 tỉ đồng, tuy có giảm 1% so với năm 2014, là do những khó khăn phát 

sinh trong năm như giá tôm liên tục giảm, thời tiết trong năm lại thất thường,…nhưng do chính sách 

cắt giảm chi phí hợp lý, đón đầu được xu thế thị trường của Ban Giám đốc đã đưa lợi nhuận Công 

ty đạt mức tăng trưởng 15,76%.  

Mảng kinh doanh nông sản tuy chỉ đóng góp một tỉ trọng nhỏ nhưng vẫn là một phần khá quan trọng 

trong cơ cấu sản xuất kinh doanh của FMC. Giá trị doanh thu của mặt hàng Nông sản khá thuận lợi, 

tăng đều qua các năm. Cụ thể, Doanh thu năm 2015 là 87.840 tỷ đồng chiếm 3,05% trong cơ cấu 

doanh thu và tăng 37,81% so với năm 2014, kéo theo lợi nhuận gộp tăng 74%.  
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
Lần 1,26 1,10 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

Lần 0,59 0,65 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  Lần 0,67 0,74 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 2,06 2,90 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân  
Vòng 6,38 5,35 

Vòng quay tổng tài sản 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
Vòng 2,98 2,27 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  % 2,18% 3,38% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  % 20,10% 26,52% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 6,50% 7,68% 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần  
% 2,71% 3,32% 
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

Cổ phần  

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta 

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Tổng số cổ phần (tại thời điểm 05/04/2016) 

 Số lượng cổ phần đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 30.000.000 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu 
 

Cơ cấu cổ đông (tại thời điểm 05/04/2016, sau khi tăng Vốn Điều lệ lên 300 tỷ đồng)  

STT Loại cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 

Số cổ 

phiếu 
Giá trị (đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL (%) 

I Cổ đông trong nước 1.345 27.805.032 278.050.320.000  92,68  

1 Cổ đông nhà nước 1 1.380.000  13.800.000.000   4,60  

2 Cổ đông tổ chức 24 17.924.875  179.248.750.000   59,75  

3 Cổ đông cá nhân 1.320 8.500.157  85.001.570.000   28,33  

II Cổ đông nước ngoài 73 2.194.968 21.949.680.000 7,32  

1 Cá nhân 65 862.636           8.626.360.000  2,88  

2 Tổ chức 8 1.332.332         13.323.320.000  4,44  

III Cổ phiếu quỹ  - -  - - 

Tổng cộng 1.418 30.000.000 300.000.000.000 100 

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2016 do VSD cung cấp 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  

Không có.  

 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có. 

 

Các chứng khoán khác 

Không có.  
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Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

Chính sách liên quan đến môi trường, xã hội 

Bên cạnh việc đóng góp tích cực về mặt kinh tế, tạo ra giá trị cho xã hội, công ăn việc 

làm cho người dân, CTCP Thực phẩm Sao Ta luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi 

trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên, khí hậu,…xung quanh Công ty và trong khu 

vực. Bởi lẽ, môi trường là nơi để mọi cá thể sinh sống, làm việc; việc tác động xấu 

đến môi trường sẽ gây ra nhiều rủi ro cho công việc sản xuất kinh doanh của những 

cá thể trong đó. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhận thức về môi trường ngày càng 

phát triển, các đối tác và người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới các sản 

phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Đặc biết, các đối tác và khách hàng lớn của 

bản thân Công ty là các nước phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ,EU,… đều đòi hỏi 

những sản phẩm thật sự chất lượng, đúng quy cách, nghiêm ngặt từ khâu nuôi trồng, 

chế biến đến xuất khẩu.  

Các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên của các doanh nghiệp 

cũng đang dần bị người tiêu dùng lên án. Mặt khác, biến đổi khí hậu ngày càng diễn 

biến phức tạp dẫn đến giá tài nguyên tăng cao, hiệu quả công việc thấp hơn trong 

những khu vực bị ô nhiễm đã và đang ảnh hưởng sát sườn đến lợi nhuận của doanh 

nghiệp. Do vậy, để tồn tại và phát triển bền vững, các doanh nghiệp buộc phải quan 

tâm tới các khía cạnh môi trường, hiệu quả sinh thái và năng lượng của từng hoạt 

động sản xuất, kinh doanh.  

Ý thức được những vấn đề như trên, FMC có những biện pháp để bảo vệ môi trường, 

hướng đến một doanh nghiệp chất lượng, vừa là một phương pháp giữ vững hình 

ảnh thương hiệu FMC trong mắt khách hàng nội địa đến những đối tác nước ngoài:  

- Áp dụng chuẩn ISO 14000 và chuẩn thực hiện nông nghiệp tốt - hệ thống 

chuẩn nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm, ít tác hại vào môi trường và an 

toàn cho lao động trong quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến nông phẩm; tạo 

ra được các sản phẩm có sức cạnh tranh tốt vào thị trường thế giới, nhất là ở 

các thị trường có tiêu chuẩn cao như Nhật, Mỹ và EU.  

- Chính sách dùng vật liệu tái tạo được khuyến khích trong toàn bộ nhân viên. 

Sử dụng những vật liệu tái chế vừa có lợi cho môi trường, xã hội mà còn có lợi 

cho Công ty như giảm giá vốn, hạn chế chi phí xử lý, đầu tư hệ thống xử lý rác 

thải.  

- Chủ động tìm nguồn nguyên liệu sạch: CTCP Thực phẩm Sao Ta hoạt động 

trong ngành nghề thực phẩm; do đó, vấn đề nguyên liệu đầu vào phải sạch là 

một vấn đề thách thức với doanh nghiệp nhưng cũng là một cơ hội để doanh 

nghiệp xây dựng hình ảnh sản phẩm xanh, sản phẩm sạch trong mắt người tiêu 

dùng. FMC có một quy trình khép kín từ khâu nuôi trồng đến chế biến và đưa ra 

thị trường. Hệ thống dây chuyền sản xuất được đầu tư hiện đại, đủ khả năng tạo 

ra những thành phẩm tươi ngon, bảo đảm quy cách. Việc nuôi trồng thủy sản, 

nông sản cũng được chú trọng; luôn có những chuyên viên với trình độ chuyên 

môn cao đánh giá các sản phẩm theo những quy chuẩn quốc tế hướng đến an 

toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng.  

- Đầu tư máy móc hiện đại không những đảm bảo năng suất đáp ứng khối lượng 

hàng hóa xuất ra thị trường mà còn là một biện pháp tiết kiệm những chi phí cố 

định như tiết kiệm điện, nước, chi phí sửa chữa,..., giảm phát thải ra môi trường, 

tiêu tốn nhiên liệu. 
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Chính sách liên quan đến người lao động 

Công ty còn tổ chức cho đại đa số cán bộ 

công nhân viên đi tham quan và nghỉ mát 

sau một năm làm việc vất vả. Một số cá 

nhân xuất sắc được Công ty đề nghị Ủy 

ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Liên đoàn 

Lao động tỉnh Sóc Trăng cấp bằng khen, 

giấy khen... 

Công ty thực hiện chính sách đối với 

người lao động theo quy định của Luật 

Lao động, ký kết hợp đồng lao động cho 

toàn thể cán bộ công nhân viên, mua bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Người lao 

động của Công ty được hưởng đầy đủ 

các quyền lợi được quy định trong thỏa 

ước lao động tập thể được cơ quan chức 

năng thừa nhận. 

Ngoài việc thực hiện các chế độ bảo hiểm 

xã hội cho người lao động theo Bộ luật 

lao động, nội quy lao động và thỏa ước 

lao động tập thể, Công ty cũng luôn quan 

tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện 

cho cán bộ công nhân viên, cụ thể: 

- Xây dựng được 40 phòng ở trong khuôn 

viên của Công ty, trang bị đầy đủ vật dụng 

cần thiết phục vụ cho việc ăn, ở nhằm thu 

hút lực lượng lao động có tay nghề từ các 

nơi đến làm việc, đồng thời cũng là tạo tư 

tưởng an tâm trong công tác cho cán bộ 

công nhân viên từ xa đến Công ty làm 

việc. 

- Công ty đã xây dựng được 06 căn tin 

phục vụ cho cán bộ công nhân viên xuyên 

suốt từ 5 giờ sáng đến 12 giờ khuya (ca 

3) và khu chợ phục vụ cho nhu cầu ăn 

uống, mua sắm đa dạng của cán bộ công 

nhân viên (do Công ty nằm ở khu vực xa 

chợ).  

- Công ty đã xây dựng phòng đọc sách, 

phòng karaoke, lắp đặt trò chơi điện tử, 

xây dựng 02 sân cầu lông, 01 sân bóng 

đá mini, 03 bàn bóng bàn nhằm tạo dựng 

không khí vui chơi, giải trí lành mạnh sau 

giờ làm việc, sản xuất. 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường, xã hội và người 

lao động 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực 

hiện 

2014 

Kế 

hoạch 

2015 

Thực 

hiện 

2015 

% TH 

2015/ KH 

2015 

% TH 

2015/ TH 

2014 

Sản lượng tôm thành phẩm tấn 10.894 15.200 12.248 80,58% 112,43% 

Sản lượng nông sản tấn 944 1.100 1.146 104,18% 121,40% 

Doanh số tiêu thụ chung triệu USD 136,5 170 131,17 77,16% 96,10% 

 

Đánh giá hoạt động chế biến và xuất khẩu 

Việc tôm nuôi trong nước còn nhiều khó khăn nhưng bù lại tôm nuôi ở một số nước phục hồi và 

một số nước tăng sản lượng nuôi khiến cán cân cung cầu có thay đổi. Giá tôm thế giới giảm mạnh 

kéo dài từ đầu năm đến gần cuối năm do mức cung ứng tôm cải thiện. Tình huống này khó lường 

trước, tác động không hay cho mọi kế hoạch kinh doanh. Bởi tôm mua vừa tồn kho là lỗ ngay do 

giá bán giảm liên tục. Tuy nhiên, năm 2015 FMC đã tăng sản lượng chế biến và tiêu thụ, hoàn 

thành kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đạt được kết quả khả quan này do lãnh đạo 

FMC đã thu thập thông tin tốt, đánh giá đúng diễn biến tình hình cung cầu tôm. Mặt khác, có mối 

quan hệ hết sức tốt đẹp với những nhà tiêu thụ lớn sản phẩm của FMC. Và trong năm 2015, sản 

phẩm FMC đã tạo được sự tín nhiệm, chen chân được vào hệ thống bán hàng cao cấp ở thị trường 

châu Âu. 

 

Đánh giá hoạt động nuôi tôm 

Năm 2015 là năm còn khó khăn trong việc nuôi tôm. Đánh giá tôm nguyên liệu sẽ giảm, FMC quyết 

định thực hiện chương trình nuôi tôm sau hơn một năm thực nghiệm. Tuy nhiên diễn biến khí hậu, 

thời tiết thất thường và quá trình nuôi tôm phát sinh những vi khuẩn gây bệnh tôm, đó là vi bào tử 

trùng. Bệnh này khiến tôm nuôi chậm lớn và hao hụt tôm con. Tình hình đó, việc nuôi tôm FMC tuy 

đạt sản lượng, nhưng kích cỡ con nhỏ và tỉ lệ hao hụt thức ăn cao nên không thu được lãi như các 

năm trước.Tuy nhiên, qua đó, FMC tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm vô cùng quý báu trong 

nuôi tôm để tiếp tục triển khai nuôi năm 2016 này.  
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Đánh giá hoạt động chế biến nông sản 

Trong năm 2015 sản lượng thành 

phẩm nông sản chế biến có sự cải 

thiện về lượng lẫn cơ cấu. Kim ngạch 

xuất khẩu từ 3 triệu lên 4 triệu USD. Đã 

xác định rõ ràng mặt hàng chế biến 

chủ lực và có khách hàng lớn tiêu thụ 

và có tỉ suất lợi nhuận cao hơn hẵn. 

Đây là nền tảng để cũng cố và phát 

triển mặt hàng nông sản những năm 

về sau.
  

Thông qua kết quả hoạt động năm 2015

2014 2015

  Nguyeân lieäu mua Taán             13,854.25                12,459.42   

 - Toâm nguyeân lieäu            12,502.24                10,645.97               85.15   

 - Noâng saûn              1,352.01                  1,813.45             134.13   

Thaønh phaåm cheá bieán Taán             11,838.14                13,394.31   

 - Toâm ñoâng            10,893.78                12,248.25             112.43   

 - Noâng saûn                 944.36                  1,146.06             121.36   

Toâm BTP mua ngoaøi Taán               2,422.83                  3,208.18                132.4   

Saûn löôïng tieâu thuï Taán             10,505.25                12,285.88   

 - Toâm ñoâng              9,734.01                11,259.80             115.67   

 - Noâng saûn                 771.24                  1,026.08             133.04   

Doanh thu tieâu thuï tr USD                 136.50                     131.17               96.10   

Tr.ñ            2,900,377                2,888,900               99.60   

Noäp ngaân saùch Tr.ñ            26,615.08                20,308.49               76.30   

Lôïi nhuaän tröôùc thueá Tr.ñ            74,931.13              104,653.65             136.32   

Tyû suaát LN/ DT %                     2.57                         3.62             140.86   

Tyû suaát LN/ VCSH %                   19.57                       30.33             154.98   

Voøng quay VLÑ Voøng                     3.58                         2.76               77.09   

 So saùnh (%) Chæ tieâu ÑVT

Naêm
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Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
TH 2015/ 

TH 2014 

Tỷ trọng 

năm 2014 

Tỷ trọng 

năm 2015 

Tài sản ngắn hạn 999.102 1.091.370 109,24% 83,97% 81,21% 

Tài sản dài hạn 190.800 252.589 132,38% 16,03% 18,79% 

Tổng tài sản 1.189.902 1.343.959 112,95% 100% 100% 

(ĐVT: Triệu đồng) 

 

Tài sản ngắn hạn chiếm một tỉ trọng cao trong 

cơ cấu tài sản của Công ty và luôn chiếm trên 

80% qua các năm bởi đặc thù của ngành nghề 

sản xuất của FMC. Tài sản ngắn hạn năm 2015 

tăng 9,24% so với năm trước chủ yếu được 

đóng góp từ các khoản mục: các khoản tương 

đương tiền tăng 80,71% là các khoản tiền gửi 

tại các ngân hàng thương mại; khoản đầu tư tài 

chính ngắn hạn tăng 92 tỉ bao gồm tiền gửi 

ngân hàng và khoản đầu tư vào trái phiếu kỳ 

hạn 10 năm được phát hành bởi Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam; 

khoản phải thu ngắn hạn tăng 14,21%, vòng 

quay khoản phải thu năm 2015 là 14,72 vòng 

tương đương với khoản 25 ngày là khá ngắn 

để thu về các khoản phải thu, cho thấy việc thu 

hồi vốn hiệu quả của FMC. Ngoài ra, khoản tài 

sản ngắn hạn khác tăng 15,57%. Tuy nhiên, 

trong cơ cấu tài sản ngắn hạn phải kể đến sự 

sụt giảm của Hàng tồn kho đạt 441 tỷ đồng 

giảm 16,97%; nguyên nhân của sự sụt giảm 

này là do tôm mất giá liên tục, tích trữ hàng tồn 

kho sẽ lập tức mất giá gây khó khăn cho việc 

buôn bán mặt hàng này; nhận thấy tình hình lập 

tức Ban điều hành đã đưa ra chính sách cắt 

giảm hàng tồn kho nhằm giảm rủi ro, giảm chi 

phí và hạn chế thiệt hại do mất giá gây ra từ đó 

duy trì được doanh thu và lợi nhuận một cách 

tốt nhất.
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Tài sản dài hạn tăng 32,38% đạt mức 253 tỉ đồng chủ yếu là do tài sản cố định hữu hình tăng 128,6%. 

Chi tiết về tài sản cố định hữu hình như sau:  

Tài sản cố định hữu 

hình 
Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

GTCL/ 

NG 

Nhà cửa, vật kiến trúc  139.627.972.400  68.285.990.424   71.341.981.976  51,09% 

Máy móc thiết bị  301.633.335.339  168.452.573.270  133.180.762.069  44,15% 

Phương tiện vận tải 

truyền dẫn 
 17.603.768.646   10.455.117.081   7.148.651.565  40,61% 

Thiết bị, dụng cụ quản lý   6.091.277.036   4.062.876.640   2.028.400.396  33,30% 

TSCĐ khác   6.560.745.945   4.937.719.770   1.623.026.175  24,74% 

Cộng  471.517.099.366  256.194.277.185  215.322.822.181  45,67% 

Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
TH 2015/ 

TH 2014 

Tỷ trọng 

năm 2014 

Tỷ trọng 

năm 2015 

Nợ ngắn hạn 793.200 992.657 125,15% 99,07% 99,37% 

Nợ dài hạn 7.406 6.270 84,66% 0,93% 0,63% 

Tổng nợ phải trả 800.606 998.927 124,77% 100% 100% 

(ĐVT: Triệu đồng) 

 

Nợ phải trả ngắn hạn luôn chiếm tỉ trọng 

cao hơn 99% trong cơ cấu nợ phải trả của 

Công ty, cụ thể nợ ngắn hạn năm 2015 là 

993 tỉ đồng, trong đó việc đóng góp từ 

khoản mục người mua trả tiền trước là 

cao nhất đạt mức 3 tỉ trong năm 2015, và 

tăng 412,96% so với năm 2014 là do các 

hợp đồng được ký kết từ trước. Tuy 

nhiên, khoản mục người mua trả trước 

không chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu nợ 

ngắn hạn, chỉ tiêu vay ngắn hạn chiếm tỉ 

trọng 87,32% trong cơ cấu này nên việc 

tăng 26,55% đến từ các khoản vay ngân 

hàng cũng đã đóng góp chung vào phần 

tăng của nợ ngắn hạn.  
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. 

Trong năm 2015, FMC đã ứng biến trước tình hình khó khăn chung của thị trường mà lựa dòng, 

lựa sóng để vươn tới. Cụ thể là xác định rõ sản phẩm chủ lực, khúc thị trường, và thị trường cụ 

thể ngay từ đầu năm. Mặt khác việc giám sát, kiểm tra nguyên liệu hết sức nghiêm ngặt, chấp 

nhận chi phí này tăng cao. Hợp đồng được tính toán ký kết ở thời điểm giảm thiểu rủi ro cho cả 2 

bên, để FMC có kế hoạch chế biến và khách hàng chủ động lập kế hoạch tiêu thụ. Khúc thị trường 

cao cấp là kênh tiêu thụ có giá cả ít biến động, nên việc mặt bằng giá chung giảm, giá cả và sản 

lượng đã được ký kết trước vẫn được khách hàng chấp nhận hoàn toàn. Năm 2015, FMC đã 

khẳng định những mặt mạnh của mình tạo ra tốc độ tăng trưởng nhanh là:  

- Thị phần tại thị trường EU 

- Tôm bao bột và tôm chiên 

- Sản lượng, lợi nhuận và kim ngạch xuất khẩu nông sản 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

- Xác định hoạt động chủ lực vẫn là nuôi tôm, chế biến tôm và chế biến nông sản. 

- Chương trình trọng tâm thúc đẩy kinh doanh: thâm nhập hệ thống phân phối thủy sản cao cấp 

hàng đầu ở châu Âu, từng bước trở lại thị trường Canada, tăng cường tiêu thụ tại thị trường Hàn 

Quốc và duy trì tốt các khách hàng và thị trường đã có.  

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: 

 Doanh số: 150 triệu USD tương đương 3.360 tỷ đồng. Tăng 14% so với thực hiện 2015. 

 Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu 100 tỷ đồng. 

 Cổ tức: tối thiểu 20% (HĐQT quyết định hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu). 

 Từ đó, các giải pháp trong năm 2016 là: 

 

o Tổ chức đoàn tham dự hội chợ 

thủy sản quốc tế lớn ở Boston 

Hoa Kỳ, Brusell, Bỉ và các hội 

chợ thủy sản khác như Dubai, 

Hàn Quốc.., nhằm mở rộng thị 

trường, thúc đẩy tiêu thụ sản 

phẩm cao cấp của Công ty. 

o Cải tạo, nâng cấp và nâng công 

suất xưởng chế biến số 4 tại 

Công ty. Xưởng này chuyên chế 

biến tôm cao cấp đông rời cung 

ứng thị trường Hoa Kỳ. Mục đích 

là tăng năng lực sản xuất tôm 

luộc lên 30-40%, tăng sức cạnh 

tranh của FMC. Việc này hoàn 

tất trong 6 tháng đầu năm 2016. 

o Cải tạo nhà xưởng số 1, 2, 3 tại Công 

ty nhằm đáp ứng các quy định quản 

trị chất lượng theo yêu cầu khách 

hàng. Hoàn thiện trong quý I năm 

2016. 

o Nâng cao năng lực chế biến hàng 

phối chế tại nhà máy thực phẩm An 

San nhằm tăng doanh số và đồng lời 

thông qua cải tạo và nâng công suất 

nhà máy lên gấp rưỡi. Hoàn thiện 

trong 6 tháng đầu năm 2016.  

o Đánh giá thời tiết năm nay nóng sớm, 

FMC quyết định triển khai vụ nuôi 

I/2016 sớm. Song song sẽ tiếp tục 

đào thêm ao nuôi trên diện tích 50 

hecta, tăng thêm nguồn tôm sạch 

cho nhu cầu Công ty.

 

Tóm lại, tuy tình hình tôm nguyên liệu vẫn còn khó khăn, khả năng vẫn còn tình trạng thiếu tôm nguyên 

liệu trên phạm vi khu vực. Tuy nhiên, FMC, với uy tín thương hiệu, với đội ngũ nhà điều hành lẫn người 

lao động lành nghề, với cơ sở vật chất hoàn thiện, với tài chánh lành mạnh, ban điều hành FMC tin 

tưởng rằng năm 2016 sẽ tiếp tục là năm mang lại nhiều kết quả tốt đẹp trong sản xuất, kinh doanh của 

mình, đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư chiến lược cũng như tất cả cổ đông đã gắn bó với FMC. 
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Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường. 

Bảo vệ môi trường là tiền đề để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, công tác bảo vệ môi trường tốt hay 

kém, không chỉ ảnh hướng đến hình tượng của doanh nghiệp, và hơn nữa ảnh hưởng đến sự sống 

còn và phát triển của doanh nghiệp. Chỉ khi bảo vệ tốt môi trường, doanh nghiệp mới có thể đi lên con 

đường phát triển liên tục. Với bối cảnh như vậy, FMC xem trọng song song việc tăng gia hiệu ích và 

bảo vệ môi trường và không ngừng tìm tòi một con đường mà việc bảo vệ môi trường và tăng gia hiệu 

ích cùng thắng. 

Trong năm qua, FMC luôn chú trọng sử dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến 

môi trường như: đầu tư các thiết bị xử lý nước thải, xử lý việc xả khí thải ra môi trường một cách hiệu 

quả, phân loại xử lý chất thải rắn, lỏng nhằm đưa đi tái chế, đầu tư các trang thiết bị hiện đại giảm tiêu 

hao nhiên liệu. Áp dụng các quy chuẩn về môi trường, hợp vệ sinh, đúng pháp luật.  

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

Người lao động là động lực phát triển của Công ty, là người trực tiếp sử dụng những tư liệu lao động 

nhằm tạo ra giá trị, giúp guồng máy hoạt động một cách hiệu quả. Do đó, năng suất của Công ty luôn 

phụ thuộc vào người lao động, muốn đạt năng suất cao thì phải tạo một môi trường thuận lợi, nâng 

cao đời sống nhân viên, hỗ trợ tinh thần. 

FMC luôn chú trọng quan tâm đến đời sống tinh thần, chăm lo sức khỏe cho người lao động. Công ty 

tô chức khám sức khỏe định kỳ, cấp tiền bồi dưỡng, hỗ trợ người lao động khi ốm đau, bệnh tật, có 

chính sách nghỉ bệnh, tai nạn,…nhằm hỗ trợ người lao động một cách tối đa có thể.Tổ chức các hoạt 

động giải trí nhân dịp 08/03, 20/10, lễ, Tết… Khuyến khích cho con em của người lao động học tập 

bằng cách phát quà cho những em có thành tích học tập tốt, tổ chức vui chơi, liên hoan cho các cháu 

nhân dịp Quốc tế thiếu nhi và Tết trung thu.  

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương 

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta luôn hướng tới chia sẻ sự khó khăn với những gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn, giúp họ có được điều kiện vật chất để trang trải cuộc sống, đồng thời giúp con em của 

họ được cắp sách đến trường. Tuy việc đóng góp giới hạn nhưng thể hiện trách nhiệm luôn quan tâm 

vì cộng đồng của doanh nghiệp cũng là một sự đầu tư của Doanh nghiệp vào địa phương về môi 

trường, nhân lực, vật lực,…tiếp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng địa phương nói riêng và đất 

nước nói chung. Đất nước giàu mạnh, địa phương phát triển cũng là một thuận lợi đối với Công ty.  
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Về nhân sự 

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 diễn ra ngày 26/03/2015 đã bầu lại 3 thành viên 

Hội đồng quản trị, 1 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới và thống nhất nhiệm kỳ mới 

là 5 năm (2015-2020) cụ thể theo danh sách như sau: 

STT Hội đồng quản trị Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Hồ Quốc Lực Chủ tịch Tái cử 

2 Ông Hà Việt Thắng Phó chủ tịch  

3 Ông Phạm Hoàng Việt Thành viên Tái cử 

4 Ông Tô Minh Chẳng Thành viên Tái cử 

5 Ông Mã Ích Hưng Thành viên  

 Ban Kiểm soát   

1 Ông Chung Thanh Tâm Trưởng ban Tái cử 

2 Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên  

3 Ông Hoàng Thanh Vũ Thành viên  

- Ông Hoàng Thanh Vũ, Trưởng phòng QLCL&CN, thành viên Ban kiểm soát được bổ nhiệm 

chức Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/04/2015. Đồng thời sau đó, Đại hội đồng cổ 

đông bất thường 2015 ngày 25/09/2015 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối 

với ông Hoàng Thanh Vũ và bầu bổ sung ông Triệu Tương Long (Phó Phòng QLCL & CN) làm 

thành viên Ban kiểm soát. 

Về tăng vốn điều lệ 

Thực hiện theo Nghị 

quyết số 13/NQ-

ĐHĐCĐ của Đại hội 

đồng cổ đông bất 

thường năm 2015, Hội 

đồng quản trị công ty đã 

hoàn thành thủ tục xin 

UBCKNN cấp giấy phép 

phát hành thêm 

10.000.000 cổ phiếu 

tăng vốn điều lệ công ty 

từ 200 tỉ đồng lên 300 tỉ 

đồng. Việc phát hành 

này dự kiến sẽ hoàn 

thành ở tháng 04/2016. 
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Về xây dựng cơ bản 

Đã hoàn thành việc xây 

dựng mới Nhà máy thực 

phẩm An San B tại Khu Công 

nghiệp An Nghiệp thuộc 

huyện Châu Thành tỉnh Sóc 

Trăng và đưa vào hoạt động 

kể từ ngày 01/04/2015. Tổng 

kinh phí đầu tư 100 tỉ đồng. 

Công suất chế biến của Nhà 

máy này là 7.500 tấn/năm. 

Song song đó, Nhà máy An 

San B được đổi tên thành Xí 

nghiệp thủy sản Sao Ta do 

thay đổi địa điểm kinh doanh 

từ trụ sở chính công ty sang 

địa điểm mới tại Khu Công 

nghiệp An Nghiệp. 

Về chính sách thuế TNDN 

Với chính sách khuyến khích 

đầu tư cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh mặt hàng 

nông thủy sản, Bộ Tài chính 

đã ban hành Thông tư số 

96/2015/TT-BTC ngày 

22/06/2015 quy định về 

hướng dẫn thuế TNDN tại 

Nghị định số 12/2015/NĐ-

CP ngày 12/02/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

luật về thuế và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông 

tư số 78/2014/TT-BTC ngày 

18/06/2014…. Với thông tư 

này, FMC được ưu đãi thuế 

TNDN như sau: 

- Đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh thực hiện tại 

trụ sở chính công ty thuộc 

địa bàn khó khăn được 

hưởng thuế suất thuế TNDN 

10% cho suốt thời gian hoạt động kể từ kỳ tính thuế năm 2015. 

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện tại địa bàn 

khu công nghiệp An Nghiệp (Bao gồm Nhà máy Thực phẩm An 

San và Xí nghiệp Thủy sản Sao Ta) thuộc địa bàn đặc biệt khó 

khăn được miển thuế TNDN cho suốt thời gian hoạt động kể từ kỳ 

tính thuế năm 2015. 

Với những ưu đãi nêu trên là thông tin tốt cho hoạt động của công 

ty, cũng như tốt cho nhà đầu tư lẫn người lao động. 

Diễn biến của cặp tỉ giá USD/VND năm 2015 đầy bất ngờ 

Ngay sau khi đưa ra mục tiêu điều hành tỷ giá tăng không quá 2% 

trong năm 2015, ngày 7/1/2015, NHNN đã điều chỉnh tăng tỷ giá 

USD/VND 1%, từ mức 21.246 đồng/1USD lên 21.458 

đồng/1USD, biên độ không thay đổi so với năm 2014 ở mức +/-

1%. Tại thời điểm đó, việc tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng 

thêm 1% khiến nhiều doanh nghiệp hoang mang do thời điểm cận 

Tết nguyên đán nhu cầu ngoại tệ tăng cao. 

Trong bối cảnh tỷ giá tăng nóng liên tục và nhập siêu có dấu hiệu 

tăng trở lại, 4 tháng sau đó, ngày 7/5/2015, NHNN quyết định điều 

chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1%, từ mức 

21.458 đồng/USD lên 21.673 đồng/USD. Như vậy, chỉ trong vòng 

5 tháng đầu năm, NHNN đã điều chỉnh tăng hết biên độ 2% cho 

cả năm. 

Dưới sức ép phá giá đồng Nhân dân tệ kéo theo một loạt đồng 

tiền châu Á chủ chốt khác cũng như chỉ số giá trên thị trường hàng 

hóa quốc tế sụt giảm tác động bất lợi tới nền kinh tế Việt Nam, 

ngày 12/8/2015, NHNN đã điều chỉnh nâng biên độ tỷ giá 

USD/VND từ +/-1% lên +/-2%, theo đó giá mua bán USD của các 

ngân hàng có thể biến động trong phạm vi từ 21.240 đồng/USD 

(sàn) đến 22.106 đồng/USD (trần). 

Tuy nhiên, trước bối cảnh đồng Nhân dân tệ tiếp tục phá giá mạnh, 

ngày 19/8, NHNN đã quyết định điều chỉnh kép tăng tỷ giá thêm 

1% lên mức 21.890 VND/USD và nới biên độ từ +/-2% lên +/-3%, 

theo đó giá mua bán USD của các ngân hàng có thể biến động 

trong phạm vi từ 21.233 đồng/USD (sàn) đến 22.547 đồng/USD 

(sàn). 

Như vậy sau nhiều năm ổn định tỉ giá, tỉ giá USD/VND lại bất ngờ 

tăng đột biến làm khó khăn cho việc hoạch định chiến lược sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 

nghiệp vay vốn bằng USD. FMC không nằm ngoài sự ảnh hưởng 

này, khiến chi phí tài chính năm 2015 tăng bất thường trong cơ 

cấu tổng chi phí sản xuất kinh doanh của công ty. 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Thông qua báo cáo tổng kết của Tổng giám đốc công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2014 và phương hướng hoạt động cho năm 2015. Một số vấn đề quyết toán năm 2014. 

- Giá tôm nguyên trong năm tăng giảm 

bất thường và đi theo xu hướng giảm 

giá. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sản 

xuất trong khi nguồn nguyên liệu trong 

nước đáp ứng không đủ, công ty lại tiếp 

tục nhập khẩu tôm đông lạnh từ một số 

nước châu Á. Song song đó, giá tôm 

xuất khẩu cũng biến động giảm. 

- Mặt hàng nông sản có tỉ suất lợi nhuận 

cao trong năm đã được tăng trưởng tốt 

góp phần không nhỏ vào hiệu quả 

chung của công ty.  

- Hoạt động nuôi tôm trong năm gặp 

nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu thời 

tiết, giá cả các yếu tố đầu vào đều tăng 

trong khi giá nguyên liệu thu hoạch lại 

giảm nên hiệu quả từ hoạt động này 

không bằng những năm trước, tuy 

nhiên cũng góp phần cung cấp nguồn 

nguyên liệu sạch, nâng cao uy tín 

thương hiệu sản phẩm. 

- Sản phẩm của công ty luôn ổn định 

chất lượng, luôn giữ vững uy tín 

thương hiệu và không ngừng phát 

triển, được khách hàng ưa chuộng, 

quan tâm. Một năm FMC đã đẩy mạnh 

cơ cấu bán hàng sang thị trường Châu 

Âu nhằm phân tán rủi ro ở những thị 

trường khác. 

- Lần đầu tiên tham gia bị đơn bắt buộc 

trong việc DOC lựa chọn 1 trong 3 

doanh nghiệp đại diện cho các doanh 

nghiệp chế biến tôm của Việt Nam để 

rà soát hành chánh về vụ kiện bán phá 

giá tôm vào thị trường Hoa Kỳ đã có kết 

quả tốt, cụ thể là thuế suất 0%.

 

Từ những diễn biến phức tạp nêu trên, Ban lãnh đạo công ty đã có tầm nhìn đúng đắn và ứng phó kịp 

thời, từng bước khắc phục và linh động trong hoạt động điều hành đã đưa công ty đến thành quả tốt 

và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2015.  
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Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Trên nền tảng chủ định của các cổ đông lớn, bối cảnh hoạt động và nhu cầu thực tế, HĐQT sẽ xây 

dựng chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới. Đó là luôn coi việc nâng cao chất lượng sản phẩm là 

nhiệm vụ hàng đầu song song với việc phát triển sản xuất từng bước vững chắc, tăng doanh số, tăng 

hiệu quả và đồng lời. Trong việc phát triển sản xuất sẽ từng bước chủ động nguyên liệu sạch thông 

qua xây dựng chương trình nuôi tôm quy mô lớn. Ngoài ra luôn coi trọng tiết kiệm mọi mặt đồng thời 

luôn giữ gìn cốt lõi của nét văn hóa doanh nghiệp là hết sức coi trọng chữ tín trong kinh doanh, tăng 

cường sự đoàn kết nội bộ, hỗ trợ nhau trong mọi mặt hoạt động. 

Trong hoạt động, HĐQT cũng luôn coi trọng việc nắm thông tin phải kịp thời. Và trên hết phải nhanh 

chóng xử lý thông tin để tranh thủ mọi cơ hội kinh doanh. HĐQT coi trọng việc thực hiện từng bước 

chiến lược kinh doanh đã đề ra, trong đó chú trọng các giải pháp thưc hiện sao phù hợp thực tế và có 

sự linh hoạt uyển chuyển kịp thời sao giảm thấp nhất thiệt hại (nếu xảy ra) và tăng tối đa hiệu quả hoạt 

động. HĐQT coi trọng việc kinh doanh tiền tệ, nắm bắt tình hình diễn biến tỉ giá nhằm có hướng vay 

để giảm chi phí lãi vay ngân hàng. HĐQT cũng coi trọng việc chăm lo đời sống người lao động là một 

việc làm thường xuyên để người lao động yên tâm, gắn bó, tăng năng suất và chất lượng công việc. 

Chi phí thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 là 900 triệu đồng. Thưởng hoàn thành kế hoạch 

thưởng 3% lợi nhuận, vượt mức kế hoạch thưởng 5% lợi nhuận vượt. Tất cả được tính là sau thuế. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGĐ và BKS 
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Hội đồng quản trị 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị  

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Hồ Quốc Lực  Chủ tịch   

2 Hà Việt Thắng Thành viên Thành viên độc lập, không điều hành 

3 Phạm Hoàng Việt Thành viên   

4 Tô Minh Chẳng Thành viên   

5 Mã Ích Hưng Thành viên   

Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Xem phần Lý lịch Ban điều hành) 

Ông Hà Việt Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  

Họ và tên: Hà Việt Thắng 

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 04/07/1978 

Nơi sinh: Thành phố Huế 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Quê quán: Thừa Thiên – Huế 

Địa chỉ thường trú: 60 D3 Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM 

Điện thoại liên lạc: (08) 3914 2668 

Trình độ học vấn: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Bách Khoa 

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT 
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Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

 Phó Chủ tịch thường trực Công ty Cổ phần Hùng Vương; 

 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai; 

 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng; 

 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre; 

Các công tác đã trải qua: 

 Từ 2000 - T02/2010: Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư CTCP Chứng khoán Sài Gòn 

 Từ năm 2007: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương 

 Từ năm 2008: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai 

 Từ tháng 02/2010: Trợ lý Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn 

 Từ tháng 08/2011: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất NK Lâm Thủy sản Bến Tre 

 Từ tháng 04/2013: Thành viên HĐQT CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng 

 Từ tháng 04/2013 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân, đại diện sở hữu tại Công ty Fimex: 54,41%. 

Sở hữu cá nhân: 25.000 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ 

Đại diện sở hữu: 10.855.385 cổ phần, chiếm 54,28% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không có 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không có 

Ông Phạm Hoàng Việt – Thành viên Hội đồng quản trị (Xem phần Lý lịch Ban điều hành) 

Ông Tô Minh Chẳng – Thành viên Hội đồng quản trị (Xem phần Lý lịch Ban điều hành) 

Ông Mã Ích Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị (Xem phần Lý lịch Ban điều hành) 
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Không có.  

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

STT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT.15 07/01/2015 
Quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014: 

15%/mệnh giá cổ phiếu. 

2 04/NQ-HĐQT.15 04/08/2015 
Quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 

2015: 15%/mệnh giá cổ phiếu.  

3 05/NQ-HĐQT.15 15/10/2015 
Quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 

2015: 35%/mệnh giá cổ phiếu. 

4 06A/NQ-HĐQT.15 27/10/2015 
Quyết định thông qua hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện 

hữu để tăng vốn điều lệ  

5 06B/NQ-HĐQT.15 30/11/2015 
Quyết định các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất 

kinh doanh 2016 

6 07/NQ-HĐQT.15 01/12/2015 

Hội đồng quản trị Công ty cam kết tuân thủ quy định tại 

điểm 3 khoản 7 Điều 1 NĐ60/2015/NĐ-CP ngày 

26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

58/2012/NĐ-CP trong trường hợp Công ty thực hiện 

chào bán số cổ phần không phân phối hết. Số cổ phần 

này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể 

từ ngày hoàn thành đợt chào bán 

Tóm tắt nội dung các cuộc họp trong năm 

 Trong năm, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triệu tập 05 lần họp chính thức và nhiều lần họp bất 

thường để thông qua và quyết định những vấn đề lớn của công ty như sau: 

 Thông qua báo cáo tổng kết của Tổng Giám đốc công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động cho năm 2015; Một số vấn đề về quyết toán năm 

2014. 

 Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014. 

 Thông qua các hồ sơ, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 diễn ra ngày 26/03/2015. 

 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty Kiểm toán 

E&Y. 

 Thông qua Phương án SXKD 2015, các hồ sơ hạn mức tín dụng vay Ngân hàng. 

 Quyết định ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 15%/mệnh giá cổ phiếu. 

 Thông qua việc chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và trình 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 diễn ra ngày 25/09/2015. 

 Quyết định ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt là 15%/mệnh giá cổ phiếu; Quyết định ứng 

cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt là 35%/mệnh giá cổ phiếu. 
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  Xem xét đánh giá tình hình hoạt động hàng quý, 6 tháng, 9 tháng trong năm 2015 và đưa ra 

những quyết định ứng phó kịp thời. 

 Quyết định triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 25/09/2015 về việc 

xem xét thông qua việc điều chỉnh mức chi cổ tức bằng tiền mặt 2015 từ 20%/mệnh giá cổ phiếu 

thành 50%/mệnh giá cổ phiếu, thông qua quyết định phát hành 10.000.000 cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 300 tỉ đồng và một số vấn đề liên quan khác. 

 Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

bất thường năm 2015 diễn ra ngày 25/09/5015. 

 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2015 và hướng hoạt động những tháng 

cuối năm 2015; đồng thời thông qua kế hoạch dự kiến hoạt động năm 2016. 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tuy không tham gia điều hành Công ty nhưng vẫn giữ chức năng 

giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và tình hình của Công ty. Năm 2015, Thành viên Hội đồng 

quản trị độc lập đã thực hiện việc giám sát đúng và đầy đủ, yêu cầu xem xét các báo cáo, đánh giá 

những vấn đề phát sinh, tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; thông qua đó, việc giám sát 

vẫn được thường xuyên, liên tục một cách khách quan.  

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị 

Không có.  
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Ban Kiểm soát 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

STT Họ và tên 
Chức vụ/ 

Liên quan 

Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

nắm giữ (%) 
Ghi chú 

1 Chung Thanh Tâm Trưởng Ban 15.000 0,08 
Thành viên độc lập, 
không điều hành 

2 Nguyễn Thanh Tùng Thành viên 15.000 0,08 
Thành viên độc lập, 
không điều hành 

3 Hoàng Thanh Vũ Thành viên 42.110 0,21 
Miển nhiệm ngày 
25/09/2015 

4 Triệu Tương Long Thành viên   
Bổ nhiệm ngày 
25/09/2015 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát  

Công tác tổ chức và phân công 

Sau Đại hội thường niên, Ban Kiểm soát với 3 

thành viên (trong đó: 02 thành viên bên ngoài 

công ty) tổ chức thực hiện chức năng kiểm tra, 

kiểm soát độc lập về các hoạt động của Ban 

Điều hành Công ty và Hội đồng quản trị về 

việc thực hiện chấp hành các Nghị quyết Đại 

hội, Nghị quyết Hội đồng quản trị và Pháp luật 

hiện hành của Nhà nước. 

Phân công Trưởng ban chịu trách nhiệm 

chung và các hoạt động về tài chính công ty; 

01 thành viên chịu trách nhiệm theo dõi về 

công tác tổ chức nhân sự tại công ty, chất 

lượng nguyên liệu, thành phẩm (đầu vào, đầu 

ra) tình hình các phân xưởng, các khu nuôi 

tôm; đồng thời làm thư ký mỗi kỳ họp; và 01 

thành viên chịu trách nhiệm theo dõi về lĩnh 

vực đầu tư và tài chính doanh nghiệp. 

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát  

Ban Kiểm soát đầu năm xây dựng chương 

trình kiểm tra, kiểm soát theo Điều lệ hoạt 

động Công ty; nhằm giám sát hoạt động điều 

hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty 

trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông; các chỉ tiêu kế hoạch năm 

của Hội đồng quản trị giao. 

Năm qua, thành viên BKS tổ chức họp định kỳ 

trao đổi thông tin qua mạng Internet (Mail) để 

đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

nhằm xem xét những vấn đề cần quan tâm. Kết 

quả kiểm tra, kiểm soát được tổng hợp từ các 

báo cáo của các thành viên BKS Công ty được 

xem ở mức ổn định, bình thường 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của 

Ban điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Sao Ta (Fimex VN) tổ chức thực hiện Nghị 

quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của 

HĐQT Công ty. 

Giám sát Ban Điều hành đã tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như: Việc điều 

hành bộ máy công ty từ khâu tổ chức đến tuyển 

dụng lao động đã đáp ứng cho hoạt động sản 

xuất - kinh doanh và thực hiện tốt các chính 

sách người lao động, chế độ lương, phụ cấp 

độc hại, trang cấp bảo hộ lao động đúng theo 

quy định hiện hành. 

Công tác bảo trì trang thiết bị được tổ chức thực 

hiện đúng định kỳ phù hợp với các tiêu chuẩn 

quy định; từ đó, việc vận hành thiết bị hoạt động 

an toàn, phát huy được hiệu suất cao, không 

xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sản xuất và kinh 

doanh. 

Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt và phát huy 

đồng vốn của công ty (đạt lợi nhuận năm 2015 

là 104 tỷ đồng). 
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Việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, đơn vị có 

ban hành các Quy chế, Quy định như: quy trình 

xuất, nhập vật tư, định mức sử dụng nguyên vật 

liệu, nhiên liệu, năng lượng chặt chẽ đáp ứng 

cho yêu cầu phục vụ sản xuất; đồng thời công 

ty xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi phí đầu vào 

nhằm hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh trong 

lúc kinh tế thế giới đang khủng hoảng khó khăn 

chung. 

Việc kiểm tra các sản phẩm trước khi nhập kho 

và xuất bán; công ty tổ chức theo đúng quy định 

về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng vẫn còn 

hạn chế về năng lực và thiết bị tầm soát chất 

lượng sản phẩm. 

Năm 2015, Công ty tiếp tục tổ chức nuôi tôm và 

từng bước phát triển mặt nông sản; đồng thời, 

chủ động nguồn nguyên liệu tôm sạch xuất 

sang thị trường khó tính nhằm tránh được rủi 

ro sản phẩm nhiễm khuẩn và kháng sinh; mặt 

khác việc nuôi tôm cũng tháo gỡ những khó 

khăn về giá nguyên liệu đầu vào, giúp cho Ban 

Điều hành nắm được giá cả nguyên liệu để có 

những quyết định kịp thời, chính xác giá tôm 

nguyên liệu khi cần thiết tổ chức thu mua 

nguyên liệu ngoài nước làm ổn định sản xuất 

và phát huy tối đa công suất nhà máy.  

Nhận xét tình hình chung 

Năm 2015 tình hình Công ty sản xuất kinh 

doanh đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra, 

trong bối cảnh kinh tế toàn cầu diễn biến vô 

cùng phức tạp các đơn vị xuất khẩu bị nhiều áp 

lực và rũi ro tìm ẩn. 

Với sự nỗ lực không ngừng và quyết tâm của 

Hội đồng quản trị, trực tiếp là Ban Điều hành 

công ty đã phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế 

hoạch. 

Các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm bị áp 

lực bởi hàng rào kỹ thuật của các nước nhập 

khẩu dẫn đến việc kiểm soát quy trình sản xuất 

khắc khe hơn và chi phí kiểm tra phát sinh tăng. 

Hệ thống Marketing đã nỗ lực tìm thị trường 

mới để góp phần tiêu thụ và tổ chức sản xuất 

sản phẩm mới, sản phẩm truyền thống tạo thêm 

giá trị gia tăng phù hợp với thị trường, xu thế 

quốc tế hiện nay. 

Qua báo cáo năm 2015 các hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty diễn biến ổn định ở 

mức bình thường. Báo cáo tài chính của Công 

ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác 

nhận kết quả báo cáo tài chính và lưu chuyển 

tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 

31/12/2015 theo đúng chuẩn mực và chế độ kế 

toán Việt Nam; đồng thời, báo cáo quyết toán 

năm không có những sai sót trọng yếu. Ban 

kiểm soát với tư cách đại diện cổ đông thực 

hiện chức năng kiểm tra, giám sát xin xác nhận 

báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực, phù 

hợp pháp luật Việt Nam.  

 

 

Kiến nghị 

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành xây 

dựng tiêu chuẩn phòng kiểm nghiệm tại công ty 

đạt theo ISO 17025 tiêu chuẩn quốc tế. 

Ban kiểm soát sẽ báo cáo trước Đại hội những 

kết quả hoạt động và sẽ tiếp tục xây dựng kế 

hoạch hoạt động năm 2015 cho phù hợp quy 

mô tổ chức của doanh nghiệp và các chỉ tiêu 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc và Ban kiểm soát. 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

STT Họ và tên Lương Thù lao/Thưởng 

1 Hội đồng quản trị - 1.608.000.000 

  Hồ Quốc Lực  - 420.000.000 

  Hà Việt Thắng - 370.000.000 

  Phạm Hoàng Việt - 296.000.000 

 Tô Minh Chẳng - 276.000.000 

 Mã Ích Hưng - 246.000.000 

2 Ban kiểm soát 350.498.000 640.000.000 

  Chung Thanh Tâm - 246.000.000 

 Nguyễn Thanh Tùng - 222.000.000 

  Hoàng Thanh Vũ - 154.000.000 

  Triệu Tương Long 350.498.000 18.000.000 

3 Ban điều hành 4.732.710.000  -  

  Hồ Quốc Lực 876.790.000 -  

 Phạm Hoàng Việt 800.060.000 -  

  Dương Ngọc Kim 678.335.000  -  

  Mã Ích Hưng 608.385.000 -  

 Hoàng Thanh Vũ 539.789.000  -  

  Đinh Văn Thới 672.855.000  -  

  Tô Minh Chẳng 556.496.000 -  

 Tổng cộng 5.083.208.000 2.248.000.000 

 

  

Đơn vị tính: đồng 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ  

Tên cổ đông 

nội bộ 

Chức vụ/Liên 

quan 

Số lượng CP trước 

giao dịch 

Số lượng CP 

sau giao dịch 

Thời gian        

thực hiện 

Ông Tô Minh 

Chẳng 

Kế toán trưởng 

kiêm Chủ tịch 

CĐCS 

822.465  
21/05/2015-

19/06/2015 

CTCP HÙNG 

VƯƠNG 
  10.000.000 

02/06/2015-

05/06/2015 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ  

Không có.  

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu 

chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các mục tiêu vì lợi 

ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của 

công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất.. 

Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám 

đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và 

các lớp học quản trị công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn 

vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ý kiến kiểm toán 

Báo cáo tài chính được kiểm toán 
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