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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN 

NĂM 2016 
 

 Sống lại thương hiệu Tường An 

Năm 2016 là năm đánh dấu dấu ấn quan trọng khi Tường An chính thức gia nhập Tập đoàn Kido. 
Việc hợp nhất Tường An vào Kido không những là bước chuyển mình quan trọng mà còn là nền 
tảng để Tường An duy trì vị thế thống lĩnh ngành dầu ăn Việt Nam – ngành thực phẩm góp phần 
thêm hương vị cho cuộc sống, thêm những ngọt ngào cho gian bếp Việt với những sản phẩm an 
toàn và dinh dưỡng. 

I.  Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303498754 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 09 năm 2004, thay đổi lần thứ 6 ngày 01 tháng 11 năm 2016. 

 Vốn điều lệ: 189.802.000.000 đồng  

(Một trăm tám mươi chín tỷ, tám trăm lẻ hai triệu đồng) 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 189.802.000.000 đồng 

 Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

 Số điện thoại: (84-8) 38 153 950 – 38 153 972 – 38 153 941 – 38 151 102 

 Số fax: (84-8) 38 153 649 – 38 157 095 

 Website: www.tuongan.com.vn 

 Mã cổ phiếu: TAC 

Quá trình hình thành và phát triển:  

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 

THÔNG QUA MỘT SỐ SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý TỪ NĂM 1977 ĐẾN NAY 

THỜI GIAN SỰ KIỆN 

- 20/11/1977 Nhà máy dầu Tường An được thành lập 

- Từ 1977 đến 1984 Nền kinh tế còn tập trung bao cấp, sản xuất hoàn toàn bị động do dựa 
vào nguồn nguyên liệu từ nhà nước cung cấp và giao hàng theo kế hoạch 
chỉ định. 

- Từ 1985 đến 1990 Được giao quyền chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây 
dựng hoàn chỉnh Nhà máy và đầu tư mở rộng công suất. 

- Năm 1989 Bao bì sản phẩm Margarine cũng được chuyển từ thùng thiếc, hộp thiếc 
sang hộp nhựa và thùng giấy carton. 

- 02/07/1990 Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đối với logo con voi. 

- 18/11/1991 Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đối với chữ Tường An. 

- Năm 1991 Các sản phẩm dầu đặc vốn là sản phẩm chủ lực của Tường An bị cạnh 
tranh quyết liệt từ sản phẩm Shortening ngoại nhập. 
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- Tháng 10/1991 Dầu Cooking Tường An được đưa ra thị trường. Tường An là đơn vị đi 
đầu trong sản xuất dầu Cooking và cũng là đơn vị đầu tiên vận động 
tuyên truyền người dân dùng dầu thực vật thay thế mỡ động vật để 
phòng ngừa bệnh tim mạch qua các phóng sự truyền hình, báo chí gây 
hiệu ứng mạnh cho người tiêu dùng và được người tiêu dùng ưa chuộng 
và trở thành sản phẩm chủ lực của Tường An từ đó đến nay. 

- Tháng 11/1991 Cho ra thị trường sản phẩm Cooking với các loại bao bì PP, PVC để 
phục vụ cho người tiêu dùng thông qua mạng lưới đại lý phân phối và 
các quầy bán lẻ. Cũng trong năm này, nhà máy Tường An hoàn tất thiết 
bị hydro hóa. 

- Từ 1991 đến 1993 Nhà máy lần lượt đưa ra thị trường loại chai 1 lít, 0.5 lít và 2 lít. 

- Năm 1994 Đầu tư máy thổi chai nhựa PET của Nhật, Tường An là một trong những 
nhà máy sản xuất đầu tiên ở Việt Nam có dây chuyền thổi chai PET và 
chai PET đã được người tiêu dùng đánh giá cao, góp phần đưa sản xuất 
dầu chai các loại phát triển và đăng ký kiểu dáng công nghiệp đối với tất 
cả các loại nhãn hiệu sản phẩm Tường An. 

- Năm 1995 Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong khi điều kiện chưa thể đầu tư mới, 
Nhà máy đã hợp lý hóa sản xuất, cải tạo thiết bị để đồng bộ dây chuyền, 
tăng thêm công suất tinh luyện. 

- Năm 1997 Lắp đặt dây chuyền chiết dầu chai tự động của CHLB Đức công suất 
5000 chai 1 lít/giờ. Đây là dây chuyền chiết rót chai tự động đầu tiên ở 
Việt Nam. Tường An cũng thành lập Trạm Trung chuyển Cần Thơ. 
Nhãn sản phẩm được đổi mới theo hướng hiện đại có mã vạch để nhận 
biết với hình ảnh sống động hơn. Cũng trong năm này, Tường An tung 
ra thị trường sản phẩm mới là dầu ăn Hoa Cúc (nay đổi tên là dầu Vạn 
Thọ). 

- Năm 1998 Xây dựng phân xưởng sản xuất thạch dừa công suất 1.000 tấn sản 
phẩm/năm. Cũng trong giai đoạn này, mặt bằng Nhà máy được được mở 
rộng thêm 5.700 m2 nâng tổng diện tích Nhà máy lên 22.000 m2, xây 
trạm biến thế điện 1000 KVA, lắp đặt thêm 4.300 m3 bồn chứa. 

- Năm 1999 Sau thời gian dài thực hiện các dự án cải tạo đồng bộ thiết bị, Nhà máy 
đã nâng công suất thiết bị lên 2,6 lần so với giai đoạn trước đó. Cũng 
trong năm này, Tường An đã khai trương Trạm Trung chuyển miền 
Trung. Tường An không còn sử dụng các loại chai PVC, chỉ sử dụng 
chai nhựa PET. Sản phẩm Tường An góp mặt trên thị trường với đầy đủ 
các loại dung tích 0.25 lít, 0.4 lít, 0.5 lít,1 lít, 2 lít, 5 lít và can 20 lít. 

- Năm 2000 Thành lập Trạm Trung chuyển miền Bắc. Ngoài ra, Tường An tiếp tục 
đầu tư mở rộng 1 thiết bị lò hơi 10 tấn/giờ và đặc biệt là lắp đặt dây 
chuyền thiết bị tinh luyện dầu tự động công suất 150 tấn/ngày công nghệ 
Châu Âu, góp phần nâng tổng công suất Nhà máy lên 240 tấn/ngày. 

- Năm 2001 Xây thêm nhà kho mới, sửa chữa mở rộng kho thành phẩm, cải tạo nâng 
tầng làm việc khu vực hành chánh, mở rộng văn phòng bảo đảm nơi làm 
việc nhân viên văn phòng. 

- Năm 2002 Tường An mua lại Công ty dầu thực vật Nghệ An công suất 30 tấn/ngày 
thành phân xưởng dầu Vinh của Tường An, xây thêm 2 bồn chứa 1500 
m3/bồn tại Cảng Cửa Lò, chế tạo lắp ráp dây chuyền thiết bị trộn 
Shortening, nâng công suất thiết bị Phân xưởng dầu Vinh lên 60 
tấn/ngày, góp phần nâng công suất Nhà máy dầu Tường An lên 300 
tấn/ngày. 
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- Năm 2003 Tường An tiếp tục đổi mới và chuẩn hóa hình ảnh nhãn theo dòng sản 
phẩm, đưa logo Tường An nằm trên dãy băng đỏ làm nổi bật thương 
hiệu Tường An. 

- Tháng 12 năm 2003 Tường An đã tạo nên 1 bước đột phá trong ngành dầu thực vật Việt Nam 
thông qua việc nghiên cứu bổ sung các vi chất dinh dưỡng vào sản phẩm 
dầu ăn. Đó là dầu ăn dinh dưỡng cao cấp VIO chuyên dùng cho trẻ em 
có bổ sung DHA và vitamin E và A tự nhiên có trong dầu gấc, giúp phát 
triển trí não, tốt cho da, mắt và tim. Ngoài ra, Tường An còn có dầu dinh 
dưỡng cao cấp Season bổ sung vitamin A và D giúp tế bào cơ thể chống 
lão hóa, tốt cho xương, thích hợp cho người lớn tuổi. 

- Năm 2004 Bắt đầu dự án xây dựng Nhà máy dầu Phú Mỹ công suất 600 tấn/ngày 
tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I, Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng trong năm này, 
Tường An ngưng sản xuất sản phẩm thạch dừa. 

- Tháng 10 năm 2004 Sau khi chuyển sang cổ phần, Công ty đã từng bước đổi mới, xây dựng 
hoàn thiện và nâng tầm hoạt động của bộ máy bán hàng.  

- 01/01/2005 Tường An triển khai chương trình phần mềm vi tính nối mạng toàn Công 
ty. Chương trình đã đáp ứng được yêu cầu quản trị cho ban lãnh đạo, là 
cơ sở ban đầu cho việc tạo các nguồn lực chuẩn bị tham gia thị trường 
chứng khoán theo quyết định 528/QĐ –TTG ngày 14/06/2005 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

- Tháng 02 năm 2005 Tường An nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm Margarine, Shortening 
mới cân bằng dinh dưỡng, giảm hàm lượng trans và calori phù hợp với 
người béo phì, người bệnh tim mạch, đồng thời sản phẩm có thêm hương 
vị mới ngoài hương bơ truyền thống. 

- Tháng 07 năm 2005 Lắp đặt thêm 2 dây chuyền chiết dầu chai tự động nhập từ Châu Âu với 
tổng giá trị hơn 26 tỷ đồng. Như vậy hiện nay tất cả các loại chai của 
Tường An đều được chiết rót tự động trên dây chuyền khép kín, tổng 
công suất chiết dầu chai tự động của Tường An đã được nâng lên 22.500 
lít/giờ, tăng gấp 4,5 lần so với công suất trước đây. 

- 29/07/2005 Dự án Nhà máy dầu Phú Mỹ tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I, Bà Rịa 
Vũng Tàu đã chính thức làm lễ khởi công vào với tổng giá trị đầu tư 330 
tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn GMP và HACCP. 

- Năm 2006 Hoàn thiện hệ thống phân phối, củng cố lực lượng bán hàng. 

- 26/12/2006 Cổ phiếu Tường An với mã chứng khoán TAC chính thức giao dịch trên 
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. 

- Tháng 11 năm 2008 Chính thức đưa NM Dầu Phú Mỹ đi vào hoạt động sản xuất. 

- Tháng 02 năm 2009 Hoàn tất đầu tư bổ sung dây chuyền thiết bị phân đoạn 400 tấn/ngày tại 
NM Dầu Phú Mỹ đưa vào hoạt động sản xuất tháng 02/2009. 

- Năm 2011 Hoàn tất việc di dời NM Dầu Tường An ra NM Dầu Phú Mỹ nâng công 
suất lên 810 tấn/ngày. 

- Tháng 09 năm 2016 CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) công bố chào mua công khai 65% 
vốn CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC). 

- 06/10/2016 Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC) tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông bất thường năm 2016 nhằm thông qua một số thay đổi 
quan trọng về nhân sự cấp cao. Theo nội dung tờ trình, HĐQT chỉ nhận 
được hồ sơ tự ứng cử tham gia vào HĐQT TAC của ông Trần Lệ 
Nguyên và bà Nguyễn Thị Hạnh vào ngày 1/9, mà không nhận được 
thêm hồ sơ nào khác. Do đó, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, 
ban quản trị TAC quyết định giới thiệu ông Trần Lệ Nguyên và bà 
Nguyễn Thị Hạnh tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ còn lại. ĐHĐCĐ TAC 
đã thống nhất bầu hai thành viên này vào Hội đồng quản trị. 
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- Cuối tháng 10/2016 Tập đoàn KIDO công bố nâng giá chào mua cổ phiếu TAC của Dầu 
Tường An từ 78.000 đồng/cổ phiếu lên 82.000 đồng/cổ phiếu. Và với 
việc tăng giá chào mua, số tiền KDC bỏ ra để mua 12,3 triệu cổ phiếu 
TAC tăng lên thành 1.012 tỉ đồng từ hơn 960 tỉ đồng. 

- 24/11/2016 Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã CK: KDC) thông báo đã hoàn tất 
việc chào mua công khai 65% cổ phần của Công ty cổ phần Dầu thực vật 
Tường An (mã CK: TAC) với số lượng cổ phần mua được là hơn 12,3 
triệu, tương ứng khoảng 65% tổng số cổ phần phát hành của TAC. 
Tường An chính thức trở thành một trong những thành viên của Tập 
đoàn KIDO. 

- 10/02/2017 Tường An tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Tại đây,  Tường An 
đã thông qua tất cả các nội dung trình tại đại hội. Theo đó, TAC sẽ phát 
hành thêm cổ phiểu để tăng vốn điều lệ lên 322,66 tỷ đồng qua việc phát 
hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:7 tức cổ đông sở 
hữu 10 cổ phiếu được thưởng mới 7 cổ phiếu. Nguồn thực hiện trích 
113,9 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển và 18,9 tỷ đồng từ quỹ khác thuộc 
vốn chủ sở hữu của công ty. 

- Hiện nay Công ty gồm có các Nhà máy, Chi nhánh, văn phòng đại diện như sau: 

Trụ sở chính Công ty, địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. 

Văn phòng đại diện tại TPHCM, địa chỉ: lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, 
Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM. 

Nhà máy dầu Phú Mỹ, địa chỉ: Khu CN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đã khởi công xây dựng Nhà máy Dầu Phú Mỹ tại khu công 
nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ giữa năm 2005. 

Nhà máy Dầu Phú Mỹ được xây dựng trên diện tích đất 80.000m2, nằm sát các cảng biển nước sâu 
(Cảng Phú Mỹ, Cảng Đạm), công suất thiết kế giai đoạn 1 trên 850 tấn/ngày với máy móc thiết bị tinh 
luyện dầu, tách phân đoạn dầu, đóng gói hiện đại và công nghệ tiên tiến hàng đầu của Châu Âu, Nhật, 
Mỹ, đã được đầu tư xây dựng phù hợp với việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn 
GMP và HACCP, quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000 
nhằm sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, ổn định thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng trong 
và ngoài nước. 

Đầu tháng 7-2008, Tường An đã vận hành thử các dây chuyền thiết bị chính của Nhà máy Dầu Phú 
Mỹ. Đến tháng 8-2008, tất cả các dây chuyền thiết bị tinh luyện dầu, tách phân đoạn dầu, đóng gói, 
động lực, thiết bị kiểm tra kiểm soát, hệ thống cung cấp nguyên liệu, kho tàng, xử lý nước, an toàn và 
phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc… đã được vận hành đồng bộ, an toàn, các thông số 
kỹ thuật và sản phẩm đạt với chất lượng tốt nhất. 

Ngày 8-11-2008, Tường An đã chính thức đưa Nhà máy Dầu Phú Mỹ đi vào hoạt động. Việc đưa Nhà 
máy dầu Phú Mỹ đi vào hoạt động ngoài việc nâng khả năng cung cấp các sản phẩm dầu thực vật của 
Tường An trên 2,5 lần công suất hiện có, mà còn bảo đảm cho công ty nhiều khả năng cạnh tranh về 
giá và chất lượng sản phẩm trên thị trường. 

Nhà máy Dầu Vinh, địa chỉ: 135 Nguyễn Viết Xuân, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An. 

Tường An mua lại Công ty Dầu thực vật Nghệ An công suất 30 tấn/ngày thành Nhà máy Dầu Vinh của 
Tường An từ năm 2002, tại địa chỉ 135 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ 
An. 

Nhà máy Dầu Vinh được xây dựng trên diện tích đất 37.000m2, nằm gần cảng biển Cửa Lò. Công ty 
xây thêm 2 bồn chứa 1500 m3/bồn tại Cảng Cửa Lò, chế tạo lắp ráp dây chuyền thiết bị trộn 
Shortening, nâng công suất thiết bị Nhà máy dầu Vinh lên 60 tấn/ngày. 

Chi nhánh Miền Bắc tại Hưng Yên, địa chỉ: Thôn Nghĩa Trai, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh 
Hưng Yên. 
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Văn phòng đại diện tại Hà Nội, địa chỉ: Ô 32, Lô 10, Khu Di dân Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. 

Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng, địa chỉ: 08 Mai Hắc Đế, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, 
TP Đà Nẵng. 

Văn phòng đại diện Miền Tây, địa chỉ: 40B 24 Khu Dân cư 91B Khu vực VI, Phường An Khánh, 
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

 Hướng về phía trước và phát triển 

Dầu ăn là một trong top ba ngành hàng được quan tâm để sử dụng trong gia đình. Nổi bật là các 
sản phẩm dầu ăn Tường An – đơn vị 40 năm tiên phong trong việc nghiên cứu và đưa ra giải pháp 
dầu thực vật thay thế mỡ động vật, phát triển các sản phẩm tốt cho sức khỏe cộng đồng. Tường An 
luôn là thương hiệu uy tín được người tiêu dùng bình chọn nhiều năm qua, mạng lưới phân phối và 
bán hàng rộng khắp cả nước. Bên cạnh đó, Tường An còn sở hữu dây chuyền công nghệ sản xuất 
tiên tiến, có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm. 

Là đơn vị có tầm nhìn chiến lược, có thế mạnh về nền tảng quản trị, hệ thống phân phối được đầu 
tư, nhạy bén với thị trường và nhu cầu tiêu dùng của người Việt, Tường An sẽ quyết tâm chiếm 
lĩnh vị trí số 1 trên thị trường dầu ăn, đưa các sản phẩm phục vụ các phân khúc khách hàng khác 
nhau và tạo ra nhiều sản phẩm mới đa dạng hơn phục vụ người tiêu dùng với mong muốn sản 
phẩm khỏe mạnh và an toàn. 

MỘT SỐ DANH HIỆU TIÊU BIỂU CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC  

 - Năm 1990, đón nhận Huân chương lao động hạng 3. 

 - Từ năm 1994 – 1999, Topten Hàng Tiêu Dùng Việt Nam được ưa thích nhất. 

 - Năm 1996, đón nhận Huân chương lao động hạng 2. 

 - Năm 2000, đón nhận Huân chương Lao Động hạng 1. 

 - Năm 2000, Giải thưởng “Hàng Việt  Nam Chất lượng –Uy Tín”  do Báo Đại Đoàn Kết tổ 
chức dành cho các đơn vị đạt 5 năm liền Topten. 

 - Năm 2003, Top 100 thương hiệu ấn tượng do báo SGTT bình chọn. 

 - Từ năm 1997 – 2005, đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao; Topfive ngành hàng thực 
phẩm. 

 - Năm 2004 – 2011, đạt Thương hiệu Việt yêu thích do bạn đọc báo Sài Gòn Doanh Nhân bình 
chọn; Đạt chứng nhận thương hiệu hàng đầu Việt Nam tại Festival thương hiệu Việt; Giải 
thưởng Sao Vàng Đất Việt do Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam bình chọn; Thương hiệu 
mạnh do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn. 

 - Năm 2005 – 2010,  Thương hiệu mạnh do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn. 

 - Năm 2006, tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn vào Top 50 thương hiệu mạnh do báo 
SGTT tổ chức, giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ 
chức. 

 - Năm 2007, Top 50 thương hiệu mạnh. 

 - Từ năm 2006 – 2015, Bộ Công Thương khen tặng cờ thi đua xuất sắc. 

 - Năm 2008, Nhãn hiệu nổi tiếng quốc gia do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức bình chọn. 

 - Năm 2010, Doanh nghiệp tiêu biểu trên TTCK Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
tổ chức. 

 - Năm 2007 – 2009, Đạt Top 100 doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ tiêu biểu Việt Nam 2010 
do Bộ Công thương bình chọn - Top 500 Doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất. 

 - Năm 2011 – 2012, Thương hiệu chứng khoán uy tín. 
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 - Năm 2012, Top 20 “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” năm 2012 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt 
Nam tổ chức. 

 - Năm 2012, Đạt “Danh nghiệp hàng Việt tiêu biểu và hàng Việt Nam được người tiêu dùng 
yêu thích” lần 3-2012. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán và xuất nhập khẩu các loại sản phẩm chế biến từ 
dầu, mỡ động thực vật, từ các loại hạt có dầu, thạch dừa. Sản xuất, mua bán các loại bao bì 
đóng gói. Mua bán, xuất nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ 
sản xuất, chế biến ngành dầu thực vật. Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng. Sản xuất, mua bán các 
loại gia vị ngành chế biến thực phẩm, nước chấm, nước sốt (không sản xuất tại trụ sở). Sản 
xuất, mua bán các loại sản phẩm ăn liền (mì, bún, phở, bánh đa, cháo ăn liền). Đại lý mua bán, 
ký gửi hàng hóa. Kinh doanh khu vui chơi giải trí (không hoạt động tại trụ sở). Hoạt động sinh 
hoạt văn hóa (tổ chức giao lưu, gặp mặt). Kinh doanh nhà ở (xây dựng nhà ở để bán hoặc cho 
thuê). 

- Địa bàn kinh doanh: Sản phẩm Tường An được bán khắp cả nước qua hệ thống phân phối là 
Đại lý/Nhà phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, khách hàng công nghiệp,  khách hàng 
Horeca …  

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

 Mô hình quản trị 

 Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất. 

 Hội đồng quản trị: là tổ chức quản lý cao nhất do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 1 chủ tịch HĐQT và 
4 thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 5 năm. 

 Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm 

 Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm: 1 Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Tổng 
Giám đốc điều hành quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc phụ trách các lĩnh vực được phân công và chịu 
trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động 
giải quyết những công việc được chủ tịch HĐQT ủy quyền theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công ty. 

 Khối kinh doanh: bao gồm các phòng Bán hàng, Cung ứng-XNK, Điều phối, Marketing. 
Chịu trách nhiệm thu thập thông tin, đánh giá tình hình thị trường, xây dựng kế hoạch tiêu 
thụ sản phẩm. Tham mưu cho Tổng Giám đốc về giá bán, chính sách quảng cáo, hỗ trợ 
khách hàng, phương thức bán hàng, lập hợp đồng với nhà cung cấp, nhà phân phối. Xây 
dựng kênh phân phối sản phẩm. 

 Khối Tài chính – kế toán: thực hiện các công việc về tài chính – kế toán, phân tích và đánh 
giá về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty. Tư vấn, tham mưu cho Ban 
Tổng Giám đốc về chiến lược tài chính ngắn hạn, trung và dài hạn. Kiểm tra, giám sát công 
tác tài chính kế toán để đảm bảo tuân thủ quy chế của công ty và các quy định của pháp 
luật. Thực hiện các công việc liên quan đến công bố thông tin đối với công ty niêm yết. 

 Phòng Lao động tiền lương: theo dõi việc thực hiện chính sách, chế độ của CB-CNV công 
ty, lập bảng lương hàng tháng và thực hiện các chính sách nhân sự, lao động khác. Tìm 
kiếm, tuyển dụng các ứng viên có năng lực vào các vị trí theo yêu cầu của Ban Tổng Giám 
đốc. Tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc về các chính sách, chủ trương mới trong lĩnh vực lao 
động. Xây dựng, đề xuất các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên 
môn nghiệp vụ cho các phòng ban. 
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 Khối Kế hoạch kỹ thuật: Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiểm tra, giám sát tình hình 
thực hiện công tác kế hoạch. Theo dõi, kiểm tra các quy trình công nghệ sản xuất, kiểm tra 
chất lượng sản phẩm. Kế hoạch đầu tư, hoàn tất các thủ tục đầu tư, quản lý các dự án, tổ 
chức và triển khai thực hiện các dự án đầu tư. 

 Các nhà máy: Lập kế hoạch sản xuất, kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất sản phẩm. Theo 
dõi và quản lý tình hình kho bãi, hàng hóa, hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất. 

 Các VPĐD: Chủ yếu tập trung cho công tác bán hàng, phát triển sản phẩm, nắm bắt tình 
hình thị trường. 

 Các công ty con, công ty liên kết: không có 

 Cơ cấu bộ máy quản lý 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
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HƯNG YÊN 

KHỐI 
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P. KH 
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BĐH P. ĐT 
XD 

P. KH  P. KT 
CLSP 

P. IT P. TC P. KT P. 
LĐTL 

P. 
HCQT 

P. 
CƯXNK 

P. BH P. 
ĐPBH 

P. 
MKT 
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 Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị  

Ông Trần Lệ Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông là một doanh nhân thành đạt, một nhà lãnh đạo cương quyết, táo bạo với những thành tích 
kinh doanh nổi bật trong vài thập niên qua, ông Nguyên đã góp phần quan trọng xây dựng Kinh Đô 
phát triển thành một trong những Tập đoàn thực phẩm quy mô tại Việt Nam. Bằng tất cả tâm huyết 
và đam mê, ông đã điều hành và đưa Kinh Đô trở thành thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam với 
chuỗi sản phẩm đa dạng, chiếm lĩnh thị trường. 

Ông đã thành công trong quyết định mua lại nhà máy kem Wall's từ Unilever và đã lãnh đạo phát 
triển ngành hàng này cho đến ngày nay. Ngoài ra, ông còn thành công trong việc thực hiện các 
thương vụ M&A khác. Hiện ông là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông còn 
là Ủy viên Hội đồng Quản trị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đồng thời 
giữ chức vụ quan trọng trong các công ty hàng đầu khác tại Việt Nam. 

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên Hội đồng quản trị 

Bà đã hoàn thành xuất sắc luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Kinh tế TPHCM. 

Bà có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính Ngân hàng, trong đó có gần 20 năm nắm giữ 
các vị trí quan trọng về quản lý tín dụng, ngân hàng, tài chính. 

Hiện Bà là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO và trực tiếp quản lý SBU ngành dầu của công ty.  

Bà đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – 
Vocarimex. 

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị 

Thạc sĩ quản lý kinh tế. 

Hiện Bà là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido. Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm ở vai trò quản lý 
cấp cao và điều hành tại các công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển hệ thống bán lẻ.  

Trước khi gia nhập tập đoàn Kido, bà đã có kinh nghiệm với vai trò lãnh đạo như Tổng Giám đốc 
Sài Gòn Co-op, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn Co-op (SCID)… 

Trải qua các quá trình công tác khác nhau, bà đã tích lũy được kinh nghiệm và có uy tín trong việc 
sáng lập hệ thống bán lẻ tại Việt Nam. Bà được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, giải 
thưởng Doanh nhân Việt Nam, giải thưởng Bông hồng Vàng. 

Ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên Hội đồng quản trị 

Thạc sĩ kinh tế tài chính.  

Ông tham gia công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP từ năm 1990 
đến nay, và giữ các chức vụ quan trọng như Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc.  

Tháng 04 năm 2012 đến tháng 06 năm 2016, ông được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT công ty 
Cổ phần Dầu thực vật Tường An.  

Hiện nay, ông đang là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. 

Ông Hà Bình Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành 

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư cơ khí động lực và cử nhân kinh tế.  

Năm 1982, ông về công tác tại Nhà máy Dầu Tường An và lần lượt được bổ nhiệm giữ các chức vụ 
quan trọng trong nhà máy như quản đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật.  
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Tháng 12 năm 2008 đến nay, ông được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc điều hành công ty Cổ 
phần Dầu thực vật Tường An.  

Tháng 04 năm 2010, ông được bổ nhiệm vào Thành viên HĐQT công ty.  

Ông Hà Bình Sơn đã làm việc tại công ty suốt hơn 30 năm, quá trình công tác gắn liền với quá 
trình hình thành và xây dựng phát triển thương hiệu Tường An cũng như xây dựng hệ thống phân 
phối và lực lượng bán hàng chuyên nghiệp đồng thời gắn liền với sự phát triển của Tường An. 

Ông Dương Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị 

Thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực.  

Ông tham gia công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP và được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.  

Tháng 04 năm 2008 đến tháng 10 năm 2016, ông được bổ nhiệm vào Thành viên HĐQT công ty 
Cổ phần Dầu thực vật Tường An. 

Ông Văn Tích Vĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị  

Cử nhân Kinh tế.  

Ông tham gia công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP và được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên Nhà nước.  

Tháng 04 năm 2007 đến tháng 04 năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát 
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.  

Tháng 04 năm 2012 đến tháng 05 năm 2016, ông được bổ nhiệm vào Thành viên HĐQT công ty 
Cổ phần Dầu thực vật Tường An. 

Ông Trương Huỳnh Bích – Thành viên Hội đồng quản trị 

Cử nhân Kinh tế và cử nhân Luật.  

Ông về công tác tại Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An từ năm 1994 với vị trí Chuyên viên 
Tài chính.  

Tháng 04 năm 2012 đến tháng 10 năm 2016, ông được bổ nhiệm vào Thành viên HĐQT Công ty 
Cổ phần Dầu thực vật Tường An. 

 Tóm tắt lý lịch Ban kiểm soát 

Ông Nguyễn Đức Thuyết – Trưởng Ban kiểm soát 

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM.  

Ông tham gia công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP từ năm 1986 
đến nay với các vị trí như Phó trưởng phòng TCKT.  

Từ tháng 01 năm 2015 đến nay, ông được bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng kế toán Tổng Công ty 
Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.  

Từ tháng 04 năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu 
thực vật Tường An. 

Ông Hồ Minh Sơn – Thành viên Ban kiểm soát 

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM.  

Ông về công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP từ tháng 08 năm 
2010 đến nay và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Trưởng phó phòng TCKT, Trưởng phòng 
TCKT.  
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Từ tháng 01 năm 2015 đến nay, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán 
trưởng Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.  

Tháng 04 năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu 
thực vật Tường An. 

Ông Nguyễn Đình Ngân – Thành viên Ban kiểm soát 

Tốt nghiệp trung cấp lao động tiền lương.  

Ông về công tác tại Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An từ năm 1985.  

Ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Lao động tiền lương từ năm 2008 đến nay.  

Tháng 04 năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu 
thực vật Tường An. 

 Tóm tắt lý lịch Ban điều hành 

Ông Nguyễn Văn Lừng – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh 

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM.  

Sau khi tốt nghiệp, ông về công tác tại Nhà máy Dầu Tường An từ năm 1995.  

Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó phòng kinh doanh Nhà máy Dầu Tường An từ năm 2000-2003.  

Năm 2004-2008, ông được bổ nhiệm chức Giám đốc kinh doanh.  

Đến tháng 08 năm 2008, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty CP Dầu thực 
vật Tường An. 

Ông Vũ Đức Thịnh – Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng 

Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán TPHCM chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp năm 1993, 
Thạc sỹ quản trị kinh doanh năm 2013.  

Ngoài ra, ông còn tham gia các khóa học về Chứng khoán, Giám đốc tài chính (CFO), kế toán 
trưởng, thiết lập hệ thống KSNB...  

Ông được bổ nhiệm chức Phó trưởng phòng kế toán Nhà máy Dầu Tường An năm 1996.  

Tháng 10 năm 2004, ông được bổ nhiệm chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dầu thực vật 
Tường An.  

Tháng 05 năm 2007, ông được bổ nhiệm chức Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty 
Cổ phần Dầu thực vật Tường An. 

 Bứt phá để dẫn đầu 

Tường An có thế mạnh vượt trội là thương hiệu lâu đời, được người tiêu dùng biết đến là một 
thương hiệu uy tín cho chất lượng vì sức khỏe của người tiêu dùng. Sản phẩm Tường An rất đa 
dạng và đạt chất lượng cao, đặc biệt là sản phẩm dầu ăn danh tiếng Cooking Oil rất được người tiêu 
dùng yêu thích . 
Mặc dù Tường An được nhiều người tiêu dùng biết đến nhưng trong những năm gần đây, Tường 
An không có những hoạt động cụ thể làm gia tăng giá trị thương hiệu, dẫn đến hình ảnh Tường An 
trở nên thiếu năng động trong bối cảnh thị trường dầu ăn vốn có nhiều sự cạnh tranh và thị hiếu của 
người tiêu dùng dễ thay đổi. Tường An chưa khai thác hiệu quả sản phẩm vốn rất đa dạng của mình 
và sự phát triển thị trường chưa đồng đều giữa các khu vực. 
Để tiếp tục phát huy những điểm mạnh hiện có, đồng thời khắc phục những vấn đề còn tồn tại 
trong thời gian qua, cùng sự hỗ trợ của tập đoàn Kido, Tường An sẽ hệ thống hóa các quy trình 
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như: phát triển sản phẩm và tung sản phẩm mới, xây dựng chiến lược phát triển nhãn hàng, hoạch 
định chiến lược phát triển sản phẩm để xác định trọng tâm tung sản phẩm trong năm 2017. 
Bộ phận Marketing cần nâng cao năng lực, hiểu rõ về thị trường, đối thủ cạnh tranh và nắm bắt 
được thị hiếu người tiêu dùng. 

Trong bối cảnh thị trường năng động và có sức cạnh tranh cao như hiện nay, bộ phận Marketing 
cần xây dựng định hướng phát triển lâu dài, tái định vị phân khúc các nhãn hàng nhằm đạt mục tiêu 
tăng doanh số và tối ưu hóa lợi nhuận 

4. Định hướng phát triển 

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Phấn đấu trở thành một trong những công ty dẫn đầu tại Việt Nam về ngành thực phẩm, đặc 
biệt là trong ngành dầu thực vật. 

 Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu thực vật cao cấp đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người 
tiêu dùng về sức khỏe. 

 Đảm bảo và nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động. 

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Chiến lược ngắn hạn  

 Xây dựng, phát triển và giữ vững uy tín thương hiệu Tường An trong ngành thực phẩm nói 
chung và ngành dầu thực vật nói riêng thông qua việc phát triển những dòng sản phẩm có chất 
lượng cao phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của người Việt. 

 Có các chính sách bán hàng linh hoạt, hiệu quả nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa cũng 
như thị trường xuất khẩu. 

 Khai thác có hiệu quả công suất các thiết bị ở các nhà máy. 
 Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo hàng hóa được 

phân phối đến người tiêu dùng nhanh và hiệu quả nhất. 
 Xây dựng đội ngũ bán hàng có năng lực và chuyên nghiệp để có thể nắm bắt kịp thời các thông 

tin thị trường cũng như triển khai tốt các chương trình bán hàng ngoài thị trường nhằm xây 
dựng và phát triển thương hiệu ngày càng lớn mạnh. 

 Tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì, tập trung phát triển những 
nhãn hàng cao cấp nhằm đáp ứng ngày càng cao của người tiêu dùng cũng như đem lại lợi 
nhuận của Công ty. 

Chiến lược trung hạn  

 Từng bước hoàn thiện bộ máy kinh doanh của Công ty trở nên hiệu quả và gọn nhẹ, áp dụng 
công nghệ thông tin trong việc quản lý và điều hành hoạt động hệ thống phân phối bán hàng, 
nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý. Xây dựng đội ngũ tiếp thị chuyên nghiệp nhằm tăng 
doanh số, đa dạng nhãn hàng, chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trong ngành dầu thực vật. 

Chiến lược dài hạn  

 Đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng thiết bị kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng, đáp ứng được 
nhu cầu tiêu thụ và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao của người tiêu dùng.  

 Trở thành một trong những công ty dẫn đầu tại Việt Nam về ngành thực phẩm, đặc biệt là trong 
ngành dầu thực vật. 

+ Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính 
liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty 
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 Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, duy trì và cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng công nghệ 
sản xuất tiên tiến, sử dụng năng lượng có hiệu quả, nâng cao ý thức của người lao động trong 
công tác bảo vệ môi trường góp phần nâng cao sức khỏe cho người lao động đồng thời giữ môi 
trường trong sạch.  

 Đi đôi với việc xây dựng thương hiệu, phát triển sản xuất Tường An luôn quan tâm đến công 
tác xã hội và các hoạt động vì cộng đồng. 

Các sản phẩm Tường An 

Năm 1991-1993: Dầu Tường An có mặt trên thị trường: Cooking, Nành, Mè, Phộng 
Năm 1997: Dầu ăn Hoa Cúc ra đời (và sau đó chuyển thành dầu Vạn Thọ) 
Năm 2003: Thành công trong việc nghiên cứu bổ sung các vi chất dinh dưỡng vào sản phẩm 
dầu VIO (DHA và vitamin E, A tự nhiên có trong dầu gấc). Dầu dinh dưỡng cao cấp Season bổ 
sung vitamin A và D 
Năm 2005: Sản phẩm Margarine có mặt trên thị trường 
Năm 2010: Tường An tung ra thị trường các sản phẩm mới như: Dầu Cải, Dầu Olive, Dầu 
Olita, trong đó Dầu Cải và Dầu Olive giàu Omega-3, Omega-6 & vitamin E 
Năm 2012: Dầu Ngon giữ được vitamin E tự nhiên có trong dầu 
Năm 2015: Dầu Baby Olive giàu Omega 3, 6, 9, bổ sung hàm lượng vitamin A, D, E. 
Nhóm dầu chiên xào:  

Là sản phẩm truyền thống của Tường An bao gồm các sản phẩm chính sau: Dầu Cooking, 
Dầu Vạn Thọ, Dầu Olita, Dầu Ngon là những sản phẩm chiếm thị phần lớn thị trường trong 
nước và trong cơ cấu sản phẩm của Công ty về sản lượng và doanh thu. Nhóm sản phẩm dầu 
chiên xào có mức độ cạnh tranh rất cao do tính thông dụng của sản phẩm, hiện có rất nhiều 
công ty dầu trong nước tham gia sản xuất và kinh doanh. Tường An hiện đang rất thành công 
với nhóm sản phẩm này, đây là nhóm sản phẩm chủ lực cần phải giữ vững và phát triển hơn 
nữa trong những năm tới. 
Nhóm dầu cao cấp: 

Bao gồm Dầu Nành, Dầu Mè, Dầu Phộng, Dầu Cải, Dầu Olive tinh luyện. Là những sản 
phẩm được người tiêu dùng ưu chuộng với sản lượng tiêu thụ ngày càng ổn định và có xu 
hướng tăng do đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế 
của đất nước, người tiêu dùng ngày càng quan tâm bảo vệ sức khỏe nhiều hơn, đây là yếu tố 
quan trọng để nhóm dầu cao cấp phát triển mạnh mẽ. Đây là dòng sản phẩm không chỉ tốt cho 
tim mạch mà còn có tác dụng giảm béo, đặc biệt dành cho phụ nữ. Trong tương lai, nhóm này 
sẽ trở thành nhóm dầu chủ lực của công ty trong cơ cấu sản phẩm tạo ra lợi nhuận. 
Nhóm dầu dinh dưỡng: 

Sản phẩm dầu dinh dưỡng được coi là bước đột phá trong ngành dầu Việt Nam thông qua 
việc nghiên cứu bổ sung vi chất dinh dưỡng vào sản phẩm dầu ăn nhằm tăng cường sức khỏe, 
cải thiện thể chất, trí thông minh cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Các 
sản phẩm dầu dinh dưỡng của Tường An có uy tín và được người sử dụng tin dùng như Dầu 
Vio, Dầu Season, Dầu Baby Olive. 
Nhóm dầu đặc: 

Chế biến từ hỗn hợp các loại dầu thực vật lỏng giàu dinh dưỡng được tinh luyện để trở 
thành hỗn hợp dầu đặc theo nhu cầu sử dụng của khách hàng. 

Margarine Tường An có hương vị thơm ngon tinh khiết, giàu β-caroten, được sử dụng phổ 
biến để làm bánh, bắt bông kem hoặc ăn với bánh mì. Tường An giữ vị trí hàng đầu trong nước 
đối với sản phẩm Margarine trên thị trường. 

Shortening Tường An được sử dụng trong công nghiệp sản xuất bánh kẹo, chế biến mì ăn 
liền.  

Sản phẩm Margarine và Shortening cân bằng dinh dưỡng, không có hàm lượng trans và 
giảm calori phù hợp với người béo phì, người mắc bệnh tim mạch 
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5. Các rủi ro  

- Ảnh hưởng của kinh tế thế giới 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội năm 2016 của 
thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức; hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã 
ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam.  

 Kinh tế nước ta cũng đối mặt với những khó khăn bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi 
khí hậu. Nhu cầu tiêu dủng giảm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh trong nước, trong đó có 
Tường An. 

- Cạnh tranh 

 Thị trường dầu thực vật tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh khốc liệt và gay gắt.   

- Giá nguyên liệu 

 Giá nguyên liệu dầu thực vật thế giới liên tục biến động.  

- Biến động của tỷ giá 

 Trong năm 2016, tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, trong đó tỷ giá USD/VNĐ trong nước tăng 
khoảng hơn 1%. 

 Đối với Tường An, nguyên liệu chủ yếu phải nhập khẩu nên khi tỷ giá USD/VNĐ biến động sẽ 
ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

- Môi trường 

 Tường An luôn chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết 
bị, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe con người, đảm bảo phát triển 
bền vững; có phương án sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường.  

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2016 
Kế hoạch 

2016 
Thực hiện 

2015 

% thực hiện 

So với KH 
So với 
2015 

Sản lượng tiêu thụ (tấn) 182.244 170.000 164.132 107,2 111,04 

Tổng doanh thu 3.978 3.750 3.593 106,08 110,71 

Lợi nhuận trước thuế 83,841 81,25 87,286 103 96 

Lợi nhuận sau thuế 66,949 65 69,74 103 96 

Thu nhập trên 1 cổ phiếu 

(EPS: đồng/cổ phiếu) 
3.527 3.425 3.674 103 96 
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- Năm 2016 sản lượng tiêu thụ đạt 107,2% kế hoạch năm và đạt 111,04% so với năm 2015 là đạt 
kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

- Doanh thu thực hiện đạt 106,08% so với kế hoạch và đạt 110,71% so với cùng kỳ năm 2015.  

- Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch 3% và giảm 4% so với thực hiện năm 2015.  

2. Tổ chức và nhân sự  

 Danh sách Ban điều hành 

Stt Họ tên Chức vụ 

Số lượng cổ 
phần có 

quyền biểu 
quyết 

Tỷ lệ sở 
hữu 
(%) 

Ghi chú 

1 Hà Bình Sơn 
Tổng Giám đốc điều 
hành 

1.500 0,0079 
 

2 Nguyễn Văn Lừng Phó Tổng giám đốc 1.070 0,0056  

3 Vũ Đức Thịnh Kế toán trưởng 10.000 0,053  

 Lý lịch Ban điều hành: được thể hiện tại trang 10-12 

 Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm 2016 Công ty không có thay đổi nhân sự 
trong Ban điều hành. 

 Bảng thống kê nhân sự của Công ty đến ngày 31/12/2016 

 

 
 
 
 
 

 Định hướng chiến lược nhân sự 

Quản trị nhân sự là vấn đề luôn được đặt lên hàng đầu, với quan điểm: 

Stt Diễn giải Số lượng 

1 Thạc sỹ 4 

2 Kỹ sư, cử nhân 194 

3 Cao đẳng 117 

4 Trung học chuyên nghiệp 78 

5 Trung học nghề 45 

6 Công nhân kỹ thuật 55 

7 Tốt nghiệp phổ thông trung học 300 

Tổng cộng 793 
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- “Công ty có phát triển và lớn mạnh hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào đội ngũ nhân viên. 
Đội ngũ nhân viên có năng lực, giàu kinh nghiệm và sáng tạo, tâm huyết với công việc, đoàn 
kết, cùng nhìn về một hướng là tài sản lớn nhất Công ty có được”. 

Công ty có các chính sách nhất quán trong công tác quản lý nhân sự : 

- Tạo môi trường làm việc cạnh tranh thân thiện, thoải mái để nhân viên phát huy sáng tạo đổi 
mới. Xây dựng các chuẩn mực văn hóa Công ty tạo tiền đề cho sự đổi mới trong văn hóa giao 
tiếp, văn hóa ứng xử thanh lịch, phù hợp với xã hội hiện đại. 

- Trọng dụng lao động có năng lực chuyên môn giỏi, có chế độ đãi ngộ xứng đáng với người lao 
động; xây dựng chính sách tiền lương, thưởng hợp lý. 

- Đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực. 

 Chính sách đối với người lao động 

- Phân công lao động hợp lý đúng năng lực chuyên môn giúp nhân viên phát huy hết khả năng 
của mình. Bên cạnh đó khuyến khích nhân viên tìm tòi học hỏi, am hiểu thêm những lĩnh vực 
khác nhằm tăng khả năng linh hoạt trong giải quyết công việc và dễ dàng đảm nhiệm công việc 
khác khi cần thiết thay đổi. 

- Thường xuyên bố trí, cử nhân viên tham dự các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ giúp nhân 
viên cập nhật kiến thức kịp thời và làm tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong năm 2016, Công ty đã có một số chính sách cụ thể như sau: 

- Đội ngũ lao động thường xuyên được đánh giá, bổ sung và củng cố. 

- Đào tạo đội ngũ giám sát, nhân viên bán hàng trở nên chuyên nghiệp và thích ứng với thị 
trường. 

- Tuyển mới, đào tạo thay thế kịp thời nhân sự cho các vị trí còn thiếu.  

- Có chính sách điều chỉnh lương phù hợp với tình hình thực tế.  

- Có chính sách đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề 
gắn bó với Công ty. 

- Thực hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng quy định pháp luật và 
Thỏa ước lao động tập thể của Công ty. 

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

a) Các khoản đầu tư lớn  

Trong năm 2016, Công ty không có đầu tư tài chính, không có triển khai và thực hiện các dự án 
đầu tư xây dựng lớn.  

b) Các công ty con, công ty liên kết     

Công ty không có công ty con, công ty liên kết. 

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính  

   Đvt: VNĐ 
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Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
% tăng/   

giảm 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động KD 

Lợi nhuận khác  

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

1.225.982.336.700 

3.593.394.587.425 

85.588.218.997 

1.698.116.942 

87.286.335.939 

69.739.969.839 

2,30 lần 

1.193.882.641.846 

3.977.927.992.052 

81.828.848.263 

2.011.920.504 

83.840.768.767 

66.948.928.851 

2,20 lần 

-2,62 

10,70 

-4,39 

18,48 

-3,95 

-4,00 

-4,35 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2015 
Năm 
2016 

Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

TS ngắn hạn - Hàng tồn kho 

                 Nợ ngắn hạn 

 

1,35 

 

0,57 

 

1,46 

 

0,7 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0,64 

1,74 

 

0,59 

1,45 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho: 

      Giá vốn hàng bán 

      Hàng tồn kho bình quân 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

5,24 

 

 

2,93 

 

6,26 

 

 

3,33 
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4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 
thu thuần 

 

0,02 

0,16 

0,06 

0,02 

 

0,02 

0,14 

0,06 

0,02 

 

 

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

a) Cổ phần 

- Tổng số cổ phần phổ thông   :  18.980.200 

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành  :  Không có 

- Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành :  18.980.200 

- Số lượng cổ phiếu quỹ từng loại  :  Không có 

b) Cơ cấu cổ đông  

STT Danh mục 

Năm 2015 (chốt ngày 
16/11/2015) 

Năm 2016 (chốt ngày 
16/09/2016) 

Số lượng Cổ 
phiếu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Số lượng Cổ 
phiếu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

I Cổ phiếu phổ thông 18.980.200 100 % 18.980.200 100 % 

1 Trong nước 18.377.300 96,82% 18.379.130 96,84% 

 - Cá nhân 8.531.680 44,95% 8.533.510 44,97% 

 
- Tổ chức 

 Trong đó Nhà nước 

9.845.620 

- 

51,87% 

- 

9.845.620 

- 

51,87% 

- 

2 Nước ngoài 602.900 3,18% 601.070 3,16% 

 - Cá nhân 64.750 0,34% 63.260 0,33% 

 - Tổ chức 538.150 2,84% 537.810 2,83% 

II Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 
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c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 Trong năm 2016 Công ty không phát hành cổ phiếu để tăng vốn. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ  

Trong năm 2016 Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ.  

e) Các chứng khoán khác  

Trong năm 2016, Công ty không phát sinh thêm chứng khoán nào khác ngoài cổ phiếu VPK 
(Tường An sở hữu 2,4% cổ phiếu VPK). Ngày 27/05/2016, Công ty đã thực hiện giao dịch bán 
192.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật cho Tổng Công ty Công nghiệp Dầu 
thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex). 

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

6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

a) Tổng lượng nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính 
trong năm: 179 ngàn tấn. 

b) Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế, được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ 
chính: 0,042%. 

6.2 Tiêu thụ năng lượng 

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: điện năng, gas CNG, dầu FO, dầu DO 

- Tiêu thụ điện:  9.314.699 Kwh 

- Tiêu thụ khí gaz: 196.905 mmBTU 

- Tiêu thụ dầu DO: 274.937 lít 

- Tiêu thụ dầu FO : 1.088.500 kg  

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: 

- Năm 2016 Công ty tiết kiệm năng lượng điện năng từ các thiết bị điện: 54.025 Kwh. 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: 

- Báo cáo kiểm toán năng lượng đã đưa ra 6 nhóm giải pháp chính nhằm khắc phục và đưa vào 
hoạt động tại Nhà máy Dầu Phú Mỹ, sử dụng năng lượng một cách hiệu quả như: Điều chỉnh tỷ lệ 
gió cấp cho lò hơi, khắc phục hiện tượng rò rỉ hơi, sử dụng bộ hâm nước Economizer, tối ưu hóa 
hệ thống khí nén, lắp đặt hệ thống biến tần (VSD) cho bơm nước xưởng tinh luyện 1 và sử dụng 
thiết bị chiếu sáng hiệu quả, gồm thay thế bóng đèn T10 sử dụng ballast điện từ bằng bóng đèn T8 
sử dụng điện tử và thay thế bóng đèn dây tóc 75W bằng bóng đèn Compact 15W. 

- Hiện nay, nhà máy đang từng bước thức hiện để giảm tối đa chi phí năng lượng. 

6.3 Tiêu thụ nước 

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nguồn nước thủy cục và nguồn nước giếng khoan 

- Nguồn nước thủy cục: 152.914 m3 

- Nguồn nước giếng khoan (nước ngầm): 10.520 m3 

6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường. 
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Năm 2016, Tường An tiến hành khảo sát nước thải đạt loại B, theo QCVN 40: 2011/BTNMT trước 
khi thải ra môi trường. 
Công ty triển khai quan trắc môi trường theo quy định 4 lần/năm. 
Công ty sử dụng nguyên liệu sạch như dầu Dieselm Gas ít phát thải ô nhiễm môi trường như: 
- Nhà máy dầu Phú Mỹ: sử dụng nhiên liệu đốt là khí gas đảm bảo ít phát thải môi trường. 
- Nhà máy dầu Vinh: sử dụng nhiên liệu đốt là dầu FO nhưng có hệ thống xử lý khí thải. 

6.5 Chính sách liên quan đến người lao động 

a) Số lượng lao động tính đến ngày 31/12/2016 là 793 lao động. Đội ngũ lao động có trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, cơ cấu lao động hợp lý. 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: 
- Xây dựng môi trường chuyên nghiệp, đồng thời đảm bảo quyền lợi và sự gắn kết của người lao 

động với công ty thông qua vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong các hoạt động phong 
trào quần chúng. 

- Tăng cường mức độ gắn bó của cán bộ nhân viên thông qua chính sách lương và phúc lợi, đào 
tạo bồi dưỡng, môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp. Việc trả lương gắn liền với từng 
vị trí công việc, hiệu quả làm việc của cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty, đảm bảo sự 
cạnh tranh trên thị trường lao động nhằm giữ nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo mục tiêu 
phát triển bền vững công ty. 

- Với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc tốt nhất, việc đối thoại giữa người sử dụng lao 
động và người lao động thông qua tổ chức công đoàn, hội nghị người lao động nhằm ghi nhận 
các phản hồi, từ đó có điều chỉnh về chính sách nhân sự đảm bảo xây dựng mối quan hệ lao 
động hài hòa, ổn định. 

- Công ty luôn quan tâm đến bảo vệ sức khỏe cho người lao động thông qua việc tổ chức khám 
sức khỏe định kỳ. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động: 
- Công ty thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa học ngắn hạn, các chương trình hội thảo 

nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý và các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. 
- Hằng năm, công ty thực hiện công tác đào tạo đội ngũ Giám sát bán hàng và nhân viên bán 

hàng . 

6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Trong năm Tường An đã thực hiện các hoạt động cộng đồng, từ thiện, chia sẻ khó khăn với 
những người kém may mắn trong cuộc sống xã hội như sau: 

 Thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật, nhiễm chất độc da cam/dioxin tại Trung tâm 
công tác xã hội TP.Cần Thơ, Nghệ An nhân dịp Tết Thiếu Nhi 01/06. 

 Thăm hỏi gia đình chính sách tại địa phương vào các đợt Lễ, Tết. 

 Ủng hộ mỗi người lao động 01 ngày lương để xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Trường Sa. 

 Ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM. 

 Ủng hộ Quỹ “Vòng tay nhân ái” giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM 

 Thăm hỏi, tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tại Làng SOS Hải 
Phòng, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận nhân dịp Tết Trung thu 2016. 

 Bên cạnh đó, các hoạt động mang tính nâng cao kiến thức cho người dân, chăm lo cho cộng 
đồng như: tài trợ hội thi nấu ăn, hội thảo tập huấn về giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt.  

 Đổi mới để phát triển 
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Tường An được biết đến là một thương hiệu uy tín, được người tiêu dùng ưa chuộng, với hệ 
thống bán hàng rộng khắp cả nước. Tuy nhiên, Tường An khá hạn chế trong quản lý cơ sở dữ liệu 
bán hàng, thị trường phát triển chậm và chưa đồng đều giữa các khu vực. Và Kido, tập đoàn với bề 
dày kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống bán hàng, kênh phân phối 
hiệu quả và nhanh chóng. Kiểm soát tối đa hệ thống dữ liệu, lượng hang đi và đạt mức tăng trưởng 
thị trường ổn định qua nhiều năm. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Kido và Tường An sẽ tạo nên những 
thay đổi mới mẻ trong hệ thống vận hành và cơ cấu bán hàng: lên kế hoạch và triển khai phân chia 
khu vực phù hợp, sắp xếp lực lượng thị trường để nâng cao hiệu quả; thống nhất hệ thống vận hành 
bán hàng, quản lý hiệu quả hàng tồn kho và bán hàng của nhà phân phối. 

Với tiềm năng lớn về thị trường dầu ăn Việt Nam, cùng thế mạnh về tiềm lực tài chính, bề dày 
kinh nghiệm trong xây dựng thương hiệu, hệ thống phân phối được đầu tư bài bản, cùng việc am 
hiểu sâu sắc thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng, Kido và Tường An sẽ phối hợp chặt chẽ để 
nhanh chóng chinh phục thị trường dầu ăn tại Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tập đoàn 
thực phẩm hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

-  Năm 2016, kinh tế thế giới không thuận lợi, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với những khó 
khăn, mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân GDP năm 2016 chỉ đạt 6,21% (thấp hơn mức 
6,68% của năm 2015). 
-  Những diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu và môi trường biển như rét đậm, rét 
hại ở các tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán, xâm ngập mặn nghiêm trọng ở Tây Nguyên, Nam 
Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và sự cố môi trường biển làm cá chết hàng loạt và ngập 
lụt ở những tỉnh miền Trung cuối năm. 
-  Sức mua giảm, giá cả hàng hóa vẫn ở mức thấp, ảnh hưởng lớn đến doanh thu và hiệu quả 
kinh doanh của Công ty. 
-  Tỷ giá giữa USD/VND tăng gần 1% so với thời điểm quý II/2016 làm ảnh hưởng đến giá các 
mặt hàng có nguồn gốc nhập khẩu. 
-  Giá nguyên liệu có những biến động lớn trong khi giá bán không tăng kịp làm ảnh hưởng 
đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.  
-   Xu hướng tiêu dùng tiếp tục chuyển sang các sản phẩm giá rẻ, phân khúc bình dân. 
-  Tình hình cạnh tranh giữa các nhãn hiệu dầu ăn tiếp tục diễn ra gay gắt, quyết liệt và ngày 
càng phức tạp làm giá bán ngày càng giảm mạnh, đặc biệt là sự xuất hiện của một số nhãn hiệu 
dầu ăn mới với giá bán rất thấp, làm ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ và hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của Công ty. 
Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2016 

        ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2016 
Kế hoạch 

2016 
Thực hiện 

2015 

% thực hiện 

So với 
KH 

So với 
2015 

Sản lượng tiêu thụ (tấn) 182.244 170.000 164.132 107,2 111,04 

Tổng doanh thu 3.978 3.750 3.593 106,08 110,71 

Lợi nhuận sau thuế 66,949 65 69,74 103 96 
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Thu nhập trên 1 cổ phiếu 

(EPS: đồng/cổ phiếu) 
3.527 3.425 3.674 103 96 

Các hoạt động của Công ty trong năm 2016 
 Công tác marketing:  
- Việc xây dựng hình ảnh nhãn hiệu Tường An được đẩy mạnh và thực hiện liên tục.  
- Tập trung cao độ cho việc tiêu thụ dịp Tết Nguyên Đán bằng các chương trình bán hàng như 

khuyến mãi, quà tết, tăng chiết khấu…  
- Tăng cường tổ chức các chương trình tuyên truyền về dầu cao cấp và nhóm dầu chủ lực thông 

qua các hình thức tuyên truyền báo chí, truyền hình (TVC), quảng cáo tuyên truyền siêu thị, lắp 
đặt bảng hiệu và dán decal (Cooking, Nành, Vạn Thọ) tại điểm bán, tổ chức trưng bày sản 
phẩm, làm chương trình activation nhãn hàng Baby Olive, Dầu Nành, ViO Extra tại các chợ 
trong toàn quốc, tiếp thị marketing tại các cửa hàng sữa, tham gia các hội chợ…. giúp cho hình 
ảnh sản phẩm của Tường An được người tiêu dùng ủng hộ hơn.  

 Chính sách bán hàng:  
- Tập trung các biện pháp để nâng cao và cải thiện hình ảnh cho nhóm sản phẩm chủ lực để giữ 

thị trường như: tăng cường quảng cáo trên truyền hình và báo chí cũng như thực hiện các 
chương trình bán hàng dịp Tết Nguyên Đán nhằm vào các khu công nghiệp với giá cả linh hoạt, 
thực hiện các chương trình tặng quà cho người bán lẻ, tham gia các hội chợ, thực hiện chương 
trình activation toàn quốc cho dầu Cooking, Vạn Thọ, dầu Nành tại các chợ và siêu thị. 

- Sản lượng hàng giá rẻ tăng phản ánh rõ xu hướng của thị trường và tạo áp lực rất lớn với công 
ty vì hiệu quả thấp. Mặc dù xu hướng tiêu dùng phân khúc này đang chiếm lĩnh thị trường, nếu 
không tiêu thụ sẽ mất thị phần, Công ty đã thực hiện linh hoạt các chính sách phân phối, chiết 
khấu cho nhà phân phối mặt hàng này, một mặt đáp ứng có kiểm soát nhu cầu thị trường, đồng 
thời hạn chế ảnh hưởng của hàng giá rẻ tới hiệu quả kinh doanh. 

 Công tác thị trường:  
- Kênh siêu thị: do xu hướng tiêu dùng tiếp tục chuyển sang các sản phẩm giá rẻ, phân khúc thấp 

mặc dù Công ty áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, bán hàng hấp dẫn nhưng doanh thu 
siêu thị chỉ tăng không đáng kể.  

- Kênh KHCN: khai thác thêm một số khách hàng mới nên sản lượng tăng khá cao nhưng cạnh 
tranh về giá bán nên hiệu quả không cao. 

- Kênh Xuất khẩu được Công ty chú trọng nhưng các tháng cuối năm Công ty chủ động giảm sản 
lượng vì kinh doanh không có hiệu quả do phải cạnh tranh về giá.  

- Kênh gia công: doanh thu gia công đạt tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2015 do tìm được 
khách hàng mới với số lượng nhiều và ổn định hơn. 

 Công tác kế hoạch, tổ chức sản xuất, chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới:  
- Sản xuất sản phẩm cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ về thời gian và chất lượng sản phẩm, 

phục vụ tốt cho nhu cầu tiêu thụ, nhất là dịp Tết Nguyên Đán.  
- Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm luôn được chú trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của thị trường.  
- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 tại Văn phòng Công ty và GMP 

– HACCP tại Nhà máy dầu Phú Mỹ được tái đánh giá chứng nhận, tiếp tục duy trì để ổn định 
và nâng cao. Tại NMD Vinh đã đánh giá và cấp Giấy chứng nhận GMP-HACCP.  

- Tiếp tục các chương trình cải tiến sản phẩm và nghiên cứu sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của khách hàng. 

 Công tác tài chính kế toán: 
- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán, sử dụng vốn vay kinh doanh có hiệu quả, chi phí 

hoạt động tài chính thấp góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của công ty.  

 Công tác tổ chức và nhân sự: 
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- Công ty chú trọng công tác nhân sự, chăm lo đời sống cho người lao động, khuyến khích lao 
động có tay nghề cao.  

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, PCCC, môi trường, ATLĐ, tổ chức huấn luyện an toàn thực 
phẩm, an toàn vệ sinh lao động và kiến thức PCCC năm 2016. 

 Công tác đầu tư: 
- Tập trung triển khai hoàn tất và đưa vào sử dụng một số hạng mục tại Nhà máy dầu Vinh như: 

cải tạo nhà xưởng tinh luyện, hệ thống đường nội bộ, mương thoát nước, cổng hiện hữu, nhà để 
xe cho CBCNV khối Văn phòng, khối sản xuất, cải tạo và nghiệm thu công trình san lấp mặt 
bằng ao khu vực xử lý nước thải. 

 Công tác môi trường và xã hội: 
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, chú trọng đến quyền lợi người lao 

động, tạo cơ hội thăng tiến cho những người lao động có năng lực.  
- Thực hiện lối sống xanh: môi trường làm việc không khói thuốc lá.  
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 
2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

                Đvt: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Mức tăng (+) 

/giảm (-) 

% Tăng 
(+) /giảm 

(-) 

Tổng tài sản 1.225.982.336.700 1.193.882.641.846 (32.099.694.854) -2,62% 

Tài sản ngắn hạn 1.049.673.437.674 1.035.437.560.726 (14.235.876.948) -1,36% 

Tiền và các khoản 
tương đương tiền 

63.853.705.232 349.902.332.846 286.048.627.614 447,97% 

Các khoản đầu tư 
tài chính ngắn hạn 

255.000.000.000 - (255.000.000.000) -100,00% 

Các khoản phải thu 
ngắn hạn 

87.486.275.024 116.293.525.685 28.807.250.661 32,93% 

Hàng tồn kho 609.292.126.278 541.756.313.649 (67.535.812.629) -11,08% 

Tài sản ngắn hạn 
khác 

34.041.331.140 27.485.388.546 (6.555.942.594) -19,26% 

Tài sản dài hạn 176.308.899.026 158.445.081.120 (17.863.817.906) -10,13% 

Tài sản cố định 170.792.917.968 138.018.427.809 (32.774.490.159) -19,19% 

Tài sản dở dang dài 
hạn 

2.374.435.027 1.952.447.591 (421.987.436) -17,77% 

Các khoản đầu tư 
tài chính dài hạn 

1.824.000.000 - (1.824.000.000) -100,00% 
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Tài sản dài hạn 
khác 

1.317.546.031 18.474.205.720 17.156.659.689 1.302,17% 

- Giá trị tổng tài sản năm 2016 giảm 2,62% so với năm 2015 tương ứng với mức giảm là 32,099 
tỷ đồng chủ yếu là do tài sản dài hạn giảm 10,13% tương ứng với mức giảm 17,8 tỷ đồng, tài 
sản ngắn hạn giảm 1,36% tương ứng với mức giảm là 14,2 tỷ đồng. 

- Mức giảm của tài sản ngắn hạn 1,36% chủ yếu là do khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm. Tài 
sản ngắn hạn khác giảm 6,5 tỷ đồng với tỷ lệ 19,26% so với năm 2015.  

- Chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 32,93% tương ứng với mức tăng 28,8 tỷ đồng, do 
công ty thực hiện chính sách bán nợ cho nhiều khách hàng hơn vào những ngày cuối năm. 

- Chỉ tiêu hàng tồn kho giảm 11,08% tương ứng với mức giảm 67,5 tỷ đồng so với năm 2015 do 
giá nguyên liệu tồn kho cuối năm giảm so với đầu năm. 

- Tài sản dài hạn giảm 10,13% chủ yếu là các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 100% tương 
ứng với mức giảm 1,8 tỷ đồng do Công ty đã bán cổ phiếu đang đầu tư tại Công ty Bao bì dầu 
thực vật cho Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam. 

- Tài sản cố định giảm 19,19%, tương đương mức giảm 32,8 tỷ đồng là do tài sản được khấu hao 
trong năm. 

 
b) Tình hình nợ phải trả 

      Đvt: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Mức tăng (+) 

/giảm (-) 

% Tăng 
(+) / giảm 

(-) 

Nợ phải trả 778.325.187.365 707.487.802.152 (70.837.385.213) -9,10% 

Nợ ngắn hạn 778.325.187.365 707.487.802.152 (70.837.385.213) -9,10% 

Vay và nợ ngắn hạn 395.404.167.115 350.523.774.208 (44.880.392.907) -11,35% 

Phải trả người bán 332.291.167.178 236.646.310.032 (95.644.857.146) -28,78% 

Các khoản nợ ngắn 
hạn khác 

50.629.853.072 120.317.717.912 69.687.864.840 137,64% 

Nợ dài hạn - - - - 

Vay và nợ dài hạn - - - - 

Các khoản nợ dài 
hạn khác 

- - - - 

Nợ phải trả năm 2016 giảm 9,10% tương ứng với mức giảm 70,8 tỷ đồng so với năm 2015 là 
do ảnh hưởng của các chỉ tiêu sau: 

- Chỉ tiêu vay và nợ ngắn hạn giảm 11,35% tương ứng với mức giảm 44,88 tỷ đồng so với năm 
2015 do công ty thanh toán bớt các khoản vay đến hạn phải trả. 

- Khoản mục phải trả người bán giảm 28,78% tương ứng với mức giảm 95,64 tỷ đồng so với 
năm 2015 là do cuối năm Công ty đã chi trả các khoản nợ phải thanh toán đến hạn. 
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- Các khoản nợ ngắn hạn khác tăng 137,64% tương ứng với mức tăng 69,6 tỷ đồng do chi phí 
phải trả cuối năm tăng so với năm 2015. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
- Năm 2016, tiếp tục củng cố hệ thống phân phối, mạng lưới tiêu thụ được mở rộng. Nhà phân 

phối luôn được thăm hỏi động viên, sự hợp tác giữa hai bên luôn được duy trì tốt. Công ty tổ 
chức thành công nhiều hội nghị khách hàng và tri ân khách hàng tiêu thụ sản phẩm tại các khu 
vực trọng điểm. 

- Tổ chức và giám sát tốt các quy trình sản xuất và kinh doanh theo đúng nội dung tiêu chuẩn 
ISO 9001-2008 và GMP-HACCP. Tổ chức cập nhật kiến thức an toàn lao động, an toàn vệ sinh 
thực phẩm. Chú trọng các thủ tục pháp lý, vấn đề xử lý môi trường và PCCC vì đây là lĩnh vực 
được xã hội đặc biệt quan tâm. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 
Nhận định thị trường năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế thế giới và trong 
nước tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Sự cạnh tranh trên thị trường với sự xuất hiện của nhiều nhãn 
hiệu dầu ăn mới, giá nguyên liệu tăng cao và nhất là khi các Công ty dầu ăn trên thị trường có 
xu hướng giảm giá bán để chiếm thị phần cộng với sức mua giảm, xu hướng tiêu dùng dầu giá 
rẻ tăng mạnh là những vấn đề sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Để đạt được kế hoạch năm 2017 Công ty sẽ chú trọng một số nội dung sau: 
 Công tác thị trường, marketing  
- Quyết tâm thực hiện mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, vươn tới vị trí số 1 ngành dầu ăn tại thị 
trường Việt Nam.  
- Tập trung và thực hiện mọi biện pháp nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ các sản phẩm cao 
cấp và sản phẩm dầu chủ lực. Nắm bắt kịp thời, chính xác các diễn biến của thị trường để có 
chính sách bán hàng phù hợp linh hoạt, để duy trì sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm thuộc 
phân khúc bình dân. 
- Tăng cường các chương trình bán hàng, khuyến mãi trong hệ thống các siêu thị để gia tăng 
hình ảnh thương hiệu. 
- Tiếp tục hoàn thiện và phát triển kênh phân phối rộng khắp. 
 Công tác sản phẩm   
- Xây dựng lại chiến lược sản phẩm cũng như phân khúc thị trường, tạo nhiều sản phẩm mới đa 
dạng hơn, mang lại hiệu quả phục vụ người tiêu dùng. 
- Tổ chức sản xuất hợp lý, tiết kiệm tối đa chi phí trong sản xuất, cải tiến hợp lý hóa sản xuất để 
tăng năng suất lao động, giảm giá thành.   
- Về hệ thống quản lý chất lượng: Hoàn thành việc xây dựng hệ thống GMP-HACCP và hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 tại Nhà máy Dầu Vinh. Tăng cường kiểm tra, giám 
sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đồng thời đảm bảo môi 
trường trong sạch.  

 Công tác tài chính kế toán 

- Sử dụng đồng vốn hiệu quả, nhất là vốn vay.   

- Theo dõi tình hình biến động tỷ giá USD/VND, lãi suất ngân hàng để có chính sách tài chính 
phù hợp và hiệu quả. 

 Công tác nhân sự  

- Chuẩn hóa quy trình hoạt động từng bộ phận chức năng, nắm bắt nhanh hệ thống vận hành 
mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Củng cố tổ chức, tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ CBCNV. Nâng cao năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động. Có chính sách tuyển dụng lao động có năng lực và 
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tay nghề, chính sách lao động hợp lý, khuyến khích người có năng lực, không cào bằng. Thực 
hiện tốt các chính sách đối với người lao động. 

- Xây dựng đội ngũ bán hàng năng lực và chuyên nghiệp để có thể nắm bắt kịp thời các thông 
tin thị trường cũng như triển khai thực hiện tốt các chương trình bán hàng ngoài thị trường 
nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu ngày càng lớn mạnh. 

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, chú trọng hơn nữa đến công 
tác bảo vệ môi trường. 

 Công tác đầu tư, XDCB 

- Khai thác hiệu quả công suất các thiết bị ở các nhà máy. Đầu tư bổ sung thiết bị để nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí lao động thủ công. 

- Triển khai các hạng mục đầu tư đã được phê duyệt trong đó đặc biệt chú trọng đến các hạng 
mục ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. 

 Công tác môi trường và xã hội 

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 

- Tập trung các hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và lồng ghép các yếu 
tố bền vững trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động nhằm đảm bảo không chỉ bám sát kế hoạch 
kinh doanh mà đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. 

- Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo 
kết hợp với việc quảng bá hình ảnh thương hiệu. 

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: 

- Hoạt động môi trường trong suốt những năm qua luôn được chú trọng, duy trì và cải tiến nhằm 
các mục tiêu bảo vệ môi trường.  

- Công ty duy trì quản lý môi trường theo quy định của pháp luật, áp dụng công nghệ sản xuất 
tiên tiến, kiểm soát và xử lý nước thải, nâng cao ý thức của nhân viên và cộng đồng trong vấn 
đề bảo vệ môi trường.  

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: 

- Duy trì môi trường lao động thân thiện, quan tâm đến sức khỏe và an toàn của người lao động. 

- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố nền tảng, quyết định sự tăng trưởng và phát triển của công 
ty. Do vậy Công ty sẽ phải xây dựng đội ngũ lao động đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn 
cao, được đào tạo và nâng cao về chất lượng có kỹ năng quản lý hiện đại, tiên tiến góp phần 
nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thị trường. 

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

- Thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại địa 
phương. 

- Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

- Làm tốt công tác bảo vệ môi trường. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

a) Một số đặc điểm trong năm 2016 tác động đến kinh doanh của Công ty 
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-  Năm 2016 tiếp tục là một năm với nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các 
doanh nghiệp dầu ăn nói riêng. Tại Việt Nam, chỉ số lạm phát thấp khoảng 4%, tỷ giá 
USD/VND tăng khoảng 1%, người tiêu dùng hạn chế chi tiêu dẫn đến sức mua của thị trường 
bị sụt giảm. 

-  Về kinh doanh, ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực dầu ăn do đó thị phần bị 
chia nhỏ và thu hẹp. 

- Năm 2016, lãi suất vay ngân hàng giảm giúp Công ty vay vốn dễ hơn với lãi suất thấp. 

Với những thuận lợi, khó khăn trên, Tường An đã phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 
2016. 

b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 

-  Tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2016 là 182.244 tấn dầu các loại, đạt 107,2% kế hoạch 
năm 2016, đạt 111,04% so với năm 2015. 

-  Doanh thu năm 2016 thực hiện 3.978 tỷ đồng đạt 106,08% so với kế hoạch, đạt 110,71% so với 
năm 2015. 

-  Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 66,949 tỷ đồng đạt 103% so với kế hoạch; đạt 96% so với năm 
2015. 

Hai chỉ tiêu sản lượng và doanh thu tăng so với năm 2015 và vượt kế hoạch đề ra, riêng chỉ tiêu 
lợi nhuận giảm so với năm 2015 và vượt kế hoạch. Đây là một kết quả tốt của Công ty trong 
điều kiện nền kinh tế tài chính năm 2016 còn nhiều khó khăn.  

 Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 

- Công ty không có những công trình đầu tư XDCB lớn. 

 Tình hình môi trường và xã hội năm 2016 

- Công ty đã xây dựng được môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, chú trọng đến 
quyền lợi người lao động.  

- Thực hiện lối sống xanh: môi trường làm việc không khói thuốc lá.  

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời thường xuyên bảo dưỡng thiết bị nhà 
xưởng, chăm lo cho người lao động để giảm thiểu tác động của môi trường đến sản xuất và sức 
khỏe của người lao động. 

 Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý để giám sát Tổng 
giám đốc điều hành báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch cho quý 
tới. 

- Tổng số cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2016: 90 lần, trong đó: tổ chức họp 16 lần; lấy ý 
kiến 74 lần để giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng cơ bản, sản xuất kinh doanh, mua 
nguyên liệu... 

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 
1 02/QĐ-HĐQT.16 07/01/2016 Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu. 

2 18/NQ-HĐQT.16 16/02/2016 
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2016 
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3 29/NQ-HĐQT.16 01/03/2016 
Xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2016 

4 56/NQ-HĐQT.16 11/04/2016 
Bán cổ phiếu đang đầu tư tại Công ty CP Bao bì 
Dầu thực vật (VPK) 

5 57/NQ-HĐQT.16 26/04/2016 
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2016 

6 71/NQ-HĐQT.16 19/05/2016 
Gia hạn bán cổ phiếu đang đầu tư tại Công ty CP 
Bao bì Dầu thực vật (VPK) 

7 77/NQ-HĐQT.16 02/06/2016 Chi cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền. 

8 80/NQ-HĐQT.16 03/06/2016 
Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 
2016. 

9 107/NQ-HĐQT.16 31/08/2016 
Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2016. 

10 113/CV-HĐQT.16 20/09/2016 
Hồ sơ chào mua công khai của Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Kido (KDC). 

11 121/CV-HĐQT.16 22/09/2016 
Ý kiến về hồ sơ chào mua công khai của Công ty 
Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC). 

12 132/NQ-HĐQT.16 06/10/2016 
Bổ nhiệm Ông Trần Lệ Nguyên giữ chức vụ Chủ 
tịch HĐQT Công ty. 

13 136/NQ-HĐQT.16 14/10/2016 
Thành lập Văn phòng Đại diện Công ty tại 
TPHCM. 

14 154/NQ-HĐQT.16 26/10/2016 Thay đổi người đại diện theo pháp luật  Công ty. 

15 164/NQ-HĐQT.16 19/12/2016 
Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2017. 

16 167/NQ-HĐQT.16 26/12/2016 
Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh miền Bắc 
tại Hưng Yên kiêm người đứng đầu VPĐD tại 
Hà Nội. 

 

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty 

Trong năm 2016, HĐQT thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các cán bộ 
quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.  

Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng các 
định hướng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể: 

- Hoàn thành tương đối tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua và HĐQT phê duyệt. 

- Triển khai hiệu quả các chiến lược, kế hoạch của HĐQT đề ra. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT. 

- Báo cáo công khai minh bạch, công bố thông tin kịp thời, chính xác. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị  

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

Nội dung ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2016 

Thực hiện 
năm 2016 

Kế hoạch năm 2017 
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[1] [2] [3] [4] 

Công ty đang xây dựng kế 
hoạch và sẽ trình thông qua tại 
Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2017 

Sản phẩm tiêu thụ Tấn 170.000 182.244 

Doanh thu Tỷ đồng 3.750 3.978 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 65 66,949 

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 16% 
16%  

(dự kiến) 

b)  Đầu tư xây dựng cơ bản 

- Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư tại Nhà máy Dầu Vinh. 

- Bổ sung thêm một số thiết bị cho Nhà máy Dầu Phú Mỹ. 

c) Môi trường và xã hội 

- Thực hiện chiến lược phát triển bền vững kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận kinh tế với 
thực hiện phát triển xã hội, bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng ý thức phát triển bền vững gắn liền với mục tiêu tăng trưởng xuyên suốt trong các 
hoạt động của Công ty không chỉ của Ban lãnh đạo mà còn là trách nhiệm của tất cả các thành 
viên trong công ty nhằm giữ vững niềm tin với khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng 
đồng. 

V. Quản trị công ty  

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị từ 01/01-05/10/2016 

STT Họ tên 
Chức vụ tại Công 

ty/quan hệ 

Số cổ phần có quyền biểu quyết 
của TAC 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
(%) 

Đại diện 
sở hữu của 
Vocarimex 

Sở 
hữu 
cá 

nhân 

Tổng 

01 Nguyễn Hùng Cường 

- Chủ tịch HĐQT 

- Phó TGĐ Vocarimex 

- Thành viên HĐQT Cty 
CP dầu TV Tân Bình 

 15.000 15.000 0.079 

02 Nguyễn Thị Xuân Liễu  

- Thành viên HĐQT (từ 
31/05/2016) 

- Tổng Giám đốc 
Vocarimex 

5.124.652  5.124.652 27 
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03 Dương Anh Tuấn 

- Thành viên HĐQT 

- Phó TGĐ Vocarimex 

- Chủ tịch HĐQT Cty CP 
bao bì dầu TV (VPK), Cty 
CP dầu TV Tân Bình 

    

04 Hà Bình Sơn 
- Thành viên  HĐQT 

- Tổng GĐ TAC 
 1.500 1.500 0.0079 

05 Văn Tích Vĩnh 

- Thành viên HĐQT 
(không còn là TV 
HĐQT từ 31/05/2016) 

- Kiểm soát viên nhà nước 
Vocarimex 

- Trưởng BKS Cty CP bao 
bì dầu TV (VPK) 

    

06 Trương Huỳnh Bích 
- Thành viên  HĐQT (độc 
lập) 

 1.000 1.000 0,0053 

b) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị từ 06/10-31/12/2016 

STT Họ tên 
Chức vụ tại Công 

ty/quan hệ 

Số cổ phần có quyền biểu quyết 
của TAC 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
(%) 

Đại diện sở 
hữu của 

Vocarimex 

Sở 
hữu 
cá 

nhân 

Tổng 

01 Trần Lệ Nguyên - Chủ tịch HĐQT     

02 Nguyễn Thị Xuân Liễu  

- Thành viên HĐQT (từ 
31/05/2016) 

- Tổng Giám đốc 
Vocarimex 

5.124.652  5.124.652 27 

03 Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên HĐQT     

04 Nguyễn Hùng Cường 

- Thành viên HĐQT 

- Phó TGĐ Vocarimex 

- Thành viên HĐQT Cty 
CP dầu TV Tân Bình 

 15.000 15.000 0.079 

05 Hà Bình Sơn 
- Thành viên  HĐQT 

- Tổng GĐ TAC 
 1.500 1.500 0.0079 
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c) Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị họp thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của công ty, kế 
hoạch sản xuất kinh doanh, mua nguyên liệu, đầu tư xây dựng cơ bản và các vấn đề khác. Hội 
đồng quản trị tổ chức họp định kỳ hàng quý nhằm đánh giá kết quả hoạt động từng quý của công 
ty và thảo luận những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp 
bất thường được triệu tập khi có yêu cầu. 

Hội đồng quản trị nhận được các thông tin cập nhật, chính xác và kịp thời về tình hình sản xuất, 
kinh doanh trước cuộc họp. Những thông tin này được chuẩn bị bởi Ban điều hành công ty. Ban 
Tổng Giám đốc có nhiệm vụ triển khai, thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được 
thông qua. 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành (tính đến 
05/10/2016) 

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 được tiến hành vào ngày 26/04/2012 đã bầu Hội  đồng quản trị 
nhiệm kỳ mới 2012 – 2017, trong đó Ông Trương Huỳnh Bích là thành viên độc lập.  

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát  

STT Họ tên Chức vụ tại Công ty/quan hệ 
Số cổ phần có 

quyền biểu 
quyết 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

01 Nguyễn Đức Thuyết 

-  Trưởng Ban kiểm soát  

- Trưởng BKS Cty CP dầu thực 
vật Tân Bình 

200 0,0011 

02 Hồ Minh Sơn 

- Thành viên Ban kiểm soát 

- Thành viên HĐQT Cty CP 
bao bì dầu TV (VPK) 

- Chủ tịch HĐQT Cty CP TM 
dầu TV (VOT) 

0 0 

03 Nguyễn Đình Ngân - Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,0053 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát 

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản: 90 lần, đồng thời duy trì tổ 
chức đều đặn các buổi họp thường kỳ, đột xuất theo đúng quy định và kịp thời nhu cầu của Ban 
Giám đốc điều hành, Đại hội đồng cổ đông. 

- Cụ thể một số lĩnh vực chính như sau: 

 Công tác thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính năm 2016, chiến lược phát triển Công ty. 
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 Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất ban hành và triển khai kịp thời 
các Nghị quyết, Quyết định để Ban Tổng Giám đốc thực hiện. 

- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông, được thực hiện theo đúng trình tự, quy chế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
và quyền hạn của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

- HĐQT đã ban hành các văn bản, Nghị quyết được tuân thủ theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều 
lệ của công ty, Luật chứng khoán, các quy định hiện hành của Nhà nước với đầy đủ các yếu tố 
pháp lý, hiệu lực để Công ty triển khai thực hiện. 

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định Pháp luật và 
Điều lệ hoạt động của Công ty, các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được Ban 
Giám đốc triển khai kịp thời, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty trong năm. 

Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành 

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ 
chức triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả, ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến 
động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới và Việt Nam vừa qua. 

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ 
của Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, luôn tuân thủ, thực hiện, triển khai 
kịp thời, đảm bảo tiến độ theo các chủ trương chính sách đã đề ra trong các Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT. 

- Ban Tổng Giám đốc điều hành đã có nhiều nỗ lực thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, 
thường xuyên chỉ đạo CBCNV Công ty phải có ý thức tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí 
bán hàng, chi phí quản lý trong quá trình hoạt động của Công ty giúp hoạt động SXKD được 
duy trì, ổn định, ngày một tốt hơn. 

- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật, các nhà 
máy luôn đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, giữ vững an ninh trật tự. Các chế độ, quyền 
lợi của CBCNV được đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Lao động, Điều lệ của Công ty; đồng 
thời phối hợp cùng tổ chức Công đoàn quan tâm tạo điều kiện, tích cực hỗ trợ giúp người lao 
động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo để an tâm công tác, nỗ lực nâng cao năng lực 
hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Ban Kiểm soát đánh giá cao hoạt động của khối TCKT trong công tác kế toán và quản trị tài 

chính trong năm 2016. Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chuẩn mực kế toán và chế độ 

kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành khi tổ chức công tác TCKT, thực hiện hạch toán, kế 

toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác, trung thực, hợp pháp. 

Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều 
hành. 

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và 

Luật doanh nghiệp, cụ thể: 

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của HĐQT và Ban 
TGĐ Điều hành. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2016 
theo các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016. 
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- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý nhằm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực 
và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong công tác kế 
toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Cụ thể xem xét Báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính 
năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán A&C. 

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám 
đốc Điều hành. 

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản 
lý của công ty. 

- Trong năm 2016, các thành viên của Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp do Trưởng 
Ban triệu tập. 

- Hoạt động của Ban kiểm soát luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban TGĐ, các phòng ban, 
Nhà máy của Công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt 
động SXKD của Công ty. Mối quan hệ trong phối hợp làm việc giữa HĐQT, Ban TGĐ và Ban 
Kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. 

c) Kết luận công tác giám sát của Ban kiểm soát 

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động, các Nghị quyết của HĐQT ban hành 

đều tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

- Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp 

pháp trong việc ghi chép số liệu. 

- Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán. 

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

 Lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Hưởng thù lao do ĐHĐCĐ quyết 
định hàng năm 

 Lương, thưởng của Ban điều hành: đươc thể hiện trong báo cáo tài chính 

 Báo cáo các giao dịch liên quan 

- Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn: 

STT Tên tổ chức, cá nhân 
Mối quan hệ 
với công ty 

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ 
phiếu sau khi giao dịch 

1 
Tổng công ty Công 
nghiệp Dầu thực vật 
Việt Nam - CTCP 

Cổ đông lớn 04/07/2016 5.124.652 cổ phiếu, tỷ lệ 27% 

2 
Công ty CP Quản lý 
Quỹ Đầu tư Chứng 
khoán Việt Long 

 04/07/2016 4.555.248 cổ phiếu, tỷ lệ 24% 
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3 Nguyễn Mạnh Cường Cổ đông lớn 13/07/2016 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0% 

4 
Công ty CP Quản lý 
Quỹ Đầu tư Chứng 
khoán Việt Long 

Cổ đông lớn 06/12/2016 107.194 cổ phiếu, tỷ lệ 0.56% 

- Giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN-CTCP: Hợp 
đồng mua nguyên liệu  

- Giao dịch giữa công ty với Công ty CP bao bì Dầu thực vật (VPK): Hợp đồng mua, gia 
công bao bì 

- Giao dịch giữa công ty với Công ty CP Dầu thực vật Tân Bình: Bán thành phẩm  

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ  

Trong năm 2016, Công ty không có phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. 

c) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty  

Trong năm 2016, Công ty Tường An đã thực hiện và báo cáo kịp thời cũng như công bố thông 
tin định kỳ về tình hình quản trị công ty hàng quý, bán niên và hàng năm đến các nhà đầu tư. 

 Nâng tầm thương hiệu 

Mục tiêu của Tường An hiện nay là quyết tâm chiếm lĩnh thị trường, vươn tới vị trí số 1 ngành dầu 
ăn tại thị trường Việt Nam, tập trung đầu tư và phát triển kênh phân phối rộng khắp, nhằm đảm bảo 
các sản phẩm dầu ăn của công ty đến tay người tiêu dùng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Kido sẽ hỗ 
trợ Tường An trong việc nghiên cứu và phát triển thêm nhiều phân khúc dầu ăn để mỗi phân khúc 
đều đáp ứng được nhu cầu thực tế của khách hàng. 
Sự gắn kết giữa Kido và Tường An là sự kết hợp hoàn hảo khi Tường An vốn là một thương hiệu 
uy tín lâu đời, được người tiêu dùng đặc biệt yêu thích, Kido là tập đoàn lớn trong ngành thực 
phẩm tại Việt Nam, sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp cùng đội ngũ bán hàng tinh nhuệ, hệ 
thống vận hành thông minh, hiện đại, công tác quản trị kinh nghiệm, đạt hiệu quả cao. Chính sự kết 
hợp này sẽ giúp Tường An và Kido cùng phát huy tối đa điểm mạnh đồng thời gia tăng hiệu quả 
sức cạnh tranh của cả hai bên. 














































































