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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

 

 

Tên công ty :  Công ty Cổ phần Hùng Vương 

Tên tiếng nước ngoài :  Hung Vuong Corporation 

Tên viết tắt : HV CORP. 

Vốn điều lệ : 2.270.391.980.000 đồng 

Địa chỉ trụ sở chính : Lô 44, Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

Điện thoại : (+84) 73 3854 245 - (+84) 73 3854 247 

Fax : (+84) 73 3854 248 

Email : info@hungvuongpanga.com 

Website : www.hungvuongpanga.com 

Mã chứng khoán : HVG 

 

  

mailto:intresco@intresco.com.vn
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
 

Năm 2003 :  Công ty TNHH Hùng Vương (tiền thân của Công ty Cổ phần Hùng Vương) được thành lập 

và đi vào hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Vốn điều lệ 

ban đầu là 32 tỉ đồng. 

Năm 2007 : Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01 

tháng 2 năm 2007, với số Vốn điều lệ là 120 tỉ. Đến ngày 24 tháng 12 năm 2007, Vốn điều 

lệ được nâng lên 420 tỉ đồng. 

Năm 2008 :  Phát hành cổ phiếu thưởng, tăng Vốn điều lệ lên 495 tỉ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 

trên 800 tỉ. 

Năm 2009 :  Tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần 

và phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, tăng Vốn điều lệ lên 600 tỉ đồng. Thặng 

dư vốn cổ phần đạt trên 706 tỉ. 

 Ngày 16/11/2009, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp 

Giấy phép niêm yết số 141/QĐ-SGDHCM. 

 Ngày 25/11/2009, 59.999.993 cổ phiếu Công ty CP Hùng Vương, mã chứng khoán HVG, 

chính thức giao dịch tại sàn thành phố Hồ Chí Minh với giá niêm yết là 50.000 đồng/cổ 

phiếu. 

Năm 2010 :  Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 

2009. Vốn điều lệ nâng lên mức 659.980.730.000 đồng. 

 Cũng trong năm 2010, Công ty đã chi 28,6 tỉ đồng để mua lại 1.186.530 cổ phiếu làm cổ 

phiếu quỹ. 

Năm 2011:  Công ty đã mua thêm 73.790 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu quỹ lên 1.260.320 cổ phiếu. 

Vốn điều lệ trong năm không thay đổi. 

Năm 2012:  Tháng 7/2012, Công ty bán 1.260.320 cổ phiếu quỹ, tăng nguồn vốn thặng dư thêm 

16.053.939.000 đồng. Đến tháng 9/2012, Công ty phát hành thêm 13.199.596 cổ phiếu 

thưởng từ nguồn vốn thặng dư, nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành lên 79.197.669 cổ 

phiếu. 

Năm 2013:  Tháng 8/2013, Công ty phát hành 39.598.827 cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông 

hiện hữu, cùng với 1.203.497 cổ phiếu ESOP cho người lao động, nâng tổng số cổ phiếu 

đang lưu hành lên 119.999.993 cổ phiếu. 

Năm 2014: Tháng 9/2014, Công ty thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ 

nguồn Lợi nhuận chưa phân phối. Vốn điều lệ lúc này là 1.319.998.100.000 đồng, tương 

đương với 131.999.810 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

Năm 2015: Tháng 3/2015, Công ty chào bán cho cổ đông hiện hữu 43.562.458 cổ phiếu, thu ròng về 

439.578.670.192 đồng, đồng thời phát hành thêm 13.199.586 cổ phiếu từ nguồn thặng dư 

vốn cổ phần để trả cổ tức. Sau đợt chào bán, vốn góp chủ sở hữu là 1.891.993.320.000 

đồng. 

Năm 2016 :  Tháng 2/2016, Công ty phát hành 37.839.866 cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối 

để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 2.270.391.980.000 đồng. 

 Cũng trong tháng 6, Công ty mua lại 5.000.000 cổ phiếu quỹ. 

Năm 2017 :  Không có biến động liên quan đến số lượng cổ phiếu đang lưu hành. 
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QUY MÔ TẬP ĐOÀN HÙNG VƯƠNG 
 

Từ khi thành lập đến nay, Hùng Vương không ngừng đầu tư mở rộng, góp vốn vào các công ty 

nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản, thức ăn chăn nuôi … Đồng thời, thực hiện hàng loạt 

thương vụ M&A khác để hoàn thiện cả quy trình hoạt động theo chuỗi cung ứng khép kín, từ nuôi 

trồng, chế biến và phân phối thủy sản, nhắm đến mục tiêu trở thành công ty hàng đầu về lĩnh 

vực này.  

 

Tuy nhiên, trong năm 2017, căn cứ theo thực tế hoạt động, Hội đồng quản trị đã ra quyết định 

thoái vốn tại một số công ty con để thu hồi vốn, chuyển hướng đầu tư. 

 

Ngày 14/8/2017, ra Quyết định thanh lý các bất động sản và thực hiện thủ tục giải thể đối với 

Công ty Cổ phần Địa ốc An Lạc do Hùng Vương nắm giữ 76% vốn chủ sở hữu. Danh sách các tài 

sản thanh lý bao gồm: 

 

• 94 Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6 : diện tích sử dụng 1.488,5 m2  

• 96 Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6 : diện tích sử dụng 1.123,1 m2  

• 765 Hồng Bàng, phường 6, quận 6 : diện tích sử dụng 5.643,0 m2  

• Khu đất theo tờ bản đồ số 7, số thửa 23-24-25-30, xã Long Thới, huyện Nhà Bè: diện tích 

sử dụng 11.903 m2  

 

Ngày 1/11/2017, ra Quyết định thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 
với  21.168.000 cổ phiếu  đang nắm giữ, tương đương 54,28% vốn cổ phần. 
 
Cũng trong tháng 8/2017, Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang ra 
Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần Bóng đá 
Hùng Vương An Giang do Hùng Vương nắm giữ 48%. Hiện công ty này đang tiến hành các thủ 
tục đăng ký giải thể. 
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Như vậy, đến 31/12/2017, danh sách các công ty còn lại thuộc tập đoàn Hùng Vương bao gồm: 
 

STT Mã Công ty Trụ sở chính Hoạt động chính 

1 HVT 
Công ty Cổ phần Hùng Vương 
Ba Tri 

Ấp Tân Quý (thửa đất số 65, tờ bản đồ số 7), xã Tân 
Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

sản xuất cá giống 

2 HVB 
Công ty Cổ phần Giống Thủy 
sản Hùng Vương Bến Tre 

 Thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh 
Ninh Thuận, Việt Nam 

sản xuất tôm giống 

3 GAG 
Công ty TNHH Giống - Chăn 
nuôi Việt Thắng An Giang 

Số 1234 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam 

sản xuất heo giống 

4 GBĐ 
Công ty TNHH Giống - Chăn 
nuôi Việt Thắng Bình Định 

Thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 
Định 

5 VTF 
Công ty Cổ phần Thức ăn chăn 

nuôi Việt Thắng  

Lô II-1, II-2, II-3 Khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa 
Đéc, xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp, Việt Nam 

sản xuất thức ăn 

6 HTN 
Công ty Cổ phần Thức ăn thủy 
sản Hùng Vương Tây Nam  

Lô II-5, II-6, II-7, Khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa 
Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 

7 HCL 
Công ty Cổ phần Thức ăn chăn 
nuôi Hùng Vương Cao Lãnh  

Lô CN 3-4, CN 3-5, Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 

8 HVL2 
Công ty Cổ phần Thức ăn Thủy 
sản Hùng Vương Vĩnh Long  

Lô 69, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Thành phố Mỹ Tho, 
Tỉnh Tiền Giang 

9 TLA 
Công ty TNHH Thức ăn chăn 
nuôi Việt Thắng Long An 

Lô P KCN Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

10 TBĐ 
Công ty TNHH Thức ăn chăn 
nuôi Việt Thắng Bình Định 

Lô C, KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

11 HMT 
Công ty Cổ phần Nuôi trồng 

thủy sản Hùng Vương Miền Tây  

Lô 46, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt 

Nam 
nuôi trồng thủy sản 

12 HVG Công ty Cổ phần Hùng Vương 
Lô 44, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt 

Nam nuôi trồng 
thủy sản 

chế biến 
(cá) 

13 AGF 
Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Thủy sản An Giang 

Số 1234 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam 

14 HBT 
Công ty TNHH Chế biến thủy 

sản Hùng Vương Bến Tre 

Lô A6, lô A7, Khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

chế biến (cá) 

15 EUR Công Ty Cổ phần Châu Âu  
Lô 69, Khu công nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, 
Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam 

16 ASI Công Ty TNHH Châu Á  
Lô 38-39 Khu công nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang, Việt Nam 

17 HVL 
Công Ty TNHH Hùng Vương 
Vĩnh Long  

Số 197, đường 14/9, Phường 5, Thành phố VĨnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

18 HSĐ 
Công ty TNHH Hùng Vương Sa 
Đéc  

Lô III-5, Khu C mở rộng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Thị 
xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 

19 HVM 
Công Ty TNHH Hùng Vương 
Mascato  

Lô 41-42, Khu công nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, 
Việt Nam 

20 TFC 
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy 

sản Xuất khẩu Tắc Vân  

Số 180A, ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam nuôi trồng 
thủy sản 

chế biến 
(tôm) 

21 FBT 
Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre  

Số 71, Khu phố 3, Quốc lộ 60, thị trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

22 HSĐ2 
Công ty Cổ phần Hùng Vương 

Sông Đốc 

Khóm 12, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau, Việt Nam 
chế biến bột cá biển 

23 ALL Công ty TNHH An Lạc  
Ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, 

Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. 
chế biến (cá) 

24 ALC Công ty Cổ phần CBTS An Lạc  
Ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, 

Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam 
sản xuất mỡ cá, bột cá 
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Sản xuất con giống 

 

Hùng Vương đã đầu tư hệ thống 3 trại giống tại Bến Tre, An Giang và Ninh Thuận để cung cấp 

lại cho vùng nuôi, đảm bảo  chủ động được nguồn cá giống, kiểm soát cá giống sạch bệnh, đạt 

chuẩn. 

 

STT Mã Công ty Trụ sở chính Vốn điều lệ 
Hoạt động 

chính 

1 HVT 
Công ty Cổ 
phần Hùng 
Vương Ba Tri 

Ấp Tân Quý (thửa đất số 65, 
tờ bản đồ số 7), xã Tân Mỹ, 
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam 

2.000.000.000 
sản xuất cá 

giống 

2 HVB 

Công ty Cổ 
phần Giống 
Thủy sản Hùng 
Vương Bến Tre 

Thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn 
Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh 
Ninh Thuận, Việt Nam 

30.000.000.000 
sản xuất tôm 

giống 

3 
Trại cá giống Quốc gia tại An Giang - Phối hợp với Tổng 
Cục thủy sản, Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang và Viện 
nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 

Quy trình nuôi sử dụng thức ăn 
Việt Thắng - công ty con Hùng 

Vương 
Hùng Vương bao tiêu đầu ra, 

đảm bảo không thấp hơn giá thị 
trường 
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Nuôi trồng thủy sản 
 

Đến thời điểm hiện tại, Hùng Vương đã đầu tư mở rộng gần 700 ha diện tích vùng nuôi cá và hơn 600 
ha diện tích vùng nuôi tôm, chiếm 26% tổng diện tích nuôi trồng tại Đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Vùng nuôi 

Diện tích nuôi trồng (ha) 

Cá Tôm 

Bến Tre 378 605 

Trà Vinh 200 - 

Đồng Tháp 88 - 

An Giang 64 - 

Tiền Giang 33 - 

Vĩnh Long 10 - 

Cần Thơ 3 - 

Cộng 776 605 

 

 
Hệ thống ao nuôi được đặt tại những nơi có nguồn nước sạch nhất để chất lượng môi trường nuôi luôn 

đảm bảo các tiêu chuẩn GLOBAL GAP, SQF 1000, ASC, BAP và VietGAP … 

 
Vùng nuôi là một lợi thế lớn của Hùng Vương mà không phải doanh nghiệp nào cũng có được. Tổng giá trị 

đầu tư ban đầu 280 tỷ đồng, bình quân hơn 20 triệu đồng/ha, công suất tối đa lên đến 200.000 tấn cá 
nguyên liệu/năm, hiện chưa được khai thác hết. 
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Chế biến cá 
 

Hùng Vương sở hữu 11 nhà máy chế biến cá, trang thiết bị hiện đại, với tổng công suất thiết kế trên 

400.000 tấn nguyên liệu/năm, tương đương hơn 1.200 tấn nguyên liệu/ngày.  

 

Công 
ty 

Địa điểm: CODE 

Công suất 
thiết kế 

tấn nguyên 
liệu/năm 

Giá trị đầu 
tư ban đầu 
(tỷ đồng) 

Giá trị còn lại 
tại 30/9/2017 

(tỷ đồng) 

HVG Lô 44 KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang DL 308 22.000 270 101 

ASI 
Lô 38-39 Khu công nghiệp Mỹ Tho, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

DL 27 24.000 61 11 

HVM 
Lô 41-42, Khu công nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh 
Tiền Giang 

DL 386 24.000 33 10 

EUR 
Lô 69, Khu công nghiệp Mỹ Tho, thành 

phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 
DL 518 70.200 204 111 

HBT 
Lô A6, Lô A6, KCN An Hiệp, xã An Hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

TS 812 65.000 258 228 

AGF 

AGF7 - 1234 Trần Hưng Đạo, Tp Long 
Xuyên, An Giang 

DL 07 30.000 

598 203 
AGF8 -QL91, Thị trấn An Châu, Huyện 
Châu Thành, An Giang 

DL 08 40.000 

AGF9 -2222 Trần Hưng Đạo, Tp Long 
Xuyên, An Giang 

DL 09 40.000 

HVL 

Số 197, đường 14/9, phường 5, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

DL 036 27.000 

55 9 
Số 197, đường 14/9, phường 5, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

DL 460 27.000 

HSĐ 
Lô III-5, Khu C mở rộng, Khu Công nghiệp 
Sa Đéc, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 

DL 60 34.000 212 136 

Cộng     403.200 1.691 809 

 

Chất lượng của sản phẩm là mục tiêu hàng đầu mà Hùng Vương đặt ra nhằm cung cấp cho khách hàng 

những sản phẩm tốt nhất. Chính vì vậy tất cả các nhà máy của công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu 

chuẩn chất lượng: GLOBAL GAP, HACCP, BRC, IFS, GMP, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, 

HALAL, ISO/IEC 17025:2005, ASC, BAP, VietGAP ... 
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Quy trình chế biến cá tra fillet 
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Chế biến tôm 

 

Công ty sở hữu 2 nhà máy chế biến tôm với sản phẩm chính là Tôm thẻ, Chì đông block, Tôm sắt, Giang 

đông block, chủ yếu tiêu thụ ở Nhật và Trung Quốc.  

 

Với quy trình sản xuất khép kín, công ty kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu đến thành 

phẩm và dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đáp ứng một cách đầy đủ nhất các yêu cầu khắt khe từ 

các nhà nhập khẩu. 

 

Công 

ty 
Địa điểm: 

Công suất 

thiết kế 

(tấn thành 

phẩm/năm) 

Giá trị đầu 
tư ban đầu 

(tỷ đồng) 

Giá trị còn 
lại 

(tỷ đồng) 

TFC 
180A Quốc Lộ 1A, ấp Cây Trâm A, xã 

Định Bình, Cà Mau 
7.000 108 74 

FBT 

DL 333 Số 71, Khu phố 3, Quốc lộ 60, thị 
trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre 
6.000 167 75 

Cộng   13.000 275 149 
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Chế biến thức ăn  
 

Song song với việc mở rộng vùng nuôi, Hùng Vương cũng tăng cường đầu tư vào mảng Chế biến thức ăn 

thủy sản để luôn chủ động được nguồn thức ăn đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng 100% nhu cầu sử 

dụng trong hệ thống.  

 

Hệ thống nhà máy chế biến thức ăn thủy sản hiện tại của Hùng Vương có tổng công suất trên 1,5 triệu 

tấn/năm. So sánh với các đơn vị cùng ngành khác như Cargill, CP, Proconco … ở thời điểm hiện tại, chưa 

có doanh nghiệp nào được trang bị máy móc và cơ sở vật chất hiện đại như ở Hùng Vương. 

 

Thị phần thức ăn cho cá nước ngọt của thương hiệu Việt Thắng mà Hùng Vương sở hữu chiếm tỷ trọng 

30% thị phần cả nước, trong tổng số trên 30 doanh nghiệp tham gia bán hàng. 

 

Công 

ty 
Địa điểm: 

Công suất 

thiết kế 

(tấn thành 

phẩm/năm) 

Tổng diện 

tích 

(m2) 

Giá trị đầu 
tư ban 

đầu  

(tỷ đồng) 

Giá trị còn 

lại 

(tỷ đồng) 

VTF 

Khu C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, thành 

phố Sa Đéc, Đồng Tháp (Sa Đéc 1) 
60.000 6.811 24 2 

Khu C mở rộng, Khu Công nghiệp Sa 
Đéc, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp (Sa 

Đéc 2) 
550.000 42.056 429 283 

Khu Công nghiệp Sông Hậu, Lai Vung, 

Đồng Tháp 
400.000 92.146 529 400 

HTN 
Lô II-5, II-6, II-7, Khu C mở rộng, Khu 

công nghiệp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
300.000 37.442 191 68 

HVL2 
Tổ 14 ấp Thủy Thuận, xã An Phước, 

huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 
150.000 18.853 112 50 

HCL 

Lô CN 3-4, CN 3-5, Khu công nghiệp 
Trần Quốc Toản, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 
50.000 24.150 34 12 

Cộng   1.510.000 221.458 1.319 815 

 

 

Ngoài mảng thức ăn thủy sản, Hùng Vương cũng đầu tư Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Long An 

để phục vụ nhu cầu các trại heo giống tại An Giang. Được xây dựng trên diện tích 68.000m2, công suất 
thiết kế đạt 500.000 tấn/năm, trong đó thức ăn cho heo 350.000 tấn/năm, thức ăn gia cầm, thủy cầm 

và bò 150.000 tấn/năm. Tổng giá trị đầu tư của dự án trên 720 tỷ. 
 

Dự kiến năm 2019, Hùng Vương sẽ đầu tư tiếp Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Bình Định tại Lô C, 

KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.  
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Cùng với hệ thống nhà máy chế biến thức ăn là hệ thống kho trên 80.000 m2 với sức chứa trên 132.000 

tấn. 

 

  
Diện tích kho chứa 

(m2) 

Sức chứa 

(tấn) 

Kho Sa Đéc 1     

Kho thành phẩm 2.500 2.000 

Kho Sa Đéc 2 19.850 40.000 

Kho nguyên liệu 9.000  

Kho thành phẩm 7.200  

Kho xá 3.650  

Kho Lai Vung 58.270 90.000 

Kho nguyên liệu 17.325  

Kho thành phẩm 32.723  

Kho xá 6.578  

Bảo trì 1.645  

Cộng 80.620 132.000 

 
 

 
 

 

 
 

Quy trình sản xuất thức ăn 
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Chăn nuôi 
 

Dự án chăn nuôi heo của Hùng Vương được nhập trọn gói từ 4 đối tác Đan Mạch, trong đó tập đoàn sản 
xuất heo giống nổi tiếng Danbred International cung cấp đàn heo giống; tập đoàn Skiold nổi tiếng trong 

lĩnh vực cơ khí chịu trách nhiệm thiết kế, hệ thống thiết bị chuồng trại; tập đoàn Andritz cung cấp dây 

chuyền, công nghệ hai nhà máy thức ăn và cuối cùng là tập đoàn Vilomix đứng thứ 4 châu âu về giải pháp 
dinh dưỡng. 

 
Dự án này thực hiện theo tiêu chuẩn công nghệ cao, với 1.500 con cụ kỵ giống Đan Mạch, diện tích đất 

xây dựng chuồng trại đến 300 ha, đạt quy mô cung cấp giống để thay đàn cho giống tại Việt Nam. 
 

 

Công ty Địa điểm: 
Công suất 

(heo con/năm) 

GAG 

Trại heo giống CNC Việt Thắng An Giang 1 
Địa điểm: ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 

40.000 

Trại heo giống CNC Việt Thắng An Giang 2 
Địa điểm: ấp Ô Tà Sóc, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang (cách trại số 1 
khoảng 15km) 

42.000 

Trại heo giống CNC Việt Thắng An Giang 3 
Địa điểm: xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

140.000 

GBĐ 
Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định 
Địa điểm: Xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 
Trại 1 & Trại 2 

300.000 

Cộng   522.000 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dự kiến đến hết năm 2019 sẽ đạt: 
2.000 con heo cụ kỵ 

15.000 con heo ông bà 
50.000 con heo bố mẹ 

 
  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Trang 15 

Kho lạnh 
 

Hùng Vương sở hữu 2 kho lạnh được trang bị hiện đại, có sức chứa lớn nhất Việt Nam. 

 

Công ty Địa điểm: 
Sức chứa 

(tấn) 

Kho lạnh 1 Lô 10 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp HCM 12.000 

Kho lạnh 2 Lô 18 - Lô 20 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp HCM 30.000 

Cộng   42.000 

 

Tổng thời gian khai thác sử dụng của hai kho nói trên là 50 năm, hiện đã đi vào hoạt động được 8 năm. 

Tổng giá trị đầu tư ban đầu bao gồm 80 tỷ tiền máy móc thiết bị và hơn 50 tỷ tiền thuê đất. 

 

Ngoài ra, công ty cũng đang đầu tư thêm 1 kho lạnh mới tại Lô 24, 26 ,28, 30 Đường số 1, KCN Tân Tạo, 

Tp. HCM. Đây là kho lạnh vận hành theo công nghệ mới nhất, 100% sử dụng rô bốt tự động với quy mô 

60.000 tấn, tổng giá trị đầu tư trên 700 tỷ đồng. Trong đó, riêng giá trị đất là 150 tỷ. 
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Chế biến bột cá 
 

Hùng Vương có 3 nhà máy chuyên chế biến bột cá và mỡ cá để tận dụng nguồn phụ phẩm loại ra hàng 
ngày từ chế biến cá. Tổng giá trị đầu tư trên 130 tỷ. 

 
Sản phẩm được xuất khẩu chính sang thị trường Trung Quốc và Thái Lan. 

 

Công ty Địa điểm: 

Công suất thiết kế 
(tấn nguyên 

liệu/năm) 

ALC 1 Ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh,  Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 100.000 

ALC 2 
Khu C mở rộng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh 

Đồng Tháp 
100.000 

HSĐ2 
Khóm 12, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau 
100.000 

Cộng   300.000 
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THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 
 
Hùng Vương có quan hệ giao thương với trên 50 quốc gia. Hiện tại, Mỹ vẫn là thị trường xuất 
khẩu lớn nhất, chiếm tỷ trọng 44% kim ngạch. Sau đó là các thị trường Trung Quốc, Nga, Tây 
Ban Nha, Mexico … 

 

 
 

 
 

  

USA CHINA RUSSIA SPAIN MEXICO

CANADA GERMANY EGYPT COLOMBIA THAILAND

BRAZIL SWITZERLAND AUSTRALIA POLAND SOUTH AFRICA

CHILE JORDAN HONG KONG PAKISTAN BELGIUM

PANAMA DENMARK ROMANIA HUNGARY PORTUGAL

SINGAPORE UNITED KINGDOM ALGERIA INDIA CYPRUS

ITALIA LITHUANIA MOROCCO TAIWAN JAPAN

ARUBA UAE GREECE KOREA



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Trang 18 

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 
 

 

 

 

Đại hội đồng cổ đông 
 

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng 
của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính 

sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều 

hành sản xuất kinh doanh của Công ty.  
 

Hội đồng Quản trị 
 
Hội đồng Quản trị ("HĐQT") cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định 

mọi vấn đề liên quan tới mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 
quyết định. HĐQT xây dựng định hướng, chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của 

ĐHĐCĐ thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với 

tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT gồm (05) năm thành viên. Nhiệm kỳ của Thành viên 
HĐQT tối đa là 5 năm và có thể được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo. 

 
HĐQT có các trách nhiệm chính như sau:  

 

• Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; 

• Quyết định cơ cấu tổ chức của Công Ty, bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý của Công Ty 
theo đề nghị của Tổng Giám đốc; 

• Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và quyết định 

mức lương của họ; 

• Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức.  
 

Ban Kiểm soát 
 
Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ của Công ty bầu. Hiện tại, Ban Kiểm soát gồm (03) ba thành viên gồm (01) một 

Trưởng ban và (02) ba Thành viên. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 5 năm. Thành viên Ban Kiểm 

soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trách nhiệm chính của Ban Kiểm soát là kiểm tra 
tính hợp lý, tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh, xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến 

phản hồi của ban quản lý và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ 
trình HĐQT Công ty. 
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Ban Tổng Giám đốc 
 

Ban Tổng Giám đốc Công ty bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc đều do HĐQT bổ nhiệm. 
Hiện tại, Công ty có Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc tham gia làm việc toàn thời gian cho Công Ty. 

Trách nhiệm chính của Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc là:  
 

• Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông; 

• Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng Quản trị; 

• Quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, bổ nhiệm, miễn nhiệm và các 

điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; 

• Trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh hàng năm và thực thi kế hoạch kinh doanh 

hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua.  
 

Các Phòng ban 
 
Là những bộ phận trực tiếp điều hành công việc của Công ty theo chức năng chuyên môn và nhận sự chỉ 

đạo trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc. Các phòng ban của Công ty gồm: 
 

• Phòng Kế hoạch 

 
+ Theo dõi lịch trình của các hãng vận chuyển Quốc tế để thuê vận chuyển;  

+ Tham mưu cho Giám đốc về các cơ hội xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường;  

+ Chịu trách nhiệm triển khai các kế hoạch sản xuất theo hợp đồng hoặc kế hoạch;  

+ Cố vấn cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh, mục tiêu kinh doanh trong dài hạn và lộ 

trình thực hiện. 
 

• Phòng Kế toán  

 

+ Phản ánh và kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình sử dụng vốn, tài sản 
và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; 

+ Tham mưu cho Tổng giám đốc về việc điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tính toán 
nguồn vốn cho các họat động kinh tế của đơn vị; 

+ Tham mưu về việc phân phối thu nhập và tích luỹ vốn theo điều lệ và chế độ nhà nước; 

+ Thông qua hoạt động nghiệp vụ kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách quản lý kinh tế 

tài chính của đơn vị. 

 

• Phòng Kinh doanh  
 

+ Phụ trách quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.  

+ Chịu trách nhiệm xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả, các kế hoạch marketing, 

phối hợp với phòng Kế hoạch phát triển các phương án mở rộng thị trường.  

+ Liên hệ và tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nước ngoài trong hoạt động xuất nhập khẩu, 
kinh doanh hàng hoá của Công ty. Thực hiện công tác chào hàng, tiếp nhận đơn đặt hàng 

và giao hàng, đồng thời có chức năng tìm hiểu, đánh giá thông tin thị trường, thông tin 
khách hàng, tiếp xúc khách hàng để nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng.   

+ Hoàn thành các thủ tục hồ sơ (lập tờ khai hải quan, vận đơn đường biển, chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hóa đơn …) để khách hàng có thể nhận 
hàng đúng theo hợp đồng đã ký kết. 
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• Phòng Kỹ thuật  

 

+ Phụ trách tư vấn lãnh đạo về các thông số kỹ thuật của các máy móc thiết bị; Bố trí, theo 
dõi lắp đặt các hệ thống máy lạnh, nồi hơi, kho lạnh v.v… 

+ Chịu trách nhiệm vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị 

+ Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kì. Lập kế hoạch thẩm định các máy móc có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

 

• Phòng Quản lý Chất lượng 
 

+ Phụ trách quản lý và cập nhật các hồ sơ, tài liệu về HACCP, ISO, HALAL và các tiêu chuẩn 
khác. Kiểm tra, đôn đốc và duy trì các hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế; 

+ Chịu trách nhiệm hướng dẫn, vận hành hoạt động quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn 

quy định được áp dụng trong Công ty. Nghiên cứu, cải tiến công nghệ chế biến;  

+ Phối hợp với phòng Kinh doanh, phòng Kĩ thuật để tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến chất 

lượng sản phẩm khi có khiếu nại của khách hàng. 

+ Lấy mẫu và kết quả phân tích để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho phòng sản xuất, 

kiểm nghiệm vi sinh và kháng sinh, kiểm hàng trước khi xuất. 

+ Kết hợp với các bộ phận có liên quan để tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ công 

nhân viên các quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 

• Phòng Tổ chức   
 

+ Phụ trách các vấn đề về xây dựng bộ máy tổ chức, bố trí nhân sự của công ty đáp ứng với 
các yêu cầu sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ; 

+ Tham vấn cho Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chế độ chính sách, lao động, tiền 

lương, tiền thưởng cho người lao động; 

+ Chịu trách nhiệm tăng cường thực hiện nội quy công ty, các biện pháp nâng cao năng suất 

lao động, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của Công ty. 
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Chính sách đối với người lao động 
 

Chế độ làm việc 
 

• Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc từ thứ Hai tới thứ Bảy, nghỉ ngày Chủ nhật. Do 

đặc điểm của sản xuất chế biến thủy sản, người lao động làm việc tại bộ phận thành phẩm 
và bộ phận kho được chia làm 02 - 03 ca/ngày tùy theo khối lượng nguyên liệu đầu vào. 

Khối văn phòng và các bộ phận khác làm việc 08 tiếng/ngày. 

 

• Tất cả CBCNV đều được nghỉ phép năm theo chế độ của nhà nước hiện hành và được xét 
lên lương khi đến kỳ hạn; 

 

• Điều kiện làm việc: Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cho CBCNV của Công 
ty. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao 

động và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về an toàn lao động. 
 

Chính sách tuyển dụng, đào tạo 

 

• Tuyển dụng: Công ty rất chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cao. 
Tùy theo yêu cầu công việc, Công ty ban hành quy chế tuyển dụng cụ thể cho nhà máy chế 

biến và từng bộ phận, phòng ban. 
 

• Công tác đào tạo và nâng cao tay nghề: Công ty rất chú trọng đến công tác đào tạo và tự 

đào tạo cho nhân viên trong nhà máy chế biến cũng như bộ phận quản lý, văn phòng. Đối 

với công nhân nhà máy chế biến, Công ty chủ yếu đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao tay nghề 
cho công nhân. Đối với các các cán bộ quản lý, văn phòng, tùy theo yêu cầu công việc Công 

ty sẽ đài thọ toàn bộ chi phí đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên. Công ty thường xuyên tổ 
chức các khoá đào tạo như các khóa đào tạo về tiêu chuẩn HACCP, các khoá đào tạo BRC 

(British Retail Consortium) của Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc. 
 

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi 

 

• Công ty thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi phù hợp đảm bảo mức thu nhập cho người 
lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước. 

 

• Tất cả CBCNV của công ty đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, và bảo hiểm tai nạn theo quy định; 

 

• Tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh, công ty sẽ thưởng cho CBCNV vào các dịp Lễ, Tết; 

 

• Ngoài ra, Công ty cũng có chính sách phù hợp nhằm đảm bảo sự ổn định của lực lượng lao 
động như: thưởng năng suất, thưởng định mức, đảm bảo có việc làm 100% trong năm (do 

nhà máy không bị thiếu nguyên liệu), có nhà ở tập thể cho miễn phí cho công nhân. 
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
 
Tình hình tài chính 

 

Một số chỉ tiêu cơ bản: 

 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 

Tổng giá trị tài sản 13.876.824.792.582 16.603.014.882.025 

Doanh thu thuần 15.514.775.690.903 17.884.321.276.068 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (688.169.142.861) 47.561.521.101 

Lợi nhuận khác  (7.038.057.747) 11.207.862.252 

Lợi nhuận trước thuế (695.207.200.608) 58.769.383.353 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (712.960.210.643) (49.295.633.431) 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (3.140) (243) 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn: 0,92 1,06 

Hệ số thanh toán nhanh: 0,58 0,68 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,82 0,80 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 4,55 4,08 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

Vòng quay hàng tồn kho: 3,47 3,52 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản  1,12 1,08 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty 

mẹ/Doanh thu  thuần 
-4,60% -0,28% 

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ /Vốn 

chủ sở hữu  
-28,53% -1,51% 

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ /Tổng 

tài sản 
-5,14% -0,30% 

Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 

thuần 
-4,44% 0,27% 

 

(Số liệu từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017) 

 

 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Trang 23 

Kế hoạch năm 2018 

Hùng Vương đang có những bước đi thận trọng để đảm bảo mức tăng trưởng ổn định. Dự kiến, 

kim ngạch xuất khẩu năm 2018 sẽ đạt khoảng 300 triệu USD từ cá và tôm. 

Năm 2018 cũng là năm tái cơ cấu lại Tập đoàn với việc thoái vốn ở một số công ty con và thanh 

lý một số bất động sản mà Hùng Vương nắm giữ. Cụ thể: 

- Thoái vốn tại Công ty CP Thực phẩm Sao Ta: bán 21.168.000 cổ phiếu với giá 23.000 

đồng/cổ phiếu, đem lại 486.864.000.000 đồng 

- Thoái vốn tại Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng: hiện Hùng Vương đang nắm 

giữ 94.478.802 cổ phần, tương đương 90,38% vốn chủ sở hữu tại  Việt Thắng, với giá 

vốn mua ban đầu là 7.512 đồng /cổ phiếu. 

- Thanh lý mảnh đất 765 Hồng Bàng: giá trị chuyển nhượng 375.000.000.000 đồng 

Dự kiến, doanh số toàn Tập đoàn sẽ đạt khoảng 10.000 tỷ từ xuất khẩu, kinh doanh nông sản 

(bã nành, cám, khoai mì …) nội địa và thoái vốn đầu tư. Lợi nhuận trước thuế ước đạt từ 800 

tỷ. 

Hoạt động của Hùng Vương tạo ra công ăn việc làm cho hơn 16.000 lao động, với thu nhập bình 
quân trên 6 triệu đồng/người, thực hiện chế độ BHXH trên 90%. Trong đó: 

Chế biến cá: 12.000 lao động 
Chế biến tôm: 2.000 lao động 
Nuôi trồng: 1.000 lao động 
Thức ăn: 1.000 lao động 

Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2018 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 

DƯƠNG NGỌC MINH 


