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CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 4  ( TS4 ) 

SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4 
320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh 

Tel : (84-8) 39543361 – 39543363        Fax : (84-8) 39543362. 
   Email : seafoodno4@vnn.vn                Web site : seafoodno4.com 

 
------oOo------ 

THÔNG TIN CHUNG 
 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Lịch sử hình thành 

Tiền thân của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 hình thành từ 2 nhà máy thủy hải sản của tư nhân là: 

Nhà máy Thủy hải sản Thái Bình và Nhà máy Thủy hải sản Tân Nam Hải. Sau ngày thống nhất đất nước 

(30/04/1975), thực hiện chương trình quốc hữu hóa của Đảng và Nhà nước, UBND Tp.HCM ban hành 

quyết định quốc hữu hóa 2 nhà máy nói trên thành 2 Xí nghiệp Quốc doanh Chế biến Hải sản số 8 và số 9. 

Ngày 08/12/1979, để hợp lý hóa tổ chức, phù hợp với tình hình nhiệm vụ hiện tại các công ty XNK hải sản, 

Bộ Hải sản ra Quyết định số 1275/QĐ hợp nhất 2 Xí nghiệp Chế biến Hải sản số 8 và số 9 thành Xí nghiệp 

Hải sản Đông lạnh 4. 

Năm 1993, thực hiện Nghị định 338-HĐBT về việc củng cố tổ chức lại hệ thống doanh nghiệp nhà 

nước, ngày 31/03/1993 Bộ Hải sản đã ra Quyết định số 249-TS/QĐ-TC về việc thành lập doanh nghiệp nhà 

nước Xí nghiệp Thủy sản Đông lạnh 4, theo quyết định này Nhà nước giao quyền sử dụng vốn cho xí 

nghiệp, xí nghiệp có trách nhiệm bảo tồn và phát triển nguồn vốn. 

Từ năm 1995, Xí nghiệp Thủy sản Đông lạnh 4 được đổi tên thành Công ty XNK và Chế biến Thủy 

sản Đông lạnh số 4 theo Quyết định số 60-TS/QĐ của Bộ Thủy sản. Theo đường lối đổi mới nền kinh tế 

của Đảng và Nhà nước, Công ty đã phát huy tính năng động sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, nâng cao 

được vị thế của mình trên thương trường, tích lũy và tăng cường thêm nội lực. 

Thực hiện chương trình cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 

11/01/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty XNK và 

Chế biến Thủy sản Đông lạnh số 4 thành Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 với vốn điều lệ 15.000.000.000 

đồng. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần vào ngày 01/06/2001 với Giấy 

CNĐKKD số 410300436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/05/2001. 

Ngày 01/07/2002, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4, với mã chứng khoán là TS4, đã 

chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. 

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng giá trị mặt hàng và doanh thu, năm 2005, TS4 tiến hành đầu tư 

xây dựng Nhà máy Chế biến thủy sản chất lượng cao tại Cảng cá Tắc Cậu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên 

Giang, nằm trên diện tích 8.200 m2, có công suất thiết kế là 4.000 tấn sản phẩm/năm (gấp 02 lần công suất 

hiện tại của Xí nghiệp chế biến của Công ty tại Tp.HCM). Hiện tại, Nhà máy ở Kiên Giang đã đi vào hoạt 

động từ tháng 06/2006, đến nay đã có một lượng khách hàng ổn định với những mặt hàng chất lượng cao. 
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Năm 2007, TS4 tiến hành đầu tư xậy dựng Nhà máy Chế biến cá Tra, cá Basa và Tôm càng tại Cụm 

Công nghiệp Bình Thành ở Tỉnh Đồng Tháp, diện tích 30.000 m2, có quy mô công suất thiết kế 20.000 tấn 

thành phẩm/năm. Năm 2009, nhà máy này đã chính thức đi vào hoạt động và cung cấp sản phẩm với sản 

lượng ổn định. 

 

1.2. Giới thiệu về Công ty 

- Tên tiếng Việt:  Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 

- Tên tiếng Anh:  Seafood Joint Stock Company No 4 

- Tên viết tắt:  Seapriexco No.4 

- Mã chứng khoán:  TS4 

- Logo: 

 

 

 

 

 

- Trụ sở chính:  320 Hưng Phú, P.9, Q.8, Tp.HCM 

- Điện thoại:  (08) 39543361/39543369 

- Fax:   (08) 39543362/39543367 

- Website:   www.seafoodno4.com  

- Email:   seafoodno4@vnn.vn 

- Vốn điều lệ:  161.606.460.000 đồng (một trăm sáu mươi mốt tỷ sáu trăm lẻ sáu triệu 

bốn trăm sáu mươi ngàn đồng) 

- Giấy CNĐKKD số : 0302317620, đăng ký lần đầu ngày 31/05/2001,     

  đăng ký thay đổi lần 9 ngày 07/08/2013 

- Ngành nghề kinh doanh: 

 Chế biến các mặt hàng thủy hải sản, nông sản, súc sản. Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các thiết 

bị cơ điện lạnh. Kinh doanh nhà; cho thuê văn phòng. Sản xuất hàng may mặc (trừ tẩy, 

nhuộm, hồ, in). Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thủy hải sản, nông 

sản (trừ gạo, đường mía, đường củ cải), súc sản và các loại hàng hoá, vật tư, thiết bị, công 

nghệ phẩm phục vụ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành, hàng may 

mặc. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thủy sản (trừ chế biến thực phẩm tươi sống). Bán buôn thức ăn và nguyên liệu 

làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 

 Đại lý du lịch. 

 Điều hành tour du lịch. 

 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. 
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2. Cơ cấu tổ chức Công ty 

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. 

Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của TS4 là Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2014, được sửa đổi theo phù hợp với các quy định của Luật Doanh 

nghiệp 2005 và điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán. 

Cơ cấu tổ chức của TS4 hiện tại gồm: văn phòng Công ty, các phòng chức năng, các chi nhánh, xí 

nghiệp chế biến trực thuộc. 

- Văn phòng Công ty: Nơi đặt trụ sở chính của TS4, có văn phòng làm việc của Hội đồng quản 

trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng 

Kỹ thuật cơ điện lạnh, Phòng Kế hoạch – kinh doanh, Phòng Kế toán tài chính, Phòng KCS, 

Phân xưởng chế biến 1. 

 Địa chỉ: 320 Hưng Phú, P.9, Q.8, Tp.HCM 

 Điện thoại: (08) 39543361/39543369 

 Fax: (08) 39543362/39543367 

- Các đơn vị trực thuộc: 

 Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Kiên Giang: 

 Địa chỉ: Cảng cá Tắc Cậu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang 

 Điện thoại: (077) 3616752 

 Fax: (077) 3616757 

 Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Đồng Tâm: 

 Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh  Đồng Tháp 

 Điện thoại: (067) 3541906 

  Fax: (067) 3541904 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

 Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyết định cao nhất của TS4. Đại hội đồng cổ đông có các 

quyền hạn sau: 

 Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. 

 Thông qua định hướng phát triển Công ty, báo cáo tài chính hàng năm. 

 Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, quyết định 

mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần. 

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

 Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty. 

 Các quyền khác được quy định tại điều lệ. 

 Hội đồng quản trị: số thành viên Hội đồng quản trị của TS4 gồm 05 thành viên. Hội đồng quản 

trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các 
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quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội 

đồng quản trị có các quyền hạn sau: 

 Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của 

Công ty. 

 Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định 

chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết 

định huy động thêm vốn theo hình thức khác; quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu 

của Công ty. 

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, 

Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty; quyết định mức lương và lợi ích khác 

của những người quản lý đó. 

 Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập, giải thể các 

đơn vị trực thuộc Công ty, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp khác. 

 Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát 

sinh trong quá trình kinh doanh. 

 Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản Công ty. 

 Các quyền khác được quy định tại điều lệ. 

 Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ 

đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của TS4. Ban kiểm 

soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện 

theo quyền hạn và trách nhiệm sau: 

 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài 

chính. 

 Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công 

ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo kết quả thẩm định 

các vấn đề trên lên Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

 Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan 

đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào khi nào xét thấy cần thiết hoặc 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nhóm    cổ đông. 

 Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải 

tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải 

tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập, kiểm toán viên hoặc kế toán viên có chứng 

chỉ hành nghề để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của 

Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

 Các quyền khác được quy định tại điều lệ. 
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 Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm gồm 05 thành viên. 

Tổng Giám đốc có nhiệm vụ: 

 Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày của Công ty mà không cần phải có 

ý kiến của Hội đồng quản trị. 

 Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị. 

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

 Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty. 

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

 Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh. 

 Các nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ. 

 Các phòng ban nghiệp vụ: các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho 

Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng 

Giám đốc. 

Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý 
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Kho lạnh 

Nhà ăn 

Bảo vệ 
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4. Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn thực góp hiện tại; Danh sách cổ đông 

sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 

Vốn cổ phần của TS4 tính đến ngày 31/12/2017 là 161.606.460.000 đồng, được chia thành 

16.160.646 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất như sau: 

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 04/04/2018 

Stt Cổ đông Số lượng 

cổ đông 

Số cổ phần Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Trong nước  15.733.471 157.334.710.000 97,35 

1.1 Tổ chức 41 4.347.460 43.474.600.000 26,90 

1.2 Cá nhân 1.497 11.386.011 113.860.110.000 70,45 

2 Ngoài nước  318.123 3.181.230.000 2,23 

2.1 Tổ chức 8 19.941 199.410.000 0.12 

2.2 Cá nhân 65 298.182 2.981.820.000 1.84 

3 Cổ phiếu quỹ 1 109.052 1.090.520.000 0.42 

 Tổng cộng  16.160.646 161.606.460.000 100 

Nguồn: TS4 

4.1. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 

Căn cứ vào Giấy CNĐKKD số 0302317620 đăng ký lần đầu ngày 31/05/2001, đăng ký thay đổi và 

cấp lại lần 9 ngày 07/08/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp, danh sách cổ đông sáng lập của 

TS4 như sau: 

Danh sách cổ đông sáng lập 

Stt Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Nguyễn Văn Lực 130 Nguyễn Thái Bình, 

P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, 

Tp.HCM 

15.000 1.500.000.000 10,00 

2 Tổng Công ty Thủy sản Việt 

Nam – Công ty TNHH MTV 

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Chín 

2-4-6 Đồng Khởi, P.Bến 

Nghé, Q.1, Tp.HCM 

37.500 3.750.000.000 25,00 

3 Lê Thanh Năm 90A/78 Lý Thường Kiệt, 

P.14, Q.10, Tp.HCM 

8.000 800.000.000 5,33 

4 Nguyễn Thị Hiển 180Bis Nguyễn Duy Dương, 

P.3, Q.10, Tp.HCM 

2.152 215.200.000 1,43 
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5 Tổ chức nước ngoài 

Đại diện: Trần Thanh Tân 

161/21 Sư Vạn Hạnh, P.13, 

Q.10, Tp.HCM 

30.000 3.000.000.000 20,00 

6 494 cổ đông trong nước Việt Nam 57.348 5.734.800.000 38,23 

 Tổng cộng  150.000 15.000.000.000 100 

Ghi chú: Tại thời điểm TS4 cổ phần hóa năm 2001, mệnh giá cổ phần là 100.000 đồng/cổ phần. 

5.    Hoạt động kinh doanh 

5.1. Sản phẩm, dịch vụ chính 

Hoạt động kinh doanh chính hiện nay của Công ty được chia ra như sau: 

- Chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu thủy hải sản, nông sản (trừ gạo, đường mía, đường củ cải), súc 

sản. Một số mặt hàng tiêu biểu của Công ty: 

 Chế biến các sản phẩm về mực đông lạnh các loại. Một số sản phẩm tiêu biểu: 

 

 

 

 

Mực ống cắt khúc xiên que: 

 Kích cỡ: Chiều cao cắt: 3.0 – 4.0 cm, đường kính tối thiểu: 3.0 

cm. 

 Đóng gói: 100 gr/que x 10 que/túi PE x 10 túi = 10 kg/carton. 

 

 

Mực lá Sugata: 

 Kích cỡ: 80/100 gr/miếng. 

 Đóng gói: 1 miếng/túi PA hút chân không, 10 kg/carton. 

 Mực Sushi: 

 Kích cỡ: 80/100 gr/miếng. 

 Đóng gói: 1 miếng/túi PA hút chân không, 10 kg/carton. 

 Mực nang cắt thông: 

 Kích cỡ: 21/40, 41/60, 61/80, 81/120 miếng/kg. 

 Đóng gói: IQF, 1 kg/túi PE x 10 túi = 10 kg/carton. 

 Đặc điểm kỹ thuật: mực nang fillet cắt thông, trụng, đông IQF. 

 Chế biến các sản phẩm về cá đông lạnh các loại. Một số sản phẩm tiêu biểu: 

 

 

 

Cá He nguyên con: 

 Kích cỡ: 220/250, 250/up gr/con. 

 Đóng gói: IQF, 2 con/khay hút chân không, 40 pound/carton. 
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 Cá Bò da cắt đầu lột da 

 Kích cỡ: 70/100, 100/130, 130/160, 160/200, 200/300 gr/con. 

 Đóng gói: Đông Semi IQF, 5 kg/block x 2 = 10 kg/carton. 

 Cá Basa cắt khúc: 

 Kích cỡ: 3 cm (chiều cao khúc cắt). 

 Đóng gói: 1 pound/khay hút chân không x 40 khay/carton. 

 Cá Lưỡi trâu filet vòng: 

 Kích cỡ: 40 gr/miếng. 

 Đóng gói: IQF, 25 miếng/túi hút chân không x 10 túi = 10 

kg/carton. 

 Cá Lưỡi trâu fillet: 

 Kích cỡ: 35/40, 40/45, 45/55, 55/70 gr/miếng. 

 Đóng gói: IQF, 250 gr/túi hút chân không x 40 túi = 10 kg/carton. 

 Chế biến các sản phẩm về ghẹ đông lạnh: 

 

 

 

Ghẹ nguyên con: 

 Kích cỡ: 80/100, 100/200, 200/300, 300/up gr/con. 

 Đóng gói:1con/túi PE, 5 kg/thùng nhỏ x 2 = 10 kg/carton. 

 

 

 

Đùi thịt ghẹ hấp: 

 Kích cỡ: 4/7 (Lump ), 7/up (Jumbo Lump) gr/miếng. 

 Đóng gói:1 pound/túi PA hút chân không x 20 túi/carton. 

 

 

 

 

Ghẹ cắt đôi: 

 Kích cỡ: U/10, 11/15, 16/20, 21/25, 26/30, 31/40 miếng/kg. 

 Đóng gói: 1 kg/hộp x 12 hộp = 12 kg/carton. 

 

 

 

 

Khoai tây cuộn Tôm chiên: 

 Kích cỡ: 30 gr/miếng. 

 Đóng gói: 10 miếng/khay hút chân không x 20 khay = 6 kg/carton. 

 Thành phần: tôm PTO, cá Surimi, khoai tây, gia vị. 

 Các sản phẩm khác: 
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Nhãn tiêu: 

 Đóng gói: 2 pound/túi lưới x 20 túi = 40 pound/carton. 

 

 

 

 

Bắp luộc: 

 Kích cỡ: 120/160 gr/cái. 

 Đóng gói: 3 cái/túi PA hút chân không, 40 pound/carton. 

 

 

 

 

Tôm càng nguyên con: 

 Kích cỡ: 2/4, 4/6, 6/8, 8/12 con/pound. 

 Đóng gói: 2 pound/hộp x 12 hộp/carton. 

5.2. Các nhà máy chế biến sản xuất của Công ty 

Để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, chế biến kinh doanh các mặt hàng của mình, hiện nay TS4 có các 

nhà máy sản xuất và chế biến như sau: 

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Kiên Giang 

 Địa chỉ: Cảng cá Tắc Cậu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. 

 Công suất thiết kế: 150 tấn/tháng. Công suất hoạt động thực tế hiện nay khoảng 70%. 

 Mặt hàng sản xuất chính: 

 Mực các loại: xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ. 

 Cá Lưỡi trâu: xuất khẩu sang Nhật Bản. 

 Cá Tra: xuất khẩu sang châu Âu, Trung Đông, Châu Á 

 Cá rô phi fillet: xuất sang thị tưuờng Châu Âu. 

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Đồng Tâm: 

 Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp. 

 Tại Chi nhánh Đồng Tâm của TS4 vừa có nhà máy sản xuất chế biến thủy sản và vừa có 

vùng nuôi nguyên liệu cung cấp chủ yếu cho Nhà máy chế biến. 

 Nhà máy chế biến thủy sản: 

 Công suất thiết kế: 20.000tấn/ năm, Công suất hoạt động thực tế hiện nay khoảng từ 70 – 

80%. 

 Mặt hàng sản xuất chính là cá Tra fillet các loại: xuất khẩu sang châu Âu,  châu Á, Trung 

Đông.... 

 Vùng nuôi: thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011, đến nay Công ty đã 

triển khai đầu tư được 62 ao nuôi cá Tra (tương đương 63 ha), cung cấp được 90% nguyên 

liệu cho nhà máy. 
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- Xưởng sản xuất chế biến tại Trụ sở chính: 

 Địa chỉ:320 Hưng Phú, P.9, Q.8, Tp.HCM. 

 Các mặt hàng sản xuất chính: 

 Hàng nông sản, xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 

 Cá Đục fillet: xuất khẩu sang Thái Lan, Úc. 

 Ghẹ nguyên con, ghẹ mảnh: xuất khẩu sang Nhật Bản, Thái Lan… 

 Cá nước ngọt các loại, xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 

Hiện nay, do tình hình kinh tế khó khăn, nguồn vốn lưu động thiếu hụt, TS4 đang  tiến hành bán 

hoặc cho thuê khu đất tại Khu Công nghiệp Long Hậu – Tỉnh Long An.  

Nguyên vật liệu 

Một số nguyên liệu chính 

 

Cá Đục bạc: 

Tên tiếng Anh là Sillver Sillago, tên khoa học là Silago Sihama. 

Nguồn nguyên liệu khai thác từ thiên nhiên bằng lưới kéo đáy 

hoặc câu với mùa vụ khai thác quanh năm. Loài cá này phân bố 

tập trung nhiều ở vùng biển miền Trung, nhất là ở Phan Thiết và 

Bình Thuận. 

 Mực lá: 

Tên tiếng Anh là Bigfin Reef Squid (Broad Squid), tên khoa học 

là Sepioteuthis Lessoniana. Là loài mực có cơ thể lớn, nhìn bề 

ngoài vừa giống mực nang, vừa giống mực ống. Chiều dài thân 

250 – 400 mm, thân dài gấp 3 lần chiều rộng. Ngoài mực lá thì 

TS4 còn khai thác các loại khác như: mực ống, mực nang, mực 

bạch tuộc. Tất cả các loài mực đều là loài nhuyễn thể chân đầu 

thuộc ngành động vật thân mềm. Nguồn nguyên liệu này được 

khai thác hoàn toàn từ thiên nhiên với các hình thức khai thác 

được sử dụng như: lưới vây, câu, mành, vó, chụp kết hợp với 

ánh sang. Mùa vụ khai thác: quanh năm nhưng có 2 vụ chính là 

vụ bắc vào các tháng 1 đến tháng 3 và vụ nam từ tháng 6 đến 

tháng 9. Ở Việt Nam, các loài mực này được phân bố ở cả ba 

vùng biển Bắc – Trung  – Nam bộ, nhưng tập trung nhiều nhất 

là ở vùng Vịnh Bắc Bộ, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận. 

 

 

 

 

 

Cá Lưỡi trâu: 

Tên tiếng Anh là Speckled Tongue Sole, tên khoa học là 

Cynoglosus Robustus. Là loài cá có thân dạt và dài, vây lưng và 

vây hậu môn liền với vây đuôi. Hai mắt ở một bên thân trái với 

một khoảng hẹp giữa hai mắt. Hai đường bên ở phía thân có 

mắt, phía thân bên thân kia không có đường bên. Mặt thân có 

mắt, màu vàng nâu với nhiều chấm nâu đậm xếp không theo 
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quy luật. Loài cá này tập trung ở vùng biển Trung và Nam Bộ. 

Mùa vụ khai thác: quanh năm, nhưng tập trung vào các tháng từ 

tháng 9 đến tháng 4 hàng năm. Nguồn nguyên liệu này được 

khai thác dưới các hình thức như: lưới kéo đáy, rê. 

 

 

 

 

Ghẹ: 

Tên tiếng Anh là Green Crab, tên khoa học là Portunus 

Pelagicus. Ghẹ được phân bố ở khắp các vùng biển của Việt 

Nam đến độ sâu 50 – 100 m và cửa sông, đáy cát bùn từ Bắc 

vào Nam, nguồn lợi khá phong phú. Ghẹ xanh ưa thích sống ở 

vùng nước có độ mặn 25 – 31% và thường sống ở độ sâu từ 4 

đến 10 m nước ở những vùng biển có đáy là cát, cát bùn và cát 

bùn có san hô chết.Ghẹ được phân bố khắp vùng biển Việt Nam 

với mùa vụ khai thác từ tháng 5 đến tháng 2 năm sau. Ngư cụ 

dùng để khai thác là lưới ghẹ, lưới kéo, câu, lồng bẫy... 

 Cá Tra: 

Tên tiếng Anh là Pangasius, tên khoa học là Pangasius 

hypophthalmus. Là loại cá da trơn có trị kinh tế cao, được nuôi 

tập trung tại nhiều nước trên thế giới, ở Việt nam tập trung tại 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thân dài hẹp ngang, đầu nhỏ 

vừa phải, da trơn không có vẩy, thân màu xám, hơi xanh trên 

lưng. Kích thước khoảng 30 – 40 cm. Mùa vụ khai thác quanh 

năm. Đây là loài cá có sản lượng xuất khẩu được xem là lớn 

nhất hiện nay của Việt Nam. 

Các loại thủy sản và nông sản khác: 

Ngoài các loại nguyên vật liệu chính nói trên, TS4 còn kinh 

doanh các sản phẩm thủy sản và nông sản khác tuỳ theo mùa vụ 

như: 

 Cá nước ngọt đông lạnh bao gồm: cá lóc, cá trê, cá rô, cá 

kèo, cá sặc... 

 Nhuyễn thể hai mảnh: nghêu, sò, ốc, hến. 

 Cá loại nông sản: nhãn, vú sữa, bắp luộc, khoai mì... 

Nguồn cung cấp nguyên liệu 

Với mạng lưới thu mua nguyên liệu tại các địa phương cùng chính sách hợp tác, liên kết hỗ trợ về 

kỹ thuật, tín dụng với nhà cung cấp đã giúp TS4 có thế mạnh về nguồn nguyên liệu. Ngoài nguồn nguyên 

vật liệu được cung cấp ổn định về sản lượng và chất lượng từ vùng nuôi của TS4 tại Chi nhánh Đồng Tâm, 

Công ty đã xây dựng được mối quan hệ ổn định, lâu dài với một hệ thống các nhà cung cấp nguyên liệu có 

sản phẩm chất lượng tốt, uy tín 

Nhìn chung, nguồn nguyên liệu đầu vào của TS4 khá ổn định do: 

 Công ty và các nhà cung cấp đã có mối quan hệ gắn bó từ rất lâu. 



12 

 Nhà máy tại Kiên Giang của Công ty nằm ngay Cảng cá Tắc Cậu nên việc tiến hành thu mua 

nguyên liệu khá dễ dàng, có nhiều nhà cung cấp muốn hợp tác với Công ty. 

 Nguồn nguyên liệu cung cấp từ vùng nuôi tại Đồng tháp, cần Thơ, An Giang của Công ty được 

duy trì ổn định qua từng năm. Đây là các vùng nuôi có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho việc 

nuôi trồng thủy sản và vị trí giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu cung cấp cho 

Nhà máy chế biến của Công ty. Hiện nay, vùng nuôi này cung cấp khoảng 90% cá Tra nguyên 

liệu cho hoạt động sản xuất, chế biến. 

 Công ty luôn có những biện pháp thích hợp trong việc thay đổi các sản phẩm tùy thuộc vào mùa 

vụ khai thác và tình hình thời tiết tự nhiên. 

 Công ty có những chính sách thích hợp trong việc thu mua nguyên liệu như thành lập đội thu 

mua chủ lực, bám sát địa bàn từng ngày, vận dụng sách lược thời vụ để tạo nguồn hành dự trữ 

sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường… 

Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận: 

 Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng bình quân khoảng 70% giá thành sản phẩm của Công ty, vật tư 

bao bì chiếm khoảng 4 – 5% giá thành. Như vậy, giá cả nguyên vật liệu đầu vào được xem là 

một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

 Giá cả của các loại nguyên liệu thủy sản khai thác đánh bắt trong tự nhiên thường xuyên dao 

động do phụ thuộc vào mùa vụ và điều kiện tự nhiên. Ngoài ra, lượng thủy sản trong tự nhiên 

hiện nay đã có biểu hiện của sự khan hiếm và cạn kiệt. Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua giá 

các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện… liên tục tăng cao đã ảnh hưởng đến việc tăng giá 

các loại nguyên liệu thủy sản của Công ty. 

 Trong bối cảnh giá cả các mặt hàng nguyên liệu thường xuyên biến động, Công ty luôn có 

những chính sách, biện pháp và sự chuẩn bị kịp thời để điều hòa giá cả nguyên liệu không bị 

biến động nhiều như: quản lý thật chặt mức tiêu hao nguyên liệu, chọn lựa mua nguyên liệu đạt 

chuẩn về quy cách, thành lập đội thu mua chủ lực bám sát địa bàn và giá cả từng ngày, vận dụng 

sách lược giá, thời vụ để tạo nguồn hàng sẵn sàng đáp ứng cho thị trường. Hoặc khi cần thiết, 

Công ty có thể giảm sản lượng sản xuất và đàm phán với khách hàng về việc điều chỉnh thời 

gian giao hàng hoặc thương lượng khách hàng mua để hỗ trợ giá thành sản phẩm… 

 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát 

o Hội đồng quản trị 

Danh sách thành viên HĐQT 

Stt Họ và Tên Giới tính Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Lực Nam Chủ tịch, 

kiêm Tổng Giám đốc 

2 Lê Vĩnh Hoà Nam Phó Chủ tịch, 

 

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 

 

Thành viên, 
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4 

 

Đỗ Thanh Nga 

 

Nữ 

 

Thành viên, 

kiêm Phó Tổng Giám đốc, 

kiêm Kế toán trưởng 

5 Võ Thị Thanh Trang Nữ Thành viên kiêm Phó Tổng 

Giám đốc, 

kiêm Giám Đốc vùng nuôi 

 

Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 

Stt Họ và Tên Giới tính Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Lực Nam Tổng Giám đốc 

2 Đỗ Thanh Nga Nữ Phó Tổng Giám đốc, 

kiêm Kế toán trưởng 

3 Trần Văn Cường Nam Phó Tổng Giám đốc 

4 Võ Thị Thanh Trang Nữ Phó Tổng Giám đốc 

5.3. Ban kiểm soát 

Stt Họ và Tên Giới tính Chức vụ 

1 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ Trưởng Ban 

2 Phạm Thị Thu Hiền Nữ Thành viên 

5 Lê Thị Ngọc Hường Nữ Thành viên 
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Tel : (84-8) 39543361 – 39543369        Fax : (84-8) 39543362. 
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 

VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018 
 
 

                PHẦN I 
 

          TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  NĂM 2017 
 
I .  ĐÁNH GIÁ CHUNG  : 

Năm 2017 Doanh số xuất khẩu thủy sản đạt 8,3 tỷ USD, tăng 19% so với năm 
2016, riêng ngành cá tra đạt 1,8 tỷ USD tăng gần 4% so với năm 2016.  được đánh giá là 
một năm có nhiều biến động tích cực với ngành Thủy sản.  

Sự tăng trưởng mạnh của ngành thủy sản, đặc biệt là tôm và cá tra năm 2017 nhờ 
sự tiêu thụ tăng cao thị trường các nước Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Các Công ty 
nhận được nhiều đơn hàng có giá trị gia tăng, giá cá bán cho Trung Quốc tương đương 
giá xuất khẩu đi EU, và các lô hàng được thanh toán rất đảm bảo. 

Tuy nhiên trong năm 2017, ngành thủy sản vẫn còn phải đối mặt với một số khó 
khăn như: Thuế chống bán phá giá, và rào cản kỹ thuật. Gần đây nhất là quyết định từ thị 
trường EU rút “thẻ vàng” đối với thủy sản khai thác Việt Nam, quy định kiểm tra gắt gao 
truy xuất nguồn gốc đối với hàng thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam. Bên cạnh đó thị 
trường Mỹ cũng áp dụng Chương trình Giám sát nhập khẩu thủy sản vào Mỹ (SIMP) có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 

 Trong năm qua điều kiện Công ty vẫn còn khó khăn, Hội đồng quản trị đã có 
những quyết sách, biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó 
với những biến động của thị trường.  

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017, HĐQT đã họp để đánh 
giá, triển khai kế hoạch, đưa ra các giải pháp cụ thể đến Ban Tổng Giám đốc Công ty để 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra.  

       ●Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị : 
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Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp với đầy đủ các thành viên tham gia 
góp ý và thống nhất đưa các Nghị quyết về các vấn đề sau : 

- Chia cổ tức năm 2016. 

- Ký kết Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng tùy từng thời điểm để bổ sung vốn 
cho SXKD và vùng nuôi . 

- Ký kết Hợp đồng với Công ty Kiểm toán AISC cho năm tài chính 2017. 

- Làm việc với đối tác nước ngoài làm cổ đông chiến lược để tăng nguồn vốn, bổ 
sung vốn cho SXKD. 

- Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung Đại hội cổ đông năm 2018 và đưa ra các chỉ tiêu kế 
hoạch SXKD được Đại hội thông qua . 

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán . Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư. 

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền 
hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát để đảm bảo định hướng Công ty hoạt 
động đúng quy định của Pháp luật. 

● Công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và Ban Điều hành : 

Hội đồng Quản trị đã theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường để 
chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch SXKD, mặt hàng 
kinh doanh và phương thức bán hàng .  

Chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, 
quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền 
lợi người lao động .  

Các Cán bộ quản lý của Công ty nhìn chung làm việc có trách nhiệm, gắn bó, 
gương mẫu và tham mưu cho Ban Giám đốc kịp thời và hiệu quả.  

        ● Đánh giá chung : 

Nhìn chung các thành viên Hội đồng quản trị , Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 
quản lý trong Công ty đã nỗ lực, quyết tâm trong việc điều hành hoạt động SXKD, tổ 
chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao 
cho .   

- Mặc dù trong năm vừa qua tình hình nguyên liệu Cá Tra có nhiều biến động và 
khan hiếm vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nhờ Công ty có vùng nuôi đáp ứng 
được 70% công suất hoạt động của nhà máy, với chi phí tự nuôi của Công ty thấp hơn giá 
thị trường từ 5% - 10% đã giúp Công ty ổn định sản xuất, ký hợp đồng bán hàng chủ 
động, và giá bán cạnh tranh được với các đơn vị cùng ngành. Bên cạnh đó năm nay thị 
trường Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc tăng mạnh tiêu thụ các mặt hàng thủy sản Việt 
Nam đặc biệt là cá tra, nên đã giúp Công ty ổn định và duy trì được doanh thu, mặc dù 
các thị trường khác như Châu Âu, Mỹ tiêu thụ giảm. 
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 Mặt khác, do Công ty thiếu vốn để sản xuất kinh doanh, phải vay Ngân hàng 
nhiều nên chi phí lãi vay lớn, đẩy giá thành sản phẩm tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến 
hiệu quả kinh doanh của Công ty . 

 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017 : 

1)  Cơ cấu thị trường XK : 

 Nhận thấy thị trường EU có dấu hiệu sụt giảm , các thị trường lớn khác như: Nhật 
Bản, Australia gia tăng tần suất cảnh báo và kiểm soát chất lượng đối với sản phẩm thủy 
sản nhập khẩu, Ban lãnh đạo Công ty đã nhạy bén đẩy mạnh mặt hàng Cá Rô phi ở thị 
trường Mỹ, tìm kiếm khách hàng Cá tra ở thị trường Trung Quốc, Philippin, 
Singapore…Đây là một bước đi đúng hướng vì năm 2017 Trung Quốc đã vượt EU trở 
thành thị trường tiêu thụ Cá Tra lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm 23 % thị phần. Giá xuất 
trong năm 2017 ngang bằng với giá thị trường Châu Âu, các nước này lại có ưu điểm là 
thời gian vận chuyển ngắn, phương thức thanh toán linh hoạt , vòng quay vốn nhanh… để 
hỗ trợ cho nguồn vốn lưu động của Công ty . 

 Cơ cấu thị trường cụ thể như sau : 

                                                               Năm 2017        Năm 2016         

-  Mỹ     :            2,43%   10,32%          
- Châu Âu   :            6,27%            22,41%     

-  Châu Á   :          85,15%            58,28%                

-  Thị trường khác  :             6,15%      8,99%          

     

2) Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017  : 

*  Về  Sản xuất chế biến , xuất khẩu  : 

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 
2017 

So sánh % 
cùng kỳ 

So sánh % 

Kế hoạch 

- Tổng Doanh thu Tỷ đồng 714.48 89,34 86,81 

- Lợi nhuận T. thuế Tỷ đồng 5.12        177,05  51,20 

- Sản lượng SXCB Tấn 17.306 104,88 102,10 

- Sản lượng XK Tấn 19.652 119,98 116,49 

- Gía trị XK Triệu USD 30,76 94,28 91,56 

 

 *   Về Tài chính   : 
 

                           CHỈ TIÊU Năm 2017 

Tổng doanh thu 714.479.700.010 

Các khoản giảm trừ 3.100.610.730 
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Doanh thu thuần 711.379.089.280 

Giá vốn hàng bán 594.007.989.393 

Lợi nhuận gộp 117.371.099.887 

Doanh thu hoạt động tài chính 9.734.143.332 

Chi phí hoạt động tài chính 62.580.179.233 

Trong đó : Chi phí lãi vay 57.184.384.902 

Chi phí bán hàng 39.667.758.977 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 18.927.012.345 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 5.930.292.664 

Thu nhập khác 297.884.606 

Chi phí khác 1.108.834.559 

Lợi nhuận khác (810.949.953) 

Tổng lợi nhuận trước thuế 5.119.342.711 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 0 

Lợi nhuận sau thuế 5.119.342.711 

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu 319 

          Số liệu này đã được kiểm toán .   

          Doanh thu thuần tính theo Chi nhánh  :      

- Văn phòng TP/HCM     :     60.218.092.677 đồng 

- Chi nhánh Kiên Giang – Chế biến  :     54.014.770.753  “ 

- Chi nhánh Đồng Tâm  – Sản xuất   :    597.146.225.850  “ 

- Chi nhánh Đồng Tâm  – vùng nuôi   :    323.778.911.156   “ (Doanh thu nội 
bộ) 

3)  Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2017 

Đây là cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua và thống nhất 
chia cổ tức là 5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. 

-    Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt   :   5%/ cổ phiếu ( 1 cổ phiếu nhận 500 đồng ). 

- Ngày chốt danh sách         :  20/03/2017 

- Ngày chi trả cổ tức dự kiến       :  20/07/2018 

Chia cổ tức (2016) 5% bằng tiền mặt: 8.025.797.000 đồng 

Quỹ dự phòng tài chính      :    350.000.000 đồng 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi      :  2.775.914.318 đồng 

Lợi nhuận chưa phân phối      :     601.683.652 đồng 
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III .  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG : 

Trong năm 2017 Công ty chỉ sửa chữa Nhà xưởng chế biến nhằm duy trì sản xuất 
đáp ứng yêu cầu kiểm định của Cơ quan kiểm tra chất lượng Thủy sản. Tổng số tiền là :  
2.872.925.000 đồng . 

 

        

   PHẦN II 

          

                                     KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2018  

 

I )   PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018   : 

1)  Nhận định tình hình : 

Tuy thị trường xuất khẩu cũng vẫn đứng trước nhiều khó khăn do một số nước 
nhập khẩu có xu hướng bảo hộ mậu dịch trong nước rất rõ ràng thông qua việc đưa ra 
hàng loạt các rào cản kỹ thuật, hay các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch…. 

Các chuyên gia kinh tế cho rằng năm 2018 Việt Nam vẫn đang ở vị thế rất thuận 
lợi so với nhiều quốc gia trong khu vực do chính trị , kinh tế vĩ mô ổn định và có nhiều 
lợi thế khi thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Xuất khẩu của Việt Nam vẫn tạo thế cạnh 
tranh nổi bật với những Hiệp định thương mại đã và sẽ ký với các nước đối tác, với chính 
sách điều hành linh hoạt tỷ giá và lãi suất trong biên độ cho phép của Chính Phủ. 

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam ( VASEP ) dù có những 
khó khăn nêu trên nhưng năm 2017 vẫn là năm mà xuất khẩu Thủy sản vẫn tăng trưởng 
mạnh, giá trị xuất khẩu thủy hải sản năm 2017 là 8,3 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2016. 
Dự kiến năm 2018 sẽ là 8,5 tỷ. 

Năm 2018 thị trường EU đồng Euro tương đối hồi phục, trong những tháng đầu 
năm 2018 khách hàng của thị trường Châu Âu đã ký hợp đồng và tiêu thụ trở lại. 

Ngoài những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Thủy sản, Ban Lãnh đạo 
Công ty đánh giá  năm 2018 Thủy sản số 4 có những lợi thế và khó khăn riêng , đó là : 

- Nguồn nguyên liệu nuôi trồng tương đối ổn định để cung cấp cho Nhà máy chế 
biến tại Đông Tháp . 

- Với mức thuế suất năm nay, Công ty đủ sức cạnh tranh khi bán hàng vào thị 
trường Mỹ. 

- Sản phẩm của Công ty chủ yếu là dạng thô, chế biến đơn giản chứ chưa đa dạng 
sản phẩm, chưa có sản phẩm giá trị gia tăng do thiếu hụt công nhân và chưa có vốn để 
đầu tư công nghệ chế biến. 

- Nguồn vốn kinh doanh gần như không đủ quay vòng để:  Nuôi trồng – Sản xuất 
– Xuất khẩu , đây là khó khăn triền miên kéo dài nhiều năm nay do Công ty khó tiếp cận 
vốn vay từ các Ngân hàng do chính sách tín dụng đối với ngành Thủy sản . 

      2)  Dự  kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh: 
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Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn hiện tại của Công ty ,  Ban Lãnh đạo 
Công ty dự kiến đưa ra kế hoạch trong năm 2018 như sau : 

- Tổng Doanh thu  :     750         Tỷ đồng – Tăng  5 % so với năm 2017 

- Sản lượng SXCB   :    18.170      Tấn       –  Tăng   5%     “    

- Sản lượng xuất khẩu  :    20.635  Tấn       –  Tăng   5%     “    

- Gía trị xuất khẩu   :      32,30       Triệu USD  –  Tăng  5%        “ 

- Lợi nhuận trước thuế   :      10  Tỷ đồng   

- Cổ tức : Dự kiến không chia cổ tức để tập trung nguồn tiền cho hoạt động SXKD  

 

II .       MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN   : 

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra như trên trong năm 2018 ngoài những 
biện pháp đã và đang thực hiện về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách ; về điều hành 
hoạt động SXKD; về Tài chính …như các năm trước,  Ban lãnh đạo Công ty dự kiến định 
hướng hoạt động như sau : 

1. Phát hành thêm cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược : Để có nguồn vốn đủ cho 
hoạt động  nuôi trồng, sản xuất, xuất khẩu , hạn chế vay Ngân hàng với chi phí lãi vay 
quá lớn. Đến thời điểm hiện nay, Công ty đang tiến hành các thủ tục chào bán cổ phiếu 
cho Nhà đầu tư nước ngoài – đối tác này đã đầu tư vào các công ty sản xuất thức ăn cho 
gia súc và thủy sản tại Việt Nam, họ muốn đầu tư mở rộng ngành nghề tại Việt Nam. 
HĐQT sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu cho Đại Hội Đồng Cổ Đông ngay khi hai 
bên đạt được những thỏa thuận tốt nhất cho các cổ đông Công ty. 

2.  Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài: Để đủ thủ tục pháp lý cho việc phát hành 
cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài thành công , HĐQT có tờ trình trình ĐHCĐ chấp 
thuận cho Công ty được tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100% thay 
cho mức 49% như hiện nay, theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam và Luật Chứng 
khoán . 

III )   BÁO CÁO  CHI THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2017 VÀ KẾ 
HOẠCH CHI NĂM 2018  : 

 Năm 2017 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty theo Nghị quyết 
của Đại hội cổ đông  là :  660.000.000  đồng . 

Năm 2018 do tình hình kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng 
Quản trị Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty bằng với năm 
2017, cụ thể như sau : 

 - Chủ tịch HĐQT :    10.000.000  Đồng/Tháng 

 - Uy viên HĐQT :      8.000.000          “ 

 - Trưởng ban KS :      5.000.000          “ 

 - Uy viên BKS :      4.000.000          “ 
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Năm 2018 để thực hiện được đúng những giải pháp mà Hội đồng Quản trị đã đề ra 
như trên, Công ty chúng ta sẽ phải có bước chuyển mình mới và rất nhiều công việc phải 
làm . 

Nếu phát hành thành công, Công ty sẽ có nguồn vốn ổn định. Lúc này chỉ tập trung 
vào sản xuất kinh doanh. Chúng tôi tin tưởng rằng Ban lãnh đạo sẽ phát huy hết khả năng 
và tâm huyết của mình cùng với đội ngũ Cán bộ Quản lý năng động, đội ngũ công nhân 
dày dặn kinh nghiệm Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội 
cổ đông giao phó. 

Thay mặt Công ty, tôi xin cám ơn sự tin cậy và ủng hộ của các Quý vị cổ đông đã 
dành cho Công ty trong thời gian vừa qua, và mong rằng  sẽ tiếp tục nhận được sự ủng 
hộ, góp ý của Quý vị trong thời gian tới để đưa Công ty ngày càng phát triển vững chắc . 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp .  

 

TP / HCM, ngày 20 tháng  04 năm 2018 

              CHỦ TỊCH HĐQT  kiêm TỔNG GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

 

 Đính kèm BCTC đã được kiểm toán năm 2017. 




































































































