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THƯ NGỎ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Kính thưa : Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư và Quý Khách hàng thân mến! 

Với chặng đường 15 năm hình thành và phát triển, VMPack luôn không ngừng khẳng định mình, 

hoạt động theo phương châm mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng, đối tác và cổ đông của 

công ty.  

Trong năm 2017, tình hình khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng 

đang có sự hồi phục sau suy giảm. Tuy nhiên, sự cạnh tranh đến từ các công ty đối thủ ngày 

càng khốc liệt ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh, mặc dù vậy công ty vẫn nhận được sự 

tin tưởng từ các nhà đầu tư. Rõ ràng, đây là một năm đầy thử thách đối với doanh nghiệp. 

Ban lãnh đạo chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm những giải pháp, đột phá để nâng cao hiệu quả 

kinh doanh và quản lý tài chính, nắm bắt cơ hội để vượt qua những trở ngại, khó khăn. Do cạnh 

tranh gay gắt giá bán và sản lượng tiêu thụ năm 2017 giảm trong khi các chi phí nguyên liệu đầu 

vào có xu hướng tăng. Mặt khác Dự án Nhà máy Bao bì Bình Dương tại Khu công nghiệp Nam Tân 

Uyên –Bình Dương chủ yếu bằng vốn vay ngân hàng và mới đi vào hoạt động tạo doanh thu nên 

chưa khai thác được thị trường lại phát sinh chi phí tài chính cao, phân bổ các chi phí trước hoạt 

động của dự án vào kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ nên Doanh thu và lợi nhuận không đạt 

được kỳ vọng theo kế hoạch của Cổ đông giao . 

 Năm 2018 sắp tới dự án nhà máy bao bì Bình Dương hoạt động, những năm đầu của dự án sẽ 

chưa khai thác được hết công suất,nhận định tình hình thị trường sẽ tiếp tục cạnh tranh ngày 

càng gay gắt nên vẫn còn nhiều thử thách và khó khăn, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của Ban 

lãnh đạo, sự tín nhiệm của cổ đông chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn và phấn đấu 

hoàn thành kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông đề ra và phát triển ổn định bền vững trong tương lai. 

Thay mặt Hội đồng Quản trị, ban điều hành và toàn thể CBCNV công ty, tôi xin chân thành cảm 

ơn Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý cổ đông tin tưởng công ty trong thời gian qua. Kính chúc 

Quý vị thật nhiều sức khỏe và thịnh vượng. 

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị.         
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Giới thiệu công ty 

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Thực Vật 

T n tiếng  nh : Vegetable Oil Packing Joint Stock Company 

T n viết t t : VMPACK 

Logo :  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001186 ngày 09 tháng 09 
năm 2002 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 

08 tháng 11 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp 

Vốn điều lệ : 149.988.170.000 đồng  

Vốn đầu tư chủ sở hữu : 149.988.170.000 đồng 

Địa chỉ : Lô 6 – 12, Khu F1, Khu Công Nghiệp Tân 
ThớiHiệp, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại : (08) 35974228 – (08) 35974229 

Số fax : (08) 35974231 

Website : www.vmpack.com 

Email : vmpack@vmpack.com 

Mã cổ phiếu : VPK 

 

http://www.vmpack.com/
mailto:vmpack@vmpack.com
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Nguồn: www.fpts.com.vn 

Giá cổ phiếu 

6.900  

 

http://www.fpts.com.vn/
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Tầm nhìn   Sứ mệnh           Giá trị cốt lõi 

 Nâng cao chất lượng sản 
phẩm đem lại niềm tin cho 
khách hàng. 
 
Cung cấp giải pháp toàn 
diện cho khách hàng 
những sản phẩm bao bì 
giấy với chất lượng đảm 
bảo, giá cả hợp lý và dịch 
vụ tốt. 
 
VMPACK luôn cam kết 
mang đến cho xã hội 
những sản phẩm tốt nhất 
bằng chính sự tôn trọng, 
trách nhiệm cao của mình 
cho xã hội 
 

 

 

 

“ Thành công không phải 
đã đến đích, thành công 
chỉ là bước khởi đầu cho 
thách thức mới” 
 
Trở thành một trong 
những công ty hàng đầu 
trong ngành bao bì tại 
Việt Nam với những sản 
phẩm chất lượng đáp 
ứng nhu cầu ngày càng 
phát triển của khách 
hàng. 
 

 

Tôn trọng 
“ Nhu cầu được tôn trọng là 
nhu cầu cao nhất của con 
người” 
 
VMPACK luôn tôn trọng 
người tài, khích lệ người 
sáng tạo,tri ân người tâm 
huyết, khen thưởng người 
đạt kết quả tốt vì sự phát 
triển bền vững của Công ty. 
 
Hài hòa lợi ích 
“ Tất cả cùng chiến thắng, 
tất cả cùng có lợi” 
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Sản phẩm chủ yếu của công ty : 

  

ty vinh dự được chính 

phủ trao tặng danh hiệu 

C        

  

 

 

 

 ờ

 thi đua cho đơn ị có tht 

ắc năm 2012 và 2013. 

ho Giám đốc điều hành 

 C

hiến sỹ thi đua cấp bộ 

cho 04 cá nhân và Bằng 

khen Bộ công thương 

cho 12 cá nhân xuất sắc 

trong công ty 
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Thông tinchung 
 

 

Quá trình hình thành và phát triển 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Cơ cấu tổ chức 

Định hướng phát triển 
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Các rủi roQuá trình hình thành và phát triển 

21/12/2006 

 

VPK 
Được thành lập trên cơ sở vốn góp của các cổ đông như Công ty 

Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam (Vocarimex), Công ty 

Cổ phần Dầu thực vật Tường An, Công ty Cổ phần Dầu thực vật 

Tân Bình, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk),.. 

09/2002 

Công ty tiến hành khởi công xây dựng nhà xưởng, mua 

sắm máy móc thiết bị. 

Công ty chính thức đi vào hoạt động, với số vốn điều lệ đăng 

ký ban đầu 76 tỷ đồng, nhưng thực tế công ty mới huy động 

được số vốn góp là   .   .100.000 đồng từ các cổ đông. Đến 

cuối tháng 09 năm 200 , Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều 

lệ    tỷ đồng. 

Chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên (Mã chứng 

khoán: VPK) tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố 

Hồ Chí Minh theo quyết định số 77/UBCKNN-GPNY ngày 16 

tháng 11 năm 200  và thông báo số 789/TTGDHCM-NY ngày 

0  tháng 12 năm 200  về việc niêm yết 

 

1/10/2004 

 

21/12/2006 

 

10/2003 
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2012 

 

2013 

 

Thông qua Đại hội Đồng Cổ Đông về việc phát hành tăng vốn 

bổ sung vốn điều lệ. Việc phát hành tăng vốn bổ sung thông 

qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư 

vốn cổ phần, với tỷ lệ phân bổ quyền là 19:1. Cuối tháng 10 

năm 2009 Công ty đã hoàn tất việc bổ sung vốn điều lệ 80 tỷ 

đồng. 

 

2012 là năm công ty có doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi chính thức đi 

vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty vinh dự được Chính phủ trao tặng cờ 

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012. 

Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được đặt ra trong 

năm với lợi nhuận sau thuế  vượt 113% so với kế hoạch. Giá cổ 

phiếu của công ty đã tăng trên thị trường chứng khoán, tăng 28% 

trong cả năm. 

 

04/2009 

 

2012 
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
 

Ngành nghề kinh doanh    

- Sản xuất và mua bán bao bì cho ngành thực phẩm 

- Mua bán máy móc thiết bị, vật tư nguyên liệu cho ngành bao bì 

- Dịch vụ thương mại 

- In bao bì 

- Mua bán thực phẩm 

 

Trong 3 năm gần đây, doanh thu chính của công ty đến từ thùng carton với tỷ 

trọng doanh thu là 89% và 90%, những sản phẩm còn lại đều chiếm tỷ trọng 

dưới 10%. 

 

Địa bàn kinh doanh 

Công ty thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trên cả nước như : TP.Hồ Chí 

Minh, Tỉnh Bình Dương,Đồng Nai,Cần Thơ, Kiên Giang, Khánh Hòa,Đà Nẵng…... 

Thị trường trong nước là chủ yếu,  hoạt động xuất khẩu không đáng kể. 

 

Các sản phẩm chính  

 

21/12/2006 
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BAN KIỂM SOÁT 

Phòng đảm bảo 

chất lượng 

 

Xưởng nhựa 

 

Xưởng giấy 

 

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 

              Không đạt kế hoạch theo 
nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 

 

Doanh thu năm 2017 

65% 

     Đạt 65% So với kế hoạch 
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Cơ cấu tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

GENERAL SHAREHOLDER MEETING 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BOARD CHAIRMAN 

BAN KIỂM SOÁT 

SUPERVISORY BOARD 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

CEO 

PHÓ GIÁM ĐỐC - DEPUTY CEO 

Giám đốc nhà máy BB Bình Dương 

NHÀ MÁY BB BÌNH DƯƠNG 

BD FACTORY 

BAN 

NGHIỆP 

VỤ 

SUPPORT 

DEPT 

. 

 

XƯỞNG  

GIẤY 

 

 

PAPER P. 

XƯỞNG  

NHỰA 

 

PLASTIC P. 

XƯỞNG  

GIẤY 

 

 

PAPER P. 

PHÒNG 

KỸ THUẬT 

 

TECHNICAL 

DEPT 

PHÒNG 

ĐẢM BẢO 

CHẤT 

LƯỢNG 

QA.DEPT 

 

PHÒNG 

NHÂN SỰ 

 

HR.DEPT 

PHÒNG 

 TÀI 

CHÍNH  

KẾ TOÁN 

F&A. DEPT 

PHÒNG  

KINH 

DOANH 

 

S&M. 

DEPT 

 

 

PHÒNG  

CUNG 

ỨNG-KHO 

PUR. & 

STORAGE 

DEPT 
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Định hướng phát triển 

Công ty hoạt động luôn đặt mục tiêu hàng 

đầu là sự phát triển bền vững. Theo đó, 

sự phát triển của công ty về mặt kinh tế 

luôn đi cùng với sự phát triển của cộng 

đồng, xã hội và tác động tích cực đến môi 

trường sinh thái xung quanh. Sự phát triển 

hài hòa giữa các mục tiêu chiến lược về 

kinh tế và môi trường, xã hội sẽ giúp Công 

ty đạt tăng trưởng và phát triển bền vững, 

cũng như tạo dựng được mối quan hệ lâu 

dài với người lao động, khách hàng, nhà 

đầu tư, đối tác thông qua việc xây dựng 

hình ảnh tốt đẹp của một doanh nghiệp vì 

lợi ích chung của cộng đồng và toàn xã 

hội. 

 

Mục tiêu về hoạt động 

Các mục tiêu chủ yếu của công ty: không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh trên các 

lĩnh vực thế mạnh nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và chăm sóc quyền lợi chính đáng cho 

người lao động. Đồng thời quan tâm sâu sắc đến môi trường, xã hội. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà máy mới với trang thiết bị hiện đại 

nhằm phát triển ổn định, bền vững và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

 Duy trì ổn định, phát triển các sản phẩm hiện có của công ty về chất lượng và sản lượng.  

 Nghiên cứu đầu tư mới cho dây chuyền sản xuất thùng giấy, thay thế các khâu thủ công 

bằng tự động hóa, nhằm giảm thiểu lao động thủ công và giảm tỷ lệ hao hụt trong sản 

xuất. Không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị. 

 

Đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng thiết bị kỹ thuật bảo đảm sản lượng và chất lượng 

cao, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao của 

người tiêu dùng. Phát triển Công ty trở thành Công ty hàng đầu trong ngành bao 

bì tại thị trường Việt Nam. 

 

 

 

 

Phòng cung 

ứng kho 

 

Phòng tài chính 

kế toán 

Phòng nhân sự 

 

PH  G ÁM Đ C 

Phòng kỹ thuật 

 

Phòng kế 

hoạch kinh 

doanh 
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Đối với môi trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty hoạt động trên phương châm được 

đặt lên hàng đầu là phát triển hướng tới sự 

bền vững. VMPack luôn luôn chủ động tìm 

kiếm những giải pháp sử dụng tài nguyên hiệu 

quả, phòng ngừa ô nhiễm, thân thiện với môi 

trường. Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải và khí thải trong quá trình sản 

xuất từ năm 2015 và đảm bảo vệ sinh môi 

trường đáp ứng tốt các yêu cầu của luật môi 

trường. 

Công ty thực hiện hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001-2008, 5S là công cụ hiệu quả 
nhằm nâng cao năng suất chất lượng và hiệu 
quả. 

 

Công cụ 5S Gồm: 
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Đối với cộng đồng 

 

Bên cạnh các mục tiêu kinh tế và 

giải pháp môi trường, việc làm giàu 

và phát triển cho cộng đồng chính 

là yếu tố cốt lõi còn lại xây dựng 

nên sự phát triển bền vững ở 

VMPack. 

Chính sự tăng trưởng kinh tế  trong 

các năm qua đã tạo công việc ổn 

định cho hơn 200 CBCNV. Đây là 

mục tiêu đối với cộng đồng nhỏ 

của chúng tôi, duy trì và tăng 

trưởng chất lượng cuộc sống cho 

anh em trong công ty. 

Ngoài ra, Công ty đã ủng hộ kinh 

phí xây dựng 03 nhà tình nghĩa tại 

Quận Gò Vấp và Hóc môn, Hỗ trợ 

sửa chữa trung tâm học tập cộng 

đồng phường Tân Thới Hiệp, Quận 

12, ủng hộ Quỹ vì người nghèo và 

các chương trình cộng đồng khác 

với tổng số tiền hơn 300 triệu 

đồng. 

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ 

tiếp tục thực hiện thêm nhiều hoạt 

động thiết thực, ý nghĩa hơn nữa 

để đóng góp vào sự phát triển của 

cộng đồng địa phương. 

 

 

Trong các năm qua cán bộ công nhân của công ty 

đã ủng hộ 50 triệu đồng cho gia đình Ông Lê Văn 

Mạnh Phường Hiệp Thành Quận 12 và 54,5 triệu 

đồng cho gia đình Ông Lê Văn Thanh (hơn  5 tuổi, 

người ngụ khu phố 11, phường 11, quận Gò Vấp)có 

hoản cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp cùng UBMT 

Tổ quốc Việt Nam phường 11, quận Gò Vấp đóng 

góp để sửa chữa toàn bộ và nâng cấp ngôi nhà mục 

nát cho Ông Thanh . Sau một tháng thi công, ngày 

20/12/2013, ngôi nhà mới khang trang đã được bàn 

giao cho gia đình Ông Mạnh và Ông Thanh. Năm 

2014 + 2015  và 2016 ủng hộ 44 triệu đồng cho gia 

đình Anh Lê Văn Cảng Quận Gò Vấp xây dựng nhà 

tình thương, ủng hộ 60 triệu đồng chăm sóc phụng 

dưỡng 02 bà mẹ Việt Nam anh hùng quận Gò vấp 

và huyện Hóc Môn và ủng hộ Trường sa, quỹ vì 

người nghèo ….theo phát động chung của thành 

phố.  
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Các rủi ro 

Rủi ro về kinh tế 

Chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát 
trong thời gian trong những năm trước đã làm GDP 
tăng trưởng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều 
ngành sản xuất kinh doanh trong đó có công nghiệp 
chế biến thực phẩm.Đây là ngành sử dụng nhiều sản 
phẩm bao bì nhựa và carton,do đó đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến hoạt động của các công ty sản xuất 
kinh doanh bao bì. 

Năm 2017, GDP tăng trưởng ở mức 6,81% cao hơn năm 
2016. Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 10/1 công bố báo 
cáo "Triển vọng kinh tế toàn cầu", dự báo tốc độ tăng 
trưởng của kinh tế toàn cầu năm nay sẽ nhích lên hơn so 
với năm ngoái, nhờ tình hình ở các nền kinh tế mới nổi và 
đang phát triển được cải thiện, với những khó khăn dịu 
bớt, nhất là khi giá hàng hóa tăng. WB dự báo tăng trưởng 
của kinh tế toàn cầu trong năm 2018 đạt 3,1%, so với mức 
tăng  % trong năm 2017. WB lưu ý rằng các chính sách 
của Mỹ sẽ thay đồi dưới chính quyền mới của Tổng thống 
Donald Trump, qua đó tác động đến cả nền kinh tế Mỹ và 
Thế giới. Theo ước tính của WB, việc triển khai toàn diện 
các đề xuất cắt giảm thuế của chính quyền mới sẽ giúp 
tăng trưởng GDP của Mỹ có thể đạt 2.5 –3 % trong năm 
nay và tăng trưởng 3%  – 3,5% trong năm tới. Mặc dù 
nhận định kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh sẽ là động lực lớn 
giúp thúc đẩy kinh tế toàn cầu, song WB cũng cảnh báo 
điều này có thể dẫn đến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 
(Fed) tiếp tục tăng lãi suất cơ bản và thắt chặt các điều 
kiện tài chính, qua đó tác động tiêu cực đến các nền kinh 
tế mới nổi vốn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn tài chính bên 
ngoài Điều này có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong 
ngành nói chung và công ty nói riêng. 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam 

 



1 Công ty Cổ phần bao bì Dầu Thực Vật - VMPACK 

 

 19 Báo cáo thường niên 2017 

 

 

Rủi ro về biến động giá cổ phiếu tr n thị trường chứng khoán 

 

 

Cổ phiếu công ty có sự thể hiện rất ấn tượng 

trên thị trường. Nhưng khi công ty được niêm 

yết trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu 

sẽ được xác định dựa theo quan hệ cung cầu 

trên thị trường và ảnh hưởng bởi các yếu tố: 

tình hình hoạt động của công ty, tình hình kinh 

tế - chính trị - xã hội, yếu tố tâm lý của người 

đầu tư....Do đó, giá cổ phiếu của Công ty sẽ có 

những biến động khó lường.  

 

 

Rủi ro về giá nguy n liệu đầu vào 

Với đặc điểm kinh doanh Công ty thường 

ký hợp đồng cung cấp bao bì theo từng 

tháng,quý, và từng năm với giá bán xác 

định trước cho một số khách hành chủ lực 

nên VMPack chịu nhiều rủi ro nếu giá 

nguyên liệu đầu vào tăng. Ngoài ra, sản 

lượng nội địa hầu như không đáp ứng đủ 

nhu cầu của ngành, hầu hết các công ty 

đều phải phụ thuộc vào nguyên liệu giấy, 

nhựa nhập khẩu, trong khi giá cả trên thị 

trượng thế giới thường cao vào biến động 

thất thường. Nguyên liệu giấy được sử 

dụng để sản xuất thùng carton khoảng 

30-40% được nhập khẩu từ Thái Lan, Hàn 

Quốc. Mặc dù trong năm 2017, tỷ giá 

đang được duy trì ở mức khá ổn định theo 

như thông điệp của Ngân Hàng Nhà Nước 

(trong năm 2017 phá giá VND/USD chỉ từ 

1-2%), nhưng hiện nay Công ty đang 

dùng nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa và 

giấy cuộn nhập từ nước ngoài nên công ty 

vẫn sẽ chịu rủi ro về tỷ giá. Việc giá trị 

đồng USD so với VND tăng sẽ gây sức ép 

làm tăng giá cả hàng hóa nhập khẩu, do 

đó sẽ tác động đến hoạt động nhập khẩu 

nguyên vật liệu của Công ty. Chi phí sản 

xuất như giá vốn hàng hóa sẽ tăng lên, 

ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 
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Rủi ro cạnh tranh và thị trường  

Hiện nay, bao bì nhựa, chai PET và thùng carton ngày càng được sử dụng rộng rãi trong sản 

xuất do những đặc điểm nổi trội như: độ bền, sự tiện dụng, khả năng vận chuyển tốt, vệ 

sinh, có khả năng tái chế và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên cũng vì lý do đó, số lượng 

các doanh nghiệp trong ngành ngày càng nhiều, nguồn cung sẽ dồi dào hơn, áp lực tranh 

giành thị phần và giá sẽ ngày càng trở nên gay gắt. 

Bên cạnh đó, lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể 

trong giai đoạn   năm vừa qua. Theo đó, môi trường cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn về mặt giá 

cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Các doanh nghiệp trong nước sẽ gặp phải đối đầu 

với sự cạnh tranh gay gắt từ phía các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tiềm lực 

tài chính mạnh và công nghệ hiện đại như: Công ty bao bì Tân Á (Thái Lan), Công ty bao bì 

Akamax, Công ty bao bì Box.Pak (Malaysia), Công ty Ornapaper Vietnam (Malaysia), Các 

công ty của các tập đoàn Đài Loan 

Rủi ro về pháp luật 

Do đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong ngành giấy nên Công ty phải chịu sự quản lý 

chặt chẽ từ pháp luật trong vấn đề môi trường. Tuy vậy, Vmpack với lợi thế dây chuyền sản 

xuất từ Nhật Bản, Đài Loan (quốc gia có ngành công nghiệp giấy phát triển mạnh) có thể 

đảm bảo tuân thủ được những yêu cầu về bảo vệ môi trường của Chính phủ. Ngoài ra 

doanh nghiệp là công ty cổ phần, đã niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM nên hoạt động 

của VMPACK cũng chịu tác động lớn từ các văn bản pháp luật như Luật Doanh Nghiệp, Luật 

Chứng Khoán về hoạt động công bố thông tin. Các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này hiện 

đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về mặt chính sách có thể ảnh hưởng đến 

hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro pháp luật, Công ty luôn phân 

công theo dõi các thay đổi về chính sách để điều chỉnh hệ thống quy trình, quy định nội bộ 

để phù hợp với sự thay đổi đó. 

Rủi ro khác  

Hỏa hoạn là một trong những rủi ro gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đặc 

thù của công ty thường sử dụng các vật liệu và hàng hóa rất dễ cháy. Tuy nhiên, để hạn 

chế đến mức tối thiểu các rủi ro có thể có, công ty luôn trang bị đầy đủ hệ thống và các 

dụng cụ phòng chống cháy nổ, nhân viên công ty luôn đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp 

an toàn lao động, được tập huấn để có khả năng xử lý cơ bản khi có sự cố xảy ra…Ngoài ra, 

các rủi ro bất khả kháng khác như thiên tai, chiến tranh, động đất…nếu có xảy ra cũng sẽ 

gây những thiệt hại cho tình hình sản xuất của công ty. 
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Tuy nhiên, trong những rủi ro thách thức ấy, 

Công ty đã nhìn ra những lợi thế và cơ hội phát 

triển trong tương lai. 

 

Triển vọng của công ty 

 

Bên cạnh việc tạo được sự tin cậy về chất lượng 

sản phẩm; công ty luôn có một nền tảng quản 

trị bền vững, cán bộ nhân viên luôn có tinh thần 

trách nhiệm, sự hợp tác, sự đồng bộ cao trong 

công việc. Bộ máy quản lý và điều hành của 

Công ty luôn luôn bám sát tình hình, kịp thời có 

những giải pháp thích hợp ứng phó với thực tiễn 

thay đổi của thị trường. 

Trong những năm gần đây, ngành bao bì carton 

trong được đánh giá là đang ở trong giai đoạn 

tăng trưởng, sản lượng tăng ở mức nhanh và 

trung bình từ 15-20%/năm. So với tăng trưởng 

bình quân của toàn ngành công nghiệp, đây là 

mức tăng trưởng cao.Với đặc tính tiện dụng, 

không gây hại sức khỏe, dễ in ấn và tạo kiểu 

dáng, và đặc biệt là dễ xử lý và tái sinh bao bì 

carton ngày càng được sử dụng rộng rãi trong 

nhiều ngành. Các sản phẩm như bao bì nhựa, 

chai PET và thùng carton cũng ngày càng được 

sử dụng rộng rãi do những đặc điểm nổi trội: độ 

bền, tiện dụng, khả năng vận chuyển tốt, vệ 

sinh, có khả năng tái chế và thân thiện với môi 

trường. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty sẽ có những điều kiện từ bên trong 

và bên ngoài thuận lợi để phát triển trong tương 

lai. 

Với phương châm phát triển ổn định và bền 

vững Ban lãnh đạo công ty đã trình Đại hội 

đồng cổ đông phê chuẩn  dự án đầu tư mở rộng 

nhà máy tại KCN Nam Tân Uyên – Bình Dương 

với trang thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về mẫu 

mã, chất lượng sản phẩm phù hợp với xu thế 

phát triển thị trường. 
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Tình hình hoạt động 

trong năm 
 

Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh  

Tổ chức và nhân sự   
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Phân tích tình hình tài chính  

 

Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh 
 

Cùng với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới năm 2017, ngành 

nhựa-bao bì cũng đang chịu tác động  tiêu cực. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp 

đã phải có những thay đổi quan trọng trong kế hoạch phát triển, đồng thời nỗ lực hết mình 

để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số doanh nghiệp lớn đã điều chỉnh 

kế hoạch kinh doanh cho phù hợp, hoặc phải thu hẹp hoạt động sản xuất hay thậm chí chấp 

nhận giảm lợi nhuận để duy trì hoạt động và công ăn việc làm cho người lao động. Đối với 

những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, một số đã chọn giải pháp tạm ngừng hay thậm 

chí chấm dứt hoạt động. Năm 201  nhà máy bình dương đi vào hoạt động nhưng chưa khai 

thác được thị phần, các chi phí tài chính tăng cao ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của 

Doanh nghiệp. Nhưng với nỗ lực của Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và sự tin tưởng 

của người tiêu dùng và đối tác, VMPack đã cố gắng dần vượt qua những khó khăn: 

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 
Thực hiện 

2017 
Kế hoạch 

2017 
Thực hiện 

2016 
So với 

KH 2017 
So với 
2016 

Doanh thu thuần 161 250 202 65% 80% 

Lợi nhuận sau thuế (39,3) (18,5) 1,67   

Tỉ lệ cổ tức      

 

Năm 2016 do cạnh tranh gay gắt, giá nguyên liệu đầu vào tăng, trong khi giá bán giảm, sản 

lượng sản xuất giảm nên về doanh thu không đạt kế hoạch và giảm mạnh so với thực hiện 

năm 201 , đồng thời lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh chỉ đạt 6,4% kế hoạch, tỷ suất lợi 

nhuận sau thuế / vốn điều lệ đạt 2,1%. 

 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm (Đơn vị: đồng) 

Chỉ tiêu 2016 2017 

Doanh thu thuần 201.742.094.223 161.565.600.171 
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Giá vốn hàng bán 172.781.970.123 165.367.007.651 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 28.960.124.100 28.960.124.100 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.085.326.838 (39.535.869.731) 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2.165.966.753 (39.301.694.438) 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.673.453.707 (39.331.328.830) 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 100 (2.622) 

 

Trong năm công ty không có sự biến động về chiến lược kinh doanh, nguồn cung cấp, 

thị trường so với năm 2016. 
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Kết quả kinh doanh theo sản phẩm 

 

Thùng carton chiếm tỷ trọng cao nhất 

trong cơ cấu doanh thu theo sản phẩm với 

88% vào năm 2017, giá trị tuyệt đối 142 

tỷ đồng. Theo sau đó là doanh thu từ chai 

nhựa pet và nắp nút chỉ với 8%, doanh 

thu từ các hoạt động khác chiếm 4%. 

Thùng carton là sản phẩm  mang lại lợi 

nhuận cao nhất so với các sản phẩm khác 

của công ty trong những năm vừa 

qua.Tuy nhiên năm 201  năm đầu tiên 

nhà máy mới carton đi vào hoạt động nên 

chưa mang lại hiệu quả trong năm.  

Hoạt động kinh doanh chai nhựa pet của 

công ty không có sự biến động nhiều so 

với năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động 

này trong năm nay giảm do doanh số 

giảm.Vấn đề quản lý chi phí tiến triển theo 

chiều hướng tốt. Để tạo ra 1 đồng doanh 

thu từ chai nhựa pet trong năm 2011, 

công ty đã phải tốn đến 1,2 đồng chi phí, 

làm cho kết quả kinh doanh từ hoạt  động 

này là -1,3 tỷ đồng.Tuy nhiên đến năm 

2013, tỷ số chi phí trên 1 đồng doanh thu 

giảm xuống còn 0,95 đồng mang lại 535 

triệu đồng lợi nhuận gộp cho công ty. 

Năm 201  tỷ số chi phí trên 1 đồng doanh 

thu giảm xuống còn 0,8  đồng mang lại 

2.103 triệu đồng lợi nhuận gộp cho công 

ty.Năm 201  tỷ số chi phí trên 1 đồng 

doanh thu giảm xuống còn 0,71 đồng 

mang lại 5.314 triệu đồng lợi nhuận gộp 

cho công ty, năm 201  ỷ số chi phí trên 1 

đồng doanh thu giảm xuống còn 0,70 

đồng mang lại 7.195 triệu đồng lợi nhuận 

gộp. Năm 201  do công ty tập trung vào 

mảng Carton và dự kiến sẽ ngưng sản 

xuất mảng chai nhựa trong tương lai do 

tái cấu trúc lại công ty nâng cao hiệu quả 

kinh doanh và phát triển ổn định bền 

vững. Hoạt động kinh doanh nắp nút của 

công ty chưa mang lại hiệu quả cao trong 

năm qua.  

Tỷ trọng doanh thu theo sản phẩm 
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Lưu chuyển tiền trong năm 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong năm 2013 ở mức ấn tượng là 65,8 tỷ đồng, tăng 

22% so với năm 2012 và tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng 40% lên mức 16,6 tỷ đồng 

của dòng tiền trong năm. Bằng nguồn tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh, VMPack không 

những thực hiện được nhu cầu chi tiêu thường xuyên trong năm, mà còn chia lãi, đầu tư tài 

sản cố định, trả nợ vay. Sự tăng trưởng tốt của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã bù 

đắp cho dòng tiền dùng cho hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.  Năm 201  dòng tiền 

từ hoạt động kinh doanh là 20,9 tỷ đồng giảm so với năm 201  do tình hình sản xuất kinh 

doanh khó khăn hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD.Năm 201  dòng 

tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh không biến động nhiều so với năm 201 . Năm 2017 

dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm mạnh xuống mức âm 3,5 tỷ đồng, do 

trong năm doanh thu giảm nên khoản thu từ hoạt động kinh doanh giảm, đồng thời phải bù 

đắp chi trả cho hoạt động đầu tư nên dòng tiền gặp khó khăn. 

Năm 2017, dòng tiền trong hoạt động đầu tư được dùng cho việc mua sắm xây dựng tài sản 

cố định và các tài sản dài hạn khác (đầu tư dự án). Dòng tiền chi cho hoạt động đầu tư 

trong năm cũng lên mức 20,7 tỷ đồng. Tuy công ty vẫn đang sử dụng nguồn vốn từ các 

khoản vay, dòng tiền nhận được từ khoản vay là 88 tỷ đồng nhưng công ty hoàn trả lại các 

khoản vay đã làm cho dòng tiền đi ra từ hoạt động tài chính ở mức khá lớn. Trong năm 

2017, công ty đã dùng 132 tỷ đồng trả khoản nợ gốc đã vay lại tương ứng để duy trì vốn 

lưu động cho sản xuất kinh doanh. 

 

Lưu chuyển tiền Tỷ đồng 
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Chi phí 

 

Về giá trị tuyết đối, để đảm bảo sự tăng trưởng của doanh thu, các chi phí như giá vốn 

hàng bán, chi phí quản lý, chi phí bán hàng đều tăng. 

Hiệu quả quản lý chi phí của công ty được thể hiện rõ qua  tỷ số các chi phí chủ yếu trên 1 

đồng doanh thu so với các công ty cùng ngành. So với năm 2014 và năm 2015 các tỷ số này 

tăng mạnh. Trong các chi phí chủ yếu của công ty, chi phí tài chính giữ một phần không 

đáng kể trên 1 đồng doanh thu. Chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay, năm 2015, chỉ 

0,007 đồng chi phí tài chính trên 1 đồng doanh thu, nhưng năm 201  là 0.020 đồng chi phí 

tài chính trên 1 đồng doanh thu, năm 201  chỉ tiêu này tăng hơn năm 201  do nguồn tiền 

tập trung chi đầu tư xây dựng Nhà máy Bình Dương nên tiền vay ngân hàng cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh tăng, chi phí lãi vay tăng.Đặc biệt năm 201  chi tài chinh 0.0 9 

đồng/trên 1 đồng doanh thu làm tăng rất cao chi phí tài chính. 

 Trong năm nay, sản lượng sản xuất giảm, doanh thu giảm, giá bán giảm, nhưng chi phí 

nguyên vật liệu đầu vào tăng nên giá thành sản xuất tăng, chỉ tiêu giá vốn trên doanh thu 

tăng đáng kể, năm 201  là 0.8  đồng giá vốn trên 1 đồng doanh thu, năm 201  là 0.80 

đồng giá vốn trên 1 đồng doanh thu, năm 201  là 0.8  đồng giá vốn trên 1 đồng doanh 

thu, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu khá cao nên làm cho chỉ tiêu lợi nhuận giảm mạnh so với 

các năm trước. 
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1. Ông LÊ QUỐC DŨNG  –  Q Giám đốc 
 

- Họ và tên : Lê Quốc Dũng 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 27/09/1974 

- Nơi sinh : Tp.HCM 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Tp.HCM 

- Địa chỉ thường trú :32/4 Đường Đồng Đen, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.HCM 

- Số điện thoại liên lạc :  

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế 

- Chuyên ngành  : Quản lý 

- Quá trình công tác:  

 1998-2008  : Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH ACECOOK VIETNAM 

 2008-2010 : Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty GOLDEN WHEAT.,SJC ( 
CÔNG TY BỘT MÌ LÚA VÀNG) 

 2011-201 : Phó trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu TỔNG CÔNG TY CÔNG 
NGH ỆP DẦU THỰC VẬT V ỆT NAM ( VOCAR MEX) 

 2013-201 : Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠ  DẦU THỰC VẬT 
( VOT) 

 2016-201 : Giám đốc Maketing TỔNG CÔNG TY CÔNG NGH ỆP DẦU THỰC VẬT 
V ỆT NAM ( VOCAR MEX) 

 Tháng 11/2017  : Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC 
VẬT ( VMPACK) 

       -  Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Giám đốc. 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không có. 

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không có. 

- Tỷ lệ sở hữu                  : 0,000% 

Tổ chức và nhân sự  

 

Ban điều hành 

Kết thúc năm 201  , công ty có   thành viên trong ban điều hành như sau: 
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2. Ông HUỲNH PHƯỚC THỌ –  Phó Giám đốc 

 

- Họ và tên : Huỳnh Phước Thọ 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 05/04/1972 

- Nơi sinh : Lộc Ninh 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Bạc Liêu 

- Địa chỉ thường trú :  8  Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 

- Số điện thoại liên lạc : 08.35974228 

- Trình độ chuyên môn :Cử nhân kinh tế 

- Chuyên ngành : Quản lý 

-         Quá trình công tác:  

 1994 -2002 : Nhân viên khai thác công ty xếp dỡ Tân Thuận-thuộc Cảng Sài Gòn 

 2002-2011  : Nhân viên Phòng kế hoạch đầu tư –Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu 
thực vật Việt Nam ( Vocarimex) 

 2011-201   : Phó trưởng phòng Nhân sự - Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu thực 
vật Việt Nam ( Vocarimex) 

 

    8/201  đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật. 

-     Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Phó Giám đốc. 

-      Hành vi vi phạm pháp luật           : Không có. 

-      Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty  : Không có. 

-     Tỷ lệ sở hữu                                      : 0,0125% 
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3. Ông HOÀNG BÁ CHINH –  Kế toán trưởng  
 
- Họ và tên : Hoàng Bá Chinh 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 16/11/1977 

- Nơi sinh : Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Đông Hưng, Thái Bình 

- Địa chỉ thường trú : 01 tổ   , KP , Phường Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM 

- Số điện thoại liên lạc : 08.35974228 

- Trình độ chuyên môn : Tín dụng –ngân hàng (cử nhân) – Kế toán-Kiểm toán 

 (cử nhân). 

- Chuyên ngành : Quảnlý 

- Quá trình công tác 

 1995-1999      : Học đại học Ngành tín dụng – Ngân hàng (cử nhân) 

 1999-2000     : Học Kế toán trưởng ĐH Kinh tế , Tp.HCM (chứng nhận) 

 2008-2011      : Học ĐH Kinh tế Tp.HCM, Ngành Kế toán – Kiểm toán (cử 
nhân). 

 2000-2011      :Học hoàn thiện các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: B Anh Văn- Vi 
tính, kiểm toán viên chuyên nghiệp, Xuất nhập khẩu và Hải 
quan, Giám đốc tài chính. 

 2000-2004        : Kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Hoàng 
Hải.  

 2005 đến nay  : Kế toán Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật. 

-   Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  : Kế toán trưởng.  

-   Hành vi vi phạm pháp luật  : Không có. 

-   Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không có. 

-   Tỷ lệ sở hữu                   : 0% 

 



1 Công ty Cổ phần bao bì Dầu Thực Vật - VMPACK 

 

 31 Báo cáo thường niên 2017 

 

 

Cán bộ, nhân vi n 

 

Trong năm 2017, mặc dù tình hình kinh doanh công ty 

gặp khó khăn về mọi mặt do dự án mới đi vào hoạt 

động và chủ yếu đầu tư bằng vốn vay ngân hàng trong 

khi chưa khai thác được thị trường nhưng công ty vẫn 

giữ được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao 

động. Đặc biệt, công ty rất chú trọng đến công tác 

tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phù 

hợp, để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao về 

trình độ kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh. Ngoài ra, các 

chính sách khuyến khích người lao động tự đào tạo 

nâng cao trình độ luôn được công ty đặt lên hàng đầu.  

Tính đến thời điểm ngày  1 tháng 12 năm 2017, tổng 

số cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Bao bì 

Dầu thực vật là 157 người. Trong đó: 

Trình độ đại học : 17 người, chiếm 10% 

Trình độ cao đẳng : 7 người, chiếm  5% 

Trình độ trung cấp : 20 người, chiếm 13% 

Trình độ phổ thông : 113 người, chiếm 72% 
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Số lượng lao động của công ty năm nay giảm hơn năm 

trước 40% do công ty tái cấu trúc công ty theo hướng tinh 

gọn hơn và do doanh số giảm nên lao động phổ thông 

cũng giảm theo cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh 

doanh trong năm. So với năm 2015 và 2016 sản lượng 

giảm, doanh thu giảm, chi phí tiền lương giảm, năng suất 

của người lao động giảm. Năm 2016 không có biến động 

nhiều so với những năm trước đây. Trung bình, một lao 

động của VMPack tạo ra 1,25 tỷ đồng doanh thu cho công 

ty trong năm 2014 và 2015. Năm 201  trung bình một lao 

động tạo ra 0.76 tỷ đồng doanh thu. Năm 201  bình một 

lao động tạo ra 0.97 tỷ đồng doanh thu Nguồn lao động 

có chất lượng là yếu tố nội tại quan trọng đảm bảo cho sự 

phát triển bền vững của công ty trong tương lai.  

Ch nh sách người lao động 

 

Đối với VMPack, nguồn lao động là nguồn lực vô cùng quý giá. Điều này luôn được Công ty thể 

hiện thông qua các chế độ, chính sách, ưu đãi chăm lo cho người lao động. Bên cạnh những  

chính sách theo quy định của Nhà Nước, chúng tôi còn chủ trương áp dụng các chính sách riêng 

khác, mang đến lợi ích cho người lao động, được quy định cụ thể với người lao động 

 Đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập của người lao động. Thu nhập bình quân trên 

7.500.000 đồng/người/tháng. 

 Thời gian làm việc của công nhân được Công ty bố trí hợp lý, bình quân    giờ/tuần 

(lao động gián tiếp),  8 giờ/tuần (lao động trực tiếp). Công nhân được phục vụ suất 

ăn giữa ca đảm bảo chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt, vệ sinh đầy đủ, an toàn cho cán bộ công 

nhân viên. Thành lập phòng y tế cho nhà máy để khám chữa bệnh thông thường 

cho cán bộ công nhân viên.Từ lúc công ty được thành lập đến nay chưa xảy ra 

trường hợp ngộ độc thực phẩm. 

 Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công nhân viên Công ty. 

 Trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ, bảo hộ lao động, đồng phục văn phòng ..., tạo 

điều kiện tốt nhất để người lao động an tâm sản xuất. Thực hiện đầy đủ các chế độ  

hợp đồng lao động  bảo hiểm xã hội  bảo hiểm y tế; trợ cấp thôi việc... 

 Thực hiện khen thưởng hàng năm, khen thưởng đột xuất và tổ chức cho cán bộ 

công nhân viên tham quan nghỉ mát các ngày lễ. 
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Tình hình đầu tư thực hiện các dự án 

Các khoản đầu tư lớn: Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê 

duyệt đầu tư dự án Nhà máy Bao bì carton tại KCN Nam Tân Uyên - Bình Dương với tổng giá trị 

đầu tư khoảng 320 tỷ đồng, thời gian thực hiện    tháng và chia làm hai gian đoạn, giai đoạn 1 

khoảng 18 tháng, dự kiến đầu tư khoảng 270 tỷ đồng và sẽ đi vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh tạo doanh thu, trong quá trình sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án.  

Thực hiện theo nghị quyết trên năm 2014 +2015 và 2016 công ty triển khai dự án đến nay cơ 

bản hoàn thành giai đoạn 1, Năm 201  nhà máy sẽ đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tọa 

doanh thu. 

Phân tích - Đánh giá về hiệu quả đầu tư thực hiện dự án: Hội đồng quản trị và ban giám đốc 

công ty đã triển khai đúng tiến độ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các hạng mục đầu tư 

đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng,kỹ mỹ thuật, giá cạnh tranh và đảm báo đúng quy trình 

trong đầu tư xây dựng cơ bản. 

Để chuẩn bị cho nhà máy mới đi vào hoạt động Ban giám đốc công ty trong thời gian qua đã 

đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm phát triển khách hàng mới và giữ vững thị phần của các 

khách hàng hiện hữu. Do dự án sẽ đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh vào đầu năm 2017 và 

năm đầu tiên đi vào hoạt động nên chưa khai thác được thị trường, thời gian hoạt động vốn đầu 

tư chủ yếu là vốn vay dài hạn ngân hàng làm phát sinh chi phí tài chính cao nên sẽ chưa mang 

lại hiệu quả đầu tư trong năm. 

Nhận thức được những thuận lợi và khó khăn khi đầu tư dự án, công ty đã có những chiến lược 

trong dài hạn như : Đẩy mạnh công tác thị trường, Chất lượng sản phẩm, giá thành cạnh tranh, 

uy tín và thương hiệu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu cải tiến 

mẫu mã sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Trong năm 2017 và những năm sau nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng và dự kiến 

tăng, % trưởng GDP nước ta là 6.8%, lạm phát được kiểm soát và đặc biệt tiềm năng ngành 

bao bì còn rất lớn. Đồng thời với những nỗ lực cố gắng của Lãnh đạo và tập thể cán bộ công 

nhân viên công ty công ty cùng sự hỗ trợ tin tưởng của quý khách hàng, cổ đông, đối tác kinh 

doanh và các nhà đầu tư Công ty tin tưởng sẽ mang lại hiệu quả trong đầu tư. 

Các công ty con, công ty liên kết: Công ty có mở thêm chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại KCN 

Nam Tân Uyên – Bình Dương và dự án đang chuẩn bị đi vào hoạt động Sản xuất kinh doanh. 

 chính 
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Phân tích tình hình tài chính 

Tính đến thời điểm này, tổng giá trị tài sản của công ty là hơn 375 tỷ đồng. Tổng tài sản của 
công ty thông thường tăng trưởng cùng với sự mở rộng trong hoạt động sản xuất là điều tất yếu 
trong quá trình phát triển. Tuy nhiên năm 201  So với năm 2016 do tình hình kinh doanh không 
thuận lợi và đạt kỳ vọng như mong muốn nên, mặt khác do tái cấu trúc sắp xếp lại nên thanh lý 
một số tài sản không còn như cầu sử dụng là giảm tăng trưởng của tài sản ở mức 8%.  

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty năm 2017 so với năm trước.  

Tỷ đồng 2016 2017 %  

Tổng giá trị tài sản 407,6 375 92% 

Doanh thu thuần 201,7 161,6 80% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2,1 (39,5) 
 

Lợi nhuận khác 81 234 288% 

Lợi nhuận trước thuế 2,2 (39,3) 
 

    Lợi nhuận sau thuế 1,7 (39,3) 
 

    Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0% 0% 
 

Các chỉ ti u tài ch nh chủ yếu 
Hầu hết các chỉ tiêu tài chính chủ yếu cả VMPack đều ở mức chuẩn và an toàn qua các năm, thể 

hiện sự ổn định và bền vững về tình hình tài chính của công ty.  

 
Chỉ tiêu Đơn vị 2015 2016 2017 

1 Khả năng thanh toán (lần)         

  - Khả năng thanh toán nhanh lần 2,04 0,86 0,59 

  - Khả năng thanh toán hiện hành lần 1,6 0,44 0,36 

2 Tỷsuấtlợinhuận (TSLN)         

  - TSLN sau thuế/Tổng tài sản % 8,2 0,4 (0,10) 

  - TSLN sau thuế/Doanh thu thuần % 8,4 0,8 (0,24) 

  - TSLN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu % 14,7 1,1 (0,33) 

  - Lợi nhuậntừ HĐKD/Doanh thu thuần % 9,9 1,0 (0,24) 

3 Vòng quay hoạtđộng (vòng)         

  - Vòng quay HTK Vòng 7,0 4,3 4,0 

  - Vòng quay khoản phải thu Vòng 11 6,2 6,0 

  -Vòng quay Tài sản  Vòng 2,0 2,2 2,0 

4 Cơ cấu nguồn vốn        

  - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn  0,43 0,60 0,68 

  - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn  0,56 0,39 0,31 

  - Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu   0,78 1,56 2,1 
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 

Khả năng thanh toán của công ty đang có chiều hướng 

không khả quan, các chỉ số khả năng thanh toán hiện 

hành giảm từ 1,  năm 201  xuống còn 0,   năm 

2016, khả năng thanh toán nhanh giảm từ 2,0  năm 

2015 xuống còn 0,8  năm 201 . Từ mức có khả năng 

thanh toán ngắn hạn trong năm 2014, 2015, đến năm 

2017 chỉ số này đã giảm đáng kể. Chỉ số thanh toán 

giảm do nguồn tiền tập trung chi trả cho các khoản 

đầu tư Nhà máy Bao bì tại Bình Dương.  

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
 

Từ năm 2010 đến năm 201 , Công ty đã có sự 

tăng trưởng mạnh mẽ về hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. Các chỉ số về khả năng sinh lợi của 

công ty đều tăng lên đáng kể. Năm 201  là 

năm công ty dự trữ được một lượng lớn 

nguyên vật liệu giá rẻ, giúp giảm đáng kể chi 

phí giá thành do đó các chỉ tiêu sinh lợi của 

năm nay đều tốt hơn năm trước. Năm 201  

tình hình cạnh tranh gay gắt nên giá bán giảm 

làm giảm tỷ suất lợi nhuận so với năm 201 . 

Năm 201  tỷ suất lợi nhuận tăng so với năm 

2014. Năm 2017 tỷ suất lợi nhuận giảm mạnh 

do doanh thu giảm 20% so với năm 2016, chi 

phí nguyên vật liệu tăng,... giá thành sản xuất 

tăng, chỉ số lợi nhuận giảm mạnh. 
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 

Các chỉ số về  quản lý tài sản bao gồm 

hàng tồn kho, khoản phải thu của công ty 

đang ở mức tốt, với sự tăng dần qua các 

năm. Tổng quan nền kinh tế hiện nay đang 

ở thời điểm không thuận lợi nhưng công ty 

vẫn đảm bảo việc quản lý tốt hàng tồn kho 

và hạn chế rủi ro từ các khoản phải thu là 

dấu hiệu sự phát triển bền vững của công 

ty. Với hệ thống phân phối rộng đồng thời 

khả năng chủ động trong việc thu mua, dự 

trữ nguyên vật liệu đã giúp công ty kiểm 

soát được tồn kho và lượng hàng bán ra thị 

trường mỗi năm.  

Công ty luôn cố gắng đẩy mạnh tăng 

trưởng doanh thu, điều này đã giúp nâng 

cao hiệu quả sử dụng tài sản trong các năm 

qua. Mặc dù có sự giảm sút nhẹ trong chỉ 

số vòng quay khoản phải thu từ 12,  năm 

2011 xuống còn 6,9 năm 2015 và  ,  năm 

2017 nhưng đây không phải là điều đáng lo 

ngại. Bởi điều đó không đến từ việc giảm 

hiệu quả thu hồi khoản phải thu của công 

ty mà đến từ việc nới lỏng chính sách của 

công ty đối với khách hàng. Trong hoàn 

cảnh có sự giảm sút về lực cầu của nền 

kinh tế, chính sách  này sẽ tạo động lực 

cho việc mua hàng và giữ thị phần khách 

hàng. 
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Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn: 

 

Năm 2017, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty vẫn duy trì ở mức tăng trưởng tốt, trong năm có 

chia cổ tức 10% còn lại cho năm 2015, nhưng nguồn vốn chủ sở hữu không biến động nhiều so 

với năm 2015 và ở mức 159 tỷ đồng. Trong năm vừa qua công ty có sử dụng nguồn vốn vay dài 

hạn để đầu tư dự án mở rộng nhà máy. Chủ yếu dùng vốn vay ngắn hạn, nguồn nội lực từ vốn 

tự có, vận dụng vốn lưu động và tranh thủ nguồn vốn từ các nguồn phải trả nhà cung cấp… để 

luân chuyển vốn kinh doanh. 
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BÁO CÁO  

BAN G ÁM Đ C 
 

 

 

Đánh giá tổng quan 

Những tiến bộ công ty đạt được 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 
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Đánh giá tổng quan 

 

Trong năm tài chính vừa qua, mặc dù nền kinh 

tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng 

đang còn trong giai đoạn phục hồi sau khủng 

hoảng, đặc biệt tình hình cạnh tranh ngày 

càng gay gắt và khốc liệt nhưng Ban Giám đốc 

đã nỗ lực điều hành linh hoạt và triển khai 

nhiều biện pháp tối ưu hóa nhằm ổn định sản 

xuất kinh doanh, kiểm soát và tiết giảm chi phí, phát triển nguồn nhân lực: 

- Xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho từng nhóm sản phẩm. 

- Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý. 

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong 

công ty. 

- Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của từng phòng ban trong công ty theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, năm 

thông qua việc kiểm soát các mục tiêu ưu tiên, các kế hoạch hành động. 

- Tập trung khai thác những mặt hàng có tỷ lệ lợi nhuận cao. 

- Xây dựng dự báo bán hàng, kế hoạch sản xuất phù hợp, xây dựng mức tồn kho hợp lý,chặt 

chẽ nhằm tối ưu hóa nhu cầu vay ngắn hạn. 

- Cơ cấu các khoản vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn giữa VND và USD nhằm tiết giảm chi 

phí tài chính hợp lý và giảm thiểu rủi ro về biến động tỷ giá USD và lãi suất.  

 

Trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh gay gắt để giữ được thị phần nên giá bán giảm. Mặc dù 

với  những nỗ lực cố gắng nhưng công ty đã không hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra trong năm 

nay . 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 
Thực hiện 

2017 
Kế hoạch 

2017 
Thực hiện 

2016 
So với KH 

2017 
So với 
2016 

Doanh thu thuần 161,6 250 201,7 65% 80% 

Lợi nhuận sau thuế (39,3 (18,5) 1,7   
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Tỉ lệ cổ tức 0% 0% 0%   

Với 161,6 tỷ đồng doanh thu thuần, công ty đã đạt 65% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là 

(39,3) tỷ đồng vượt 112 % lỗ so với kế hoạch đề ra. 

Trong năm, Ban lãnh đạo cùng tập thể CB 

CNV công ty đã cố gắng thực hiện tốt việc 

quản lý chi phí, giảm tiêu hao sản xuất, 

tuy nhiên năm 2017 giá giấy nguyên liệu 

trong năm tăng trong khi giá bán thành 

phẩm, hàng hóa giảm, sản lượng giảm, 

doanh thu giảm đáng kể 20% so với cùng 

kỳ năm trước, nguồn tiền tập trung chi trả 

30% vốn đối ứng vay dài hạn đầu tư nhà 

máy bao bì Bình Dương nên chi phí lãi vay 

tăng,… dẫn đến giá thành tăng cao, lợi 

nhuận giảm mạnh, kết quả kinh doanh 

năm 2017 lợi nhuận lỗ tăng cao rất nhiều 

so với kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt. 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 

Đơn vị: VNĐ 2016 2017 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 201.844.661.891 161.605.130.651 

  Các khoản giảm trừ doanh thu 102.567.668 39.530.480 

  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 201.742.094.223 161.565.600.171 

  Giá vốn hàng bán 172.781.970.123 165.367.007.651 

  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 28.960.124.100 (3.801.407.480) 

  Doanh thu hoạt động tài chính 83.839.285 12.349.673 

  Chi phí tài chính 3.988.843.983 12.829.214.960 

  Chi phí bán hàng 11.126.164.553 10.077.684.618 

  Chi phí quản lý doanh nghiệp 11.843.628.011 12.839.912.346 

  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.085.326.838 (39.535.869.731) 

  Thu nhập khác 126.498.672 381.158.176 

  Chi phí khác 45.858.757 146.982.883 

  Lợi nhuận khác  80.639.915 234.175.293 

  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  2.165.966.753 (39.301.694.438) 

  Thuế thu nhập doanh nghiệp 492.513.046 29.634.392 

  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.673.453.707 (39.331.328.830) 

  Lãi cơ bản trên cổ phiếu 100 (2.622) 
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Bảng cân đối kế toán 

Khoản mục 2016              2017 

Tài sản ng n hạn 84.976.576.885 64.553.463.998 

Tiền và các khoản tương đương tiền 3.854.005.251 5.061.077.680 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - - 

Các khoản phải thu 33.542.777.957 28.101.018.590 

Hàng tồn kho 42.037.378.243 25.063.154.409 

Tài sản ngắn hạn khác 5.542.415.434 6.328.213.319 

Tài sản dài hạn 322.608.540.355 310.484.989.043 

Tài sản cố định 84.150.448.262 277.719.333.394 

- Tài sản cố định hữu hình 78.425.808.770 272.113.647.446 

- Tài sản cố định vô hình 5.724.639.492 5.605.685.948 

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 206.183.366.999 1.712.553.500 

Tài sản dài hạn khác 32.274.725.094 31.053.102.149 

Tổng tài sản 407.585.117.240 375.038.453.041 

Nợ phải trả 248.174.853.236 255.126.863.238 

Nợ ngắn hạn 102.653.366.115 110.036.214.117 

Nợ dài hạn 145.521.487.121 145.090.649.121 

Vốn chủ sở hữu 159.410.264.004 119.911.589.803 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 80.000.000.000 149.988.170.000 

- Thặng dư vốn cổ phần 493.885.000 0 

- Cổ phiếu quỹ (6.831.972) (6.831.972) 

- Các quỹ 27.894.437.546 0 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 51.028.773.430 (30.069.748.225) 

Tổng nguồn vốn 407.585.117.240 375.038.453.041 
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Cơ cấu tài sản 

So với năm 2016 năm 2017 các khoản phải thu 

ngắn hạn giảm 16% do doanh thu bán hàng giảm 

và quản lý phải thu tốt hơn so với năm 2016. 

Lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm do 

đầu tư tài sản cố định, tỷ trọng tài sản ngắn hạn 

trong cơ cấu tài sản của công ty giảm so với năm 

2015 và 2016. Việc dịch chuyển này vẫn nằm trong 

sự hoạt động bình thường của công ty. Trong năm 

công ty có thanh lý một số tài sản không còn nhu 

cầu sử dụng làm tài sản dài hạn của công ty giảm 

4% so với 2016. 

  

 

Cơ cấu vốn 

Năm 2017, nguồn vốn chủ sở hữu của công 

ty giảm 24% so với năm 2016 và ở mức 119 

tỷ đồng. Trong  năm vừa qua công ty có sử 

dụng nguồn vốn vay  dài hạn đầu tư cho dự 

án, nguồn lực chủ yếu đến việc dùng vốn 

vay ngắn hạn, nguồn nội lực từ vốn tự có, 

vận dụng vốn lưu động… để luân chuyển 

vốn kinh doanh. Tỷ lệ nợ trên tổng nguồn 

vốn của công ty giảm dần qua các năm. Từ 

mức 0,52 năm 2010, trong khi đó đến năm 

2015 chỉ còn 0,43 trên tổng nguồn vốn, năm 

2017 tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn 

tăng đáng kể lên 0.68, tăng chủ yếu do 

khoản vay dài hạn đầu tư cho dự án NM bao 

bì Bình Dương và kinh doanh chưa hiệu quả 

khi chưa khai thác được thị trường của nhà 

máy mới. 
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Ảnh hưởng của ch nh lệch lãi vay 

Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển 

của công ty, hiện tại VMPack đang 

sử dụng nguồn vốn vay từ ngân 

hàng. Công ty đã hoàn thành việc trả 

các khoản vay dài hạn các năm 

trước, phát sinh vay dài hạn 150 tỷ 

đồng cho dự án nhà máy mới, hiện 

tại chỉ vay ngắn hạn 50 tỷ đồng. Nếu 

lãi suất tăng cao sẽ gây áp lực cho 

công ty trong việc trả lãi vay và làm 

giảm kết quả hoạt động kinh doanh 

của công ty. Tuy nhiên, trong năm 

2017, lãi suất được Ngân hàng nhà 

nước điều hành ổn định trong xu 

hướng giảm. Do đó, rủi ro về lãi suất 

của công ty là không đáng kể và sẽ 

giảm xuống theo xu hướng đó. 

 

 

 

 

Tình hình nợ xấu phải thu 

 

Tình hình nợ xấu phải thu của công ty được thể hiện qua dự phòng các khoản thu khó đòi. 

Trong năm 2017, dự phòng thu khó đòi của công ty ở mức 356 triệu và so với tổng nợ phải 

thu chiếm tỷ lệ không đáng kể và chỉ dự phòng cho các khoản thu ngắn hạn khó đòi. Tuy 

năm 2017, doanh thu của công ty có biến động nhiều nhưng công tác quản lý, thu hồi nợ 

tốt đã làm tỷ lệ dự phòng nợ khó đòi/Doanh thu giảm đáng kể, chỉ còn 0,10% vào năm 

2017. Vì vậy rủi ro nợ xấu của công ty là không đáng kể.  
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Những tiến bộ công ty đạt được 

 
 Triển khai xây dựng dự án nhà máy mới với trang thiết bị hiện đại, dự kiến hoàn thành 

và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh vào đầu quý 2/2017. 

 Trong năm 2017, Ban Giám đốc đã tiếp tục cơ cấu lại bộ máy nhân sự tinh gọn hơn, phù 

hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty. 

 Bám sát các mục tiêu nhiệm vụ để thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 và của Hội đồng Quản trị.  

 Hệ thống và quy trình hóa công tác báo cáo của các phòng ban để nguồn thông tin, dữ 

liệu được chính xác và kịp thời. 

 Áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

 Ban hành định mức nguyên vật liệu để giảm chi phí giá thành sản phẩm. 

 Có chiến lược hoạch định tồn kho phù hợp với từng chu kỳ sản xuất kinh doanh. 

 Sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích. 

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

hành. 
Hoạt động quản lý doanh nghiệp 

 

1. Công tác quản lý kỹ thuật an toàn công nghiệp. 

 
Luôn đặt lên hàng đầu vấn đề an toàn – vệ sinh thực phẩm , an toàn vệ sinh lao động, 

phòng chống cháy nổ, định kỳ kiểm định máy móc thiết bị đúng quy định , tổ chức tập 

huấn các kiến thức an toàn – vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động cho người 

lao động và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân. 

 

2. Công tác phòng chống tham nhũng , thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
 

-  Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch về thực hành tiết kiệm, tiếp tục 

rà soát và chuẩn hóa lại các loại định mức như : định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu 

trong sản xuất tại nhà máy, hao hụt trong vận chuyển, giao nhận, tiêu hao xăng dầu 

cho xe ô tô và định mức về sử dụng văn phòng phẩm của Công ty. 

 
-  Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham 

nhũng trong công tác đầu tư xây dựng, mua nguyên vật liệu, bán sản phẩm, mua vật 

tư và công tác nhân sự. 
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3. Về công tác nhân sự : 

 
- Sắp xếp, bổ sung nhân sự phù hợp với năng lực và sự phát triển của Công ty  

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy định, chức năng, nhiệm vụ của các 

phòng nghiệp vụ. Tổ chức tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động, An toàn 

thực phẩm, vệ sinh thực phẩm. Tập huấn kiến thức về ngành bao bì dầu thực vật ... 

 
4. Công tác thi đua khen thưởng và hoạt động đoàn thể. 

 
-   Năm 2017 toàn công ty đã tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực hoạt động, phát huy 

sáng kiến, cải tạo kỹ thuật, cải tiến công tác quản lý ... đã đem lại kết quả SXKD toàn 

công ty đạt hiệu quả, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.  

Hoạt động công đoàn luôn được ổn định, hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho 

CBCNV được duy trì và phát triển,tích cực tham gia hoạt động kỷ niệm tháng công nhân 

như tham gia hội thao toàn ngành dầu thực vật, họp mặt kỷ niệm ngày phụ nữ,thực 

hiện chăm lo cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ cho người 

lao động vay vốn của công đoàn để sửa chữa nhà ở... 

Phối hợp với chính quyền Công ty ủng hộ xây dựng 01 nhà tình nghĩa, tình thương tại 

Quận Gò Vấp, tài trợ phụng dưỡng 02 Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng tại quận 12 và huyện 

Hóc Môn, ủng hộ quỹ vì người nghèo và các hoạt động hỗ trợ khác với tổng số tiền hơn 

100 triệu đồng. 

Hoạt động đoàn thể của công ty ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng mang 

lại tinh thần làm việc hiệu quả. 

5. Công tác quản lý rủi ro . 
 
Nhận định được trong kinh doanh luôn tiềm ẩn những rủi do như thiên tai, hỏa hoạn, 

thị trường,rủ ro về nguyên liệu….Công ty đã có những chiến lược đối phó nhằm hạn chế 

thấp nhất các rủi ro có thể gặp phải như mua bảo hiểm tài sản cháy nổ, cập nhập và 

theo dõi những biến động thị trường, hoạch định đa dạng nguồn nguyên liệu và đào tạo 

ứng biến những giả định rủi ro có thể xảy ra. 

 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Kế hoạch năm 2016 
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ĐÁNH G Á CỦA  

HỘ  ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 

Những n t nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 

Kế hoạch và triển vọng năm 2017 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc  
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Định hướng phát triển 

Những n t nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 

Mặc dù có những cải thiện đáng kể so với 

năm 2016, nhưng nền kinh tế vĩ mô trong 

năm 2017 vẫn còn tồn tại rất nhiều khó 

khăn thử thách cho doanh nghiệp. Tình hình 

cạnh tranh ngày càng gay gắt làm giá bán 

giảm và sản lượng tiêu thụ giảm vì vậy 

doanh thu, lợi nhuận không đạt kế hoạch 

năm. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn 

trên trong năm 2017 công ty có một số 

thuận lợi như: Công ty đã triển khai hoàn 

thiện giai đoạn 1 của dự án , tỷ giá, lãi suất 

ổn định . Đặc biệt nguồn nguyên liệu chính 

giấy cuộn tương đối ổn định, sự chỉ đạo kịp 

thời, định hướng đúng đắn của Hội đồng 

Quản trị, sự đồng thuận cao trong ban lãnh 

đạo và nỗ lực cố gắng phấn đấu của tập thể 

cán bộ công nhân viên. Công ty triển khai 

nhiều giải pháp có hiệu quả nhằm ổn định 

sản xuất kinh doanh, tăng sản lượng giảm 

chi phí. Mặc dù so với kế hoạch năm 2017 

thì doanh thu, lợi nhuận thực hiện không 

đạt kế hoạch và giảm sút nhiều so với năm 

2016 nhưng công ty đã có bước tiến trong 

sự phát triển ổn định bền vững trong tương 

lai, vẩn giũ vững được thị phần và cơ cấu tái 

cấu trúc công ty. 

 

Kết quả kinh doanh cho năm tài chính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 như sau 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 
Thực hiện 

năm 2016 

Thực hiện 

năm 2017 
Thay đổi 

% so với năm 

2016 

Doanh thu thuần 201,7 161,6 (40,1) (20%) 

Lợi nhuận trước thuế 2,2 (39,3) (41,5) 
 

Lợi nhuận sau thuế 1,7 (39,3) (41,0) 
 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

(đồng/CP) 
100 (2.622) 

  

 

Doanh thu thuần thực hiện năm 2017 là 161,6 tỷ đồng, giảm 20 % so với doanh thu thực 

hiện năm 2016, tương ứng với mức giảm là 40,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 

(39,3 )tỷ đồng.Tổng tài sản và nguồn vốn năm 2017 so năm 2016 có sự giảm đi do thanh 

lý một số máy móc thiết bị không còn nhu cầu sử dụng. Trong năm nay, giá trị tài sản của 

công ty là 375 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2016. Về cơ cấu vốn, nợ phải trả công ty tăng 

2,8% do đầu tư dự án và nguồn vốn chủ sở hữu biến động nhiều do kinh doanh lỗ.Trong 

năm 2017, Công ty đang triển khai di dời nhà máy Q12 về Bình Dương và tái cấu trúc công 
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ty và là năm đầu tiên dự án nhà máy mới KCN Nam Tân Uyên – Bình Dương  đi vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  

 

Kế hoạch và triển vọng năm 2017 

Năm 2017 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy 

những thuận lợi và khó khó khăn đan xen nhau của 

nền kinh tế Việt Nam do hội nhập thế giới ngày 

càng sâu rộng. Chính phủ Việt Nam vẫn đặt mục 

tiêu hàng đầu là ổn định vĩ mô,kiềm chế lạm phát, 

giải quyết tình trạng nợ xấu của nền kinh tế, tái cấu 

trúc doanh nghiệp nhà nước. Nhưng nhu cầu của 

thị trường về sản phẩm bao bì cho ngành thực 

phẩm trong nước vẫn ở mức tương đối cao. Công ty 

sẽ tiếp tục tăng cường khai thác khách hàng truyền 

thống và mở rộng tìm kiếm khách hàng mới để đảm 

bảo sự phát triển bền vững của công ty. Kế hoạch 

về doanh thu năm 2017 là 250 tỷ đồng, tăng 24% 

so với thực hiện năm 2016 

 

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc  

 Giám sát Giám đốc trong điều hành 

đối với việc sản xuất kinh doanh hàng 

ngày của công ty. 

 Hàng tháng yêu cầu Giám đốc điều 

hành và Kế toán trưởng báo cáo hiệu 

quả kinh doanh. 

 Xem x t đánh giá kết quả hoạt động 

kinh doanh trong năm, các giải pháp 

thực hiện hoàn thành kế hoạch sản 

xuất kinh doanh của năm và các vấn 

đề khác thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng Quản trị.  

 

Trong năm qua, mặc dù Ban giám đốc của công ty đã rất cố gắng tuy nhiên 

không hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra. 
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Định hướng phát triển 

Các mục tiêu chủ yếu của công ty: không ngừng phát triển 

các hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực thế mạnh nhằm 

mang lại lợi nhuận tối đa cho công ty 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 

 Duy trì ổn định, phát triển các sản phẩm hiện có của 

công ty về chất lượng và sản lượng. Phát triển mọi 

nguồn lực nâng cao năng lực cạnh tranh bằng : 

 Uy tín và thương hiệu. 

 Chất lượng sản phẩm. 

 Sản phẩm đa dạng. 

 Giá thành thấp. 

 Giữ vững thị trường hiện tại, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng mới, 

mở rộng thị trường nhằm nâng cao sản lượng bán hàng tạo điều kiện cho Nhà Máy 

Bao Bì Bình Dương đi vào hoạt động. 

 Tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà máy mới với trang thiết bị hiện 

đại nhằm phát triển ổn định, bền vững và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

khách hàng. 

 Nghiên cứu đầu tư chiều sâu cho dây chuyền sản xuất thùng giấy, thay thế các khâu 

thủ công bằng tự động hóa, nhằm giảm thiểu lao động thủ công và giảm tỷ lệ hao 

hụt trong sản xuất. Không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ công nhân 

viên trong đơn vị. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY  
 

 

 

Hội đồng Quản trị 

Ban Kiểm soát 

Thù lao và các lợi ích của HĐQT, BGĐ, BKS 

Thông tin cổ phần và cổ đông 
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Hội đồng Quản trị 

Thành viên Hội đồng Quản trị trong năm cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm: 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Bà: Nguyễn Thị Xuân Liễu Chủ tịch 

2 Ông: Dương Anh Tuấn Thành viên 

3 Ông: Ngô Tuấn Thành viên 

4 Ông: Lê Hoàng Vũ Thành viên 

5 Ông: Huỳnh Phước Thọ Thành viên 

Trong đó: Ông Lê Hoàng Vũ là Giám đốc điều hành, Ông Huỳnh Phước Thọ là Phó Giám 

đốc, còn lại 03 Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không tham gia điều hành. 

Hội đồng Quản trị định kỳ họp nhằm xem xét 

kết quả sản xuất kinh doanh và đề ra các 

chính sách kịp thời để phát triển sản xuất, thị 

trường và các phương án đầu tư. Hội đồng 

Quản trị luôn hỗ trợ để Ban Giám đốc điều 

hành đạt hiệu quả cao hơn trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ được giao. Hội đồng Quản 

trị  luôn có những định hướng, chủ trương kịp 

thời, kiểm tra giám sát chặt chẽ mọi hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có 

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị  

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ghi chú 

1 Bà : Nguyễn Thị Xuân Liễu Chủ tịch 07 100% 

 

2 Ông: Lê Hoàng Vũ Thành viên 07 100% 

3 Ông: Dương Anh Tuấn Thành viên 07 100% 

4 Ông: Ngô Tuấn Thành viên 07 100% 

5 Ông: Huỳnh Phước Thọ Thành viên 07 100% 
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Các nghị quyết của HĐQT 

STT 

 Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 03/HĐQT/2017 23/01/2017 

 

- Thông qua kết quả SXKD năm 201 , thống nhất chủ trương di 

dời nhà máy Q12, TP.HCM về Bình Dương và tái cấu trúc công ty. 

2 04/HĐQT/2017 23/03/2016 

- Thông qua nội dung, chương trình, tài liệu chuẩn bị Đại hội Cổ 

đông thường niên 2017 vào ngày 14/04/2017 

- Thông qua sơ kết thực hiện SXKD quý 1/2017 và các vấn đề khác 

thuộc thẩm quyền của HĐQT 

 

3 08/HĐQT/2017 28/04/2017 

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn 

vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho Giám đốc điều hành triển khai 

thực hiện. 

- Thông qua việc phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 

2017. 

 

4 12/HĐQT/2017 20/06/2017 

- Thông qua sơ kết thực hiện SXKD 05 tháng đầu năm 2017 và các 

vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT 

- Thông qua việc ủy quyền Giám đốc điều hành ký kết các giấy tờ 

liên quan vay vốn với ngân hàng BIDV 

 

5 13/HĐQT/2017 20/06/2017 

- Thông qua việc chủ trương thanh lý tài sản gồm đất và nhà 

xưởng vật kiến trúc tại nhà máy Q12, TP.HCM 

6 16/HĐQT/2017 19/07/2017 

- Thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2017, các giải pháp 

thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017,  các vấn đề 

khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

- Thông qua việc tái cấu trúc công ty theo đề xuất của Ban điều 

hành và thành lập ban thanh lý tài sản 

 

7 22+25/HĐQT/2017 20/10/2017 

- Thông qua đơn từ nhiệm giám đốc điều hành và thanh viên 

HĐQT của Ông Lê Hoàng Vũ , bổ nhiệm Ông Lê Quốc Dũng 

Quyền giám đốc điều hành 
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8 27/HĐQT/2017 24/10/2017 

- Thông qua việc quyết định thay đổi người đại diện pháp luật từ 

Ông Lê Hoàng Vũ – giám đốc điều hành sang Bà Nguyễn Thị 

Xuân Liễu- Chủ tịch HĐQT 

 

9 28/HĐQT/2017 11/12/2017 

- Thông qua ghi nhận báo cáo của ban điều hành về kết quả SXKD 

11 tháng đầu năm 201 , kế hoạch kinh doanh 2018 và các vấn 

đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

Ban Kiểm soát  

Trong năm Ban Kiểm soát có 4 cuộc họp.Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm: 

 Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình đã được quy 

định trong điều lệ và quy chế làm việc của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát đã giám 

sát và đảm bảo việc thực hiện đầu đủ, nghiêm túc các quy định, điều lệ của công ty. 

 Thay mặt cổ đông kiểm soát các mặt quản lý điều hành hoạt động SXKD của công 

ty, kiểm tra kiểm soát việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên, 

các phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đề ra.  

 Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản trị, thông qua đó giúp cho công tác kiểm 

tra, kiểm soát được hiệu quả hơn. 

 Trong năm qua Ban Kiểm soát đã tổ chức họp được 4 lần, qua đó đã xem x t theo 

dõi, kiểm tra công tác kế toán, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong từng kỳ; tham gia xây dựng nội dung kiểm toán để kiểm tra, đánh giá báo cáo 

Tài chính của đơn vị, đề nghị công ty lập và thực hiện các định mức vật tư trong sản 

xuất, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất thông qua việc thực hiện 

kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị để phục vụ cho việc phát triển sản xuất 

của công ty. 

Giao dịch, thù lao và các lợi ích của HĐQT, BGĐ, BKS 

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty, của 

thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát, cổ đông lớn và 

các giao dịch khác của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm 

soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không có 

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 

Theo Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 về việc phê chuẩn 

thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, cụ thể như sau: 

Th  lao của Hội đồng Quản trị: 

- 01 Chủ tịch : 72 triệu đồng/người/năm 

Hồ Minh Sơn Nguyễn Đức Thuyết Nguyễn Thị Thúy An 

Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát 
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- 0  Thành viên : 48 triệu đồng/người/năm 

 Thu nhập của Ban Giám đốc:  

- Giám đốc : 600 triệu đồng/năm 

- Phó Giám đốc : 480 triệu đồng/năm 

Th  lao của Ban Kiểm soát: 

- 01 Trưởng ban : 48 triệu đồng/người/năm 

- 02 Thành viên : 36 triệu đồng/người/năm 

Thông tin cổ phần và cổ đông 

Vốn điều lệ năm 2017 của Công ty là 149.988.170.000đồng và trong năm 2017 Công ty 

đạ tăng vốn điều lệt từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Mệnh giá 1 cổ 

phần là 10.000 đồng. 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 14.998.185 cổ phiếu 

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

Loại cổ phần  (Đơn vị: cổ phần) CP thường CP ưu đãi 

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 14.998.817 0 

Cổ phần đang lưu hành 14.998.185 0 

Cổ phần chuyển nhượng tự do 14.998.185 0 

Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 0 0 

Cổ phiếu quỹ 

Cơ cấu cổ đông chốt ngày 25/07/2017: 

632 0 

 

 

 

Cơ cấu cổ đông 

25%

75%

Cá nhân

Tổ chức 79%

21%

Trong 
nước

Ngoài 
nước

89%

11%

Cổ đông 
thiểu số

Cổ đông 
lớn
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: số lượng cổ phiếu quỹ công ty hiện có là 632 cổ 
phiếu với giá trị: 6,8 triệu đồng. 

 Các chứng khoán khác: không có. 

 

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:  

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: 

Người có liên quan đến thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 

 

Stt Tên tổ chức, cá nhân 
Chức vụ tại công ty/ 

quan hệ 

Số cp sở hữu 

cuối k  

Tỷ lệ sở hữu 

cp cuối k  

1 Lê Hoàng Vũ Giám đốc - Thành viên HĐQT 10.526 0,132% 

2 Lê Quốc Dũng Q.Giám đốc  0 0,000% 

3 Huỳnh Phước Thọ P.Giám đốc - Thành viên HĐQT 1.000 0,0125% 

 

Trong đó Ông Lê Hoàng Vũ từ nhiệm Giám đốc – thành viên HĐQT từ 01/11/2017 và 
bổ nhiệm Ông Lê Quốc Dũng làm Quyền giám đốc điều hành từ 01/11/2017. 

Người có liên quan đến thành viên Ban Kiểm soát 

 

Stt Tên tổ chức, cá nhân 
Chức vụ tại công ty/ 

quan hệ 
Số cp sở hữu 

cuối k  
Tỷ lệ sở hữu 
cp cuối k  

1 Hồ Minh Sơn Trưởng BKS 0 0,000% 

2 Nguyễn Đức Thuyết Thành viên BKS 0 0,000% 

3 Nguyễn Thị Thúy An  Thành viên BKS 0 0,000% 

STT Người thực hiện giao dịch 
Quan hệ với 
cđ nội bộ/cđ 

lớn 

Số cp sở hữu 
đầu kỳ 

Số cp sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 

Số cp 
Tỷ lệ 
(%) 

Số cp 
Tỷ lệ 
(%) 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

ĐÃ K ỂM TOÁN 
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           TP.HCM, Ngày 28 tháng 0  năm 2018 

  GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

(Đã ký) 

 

LÊ QUỐC DŨNG 



 

  Báo cáo thường niên 2015 
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