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NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ/HOẶC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC) ................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÀO BÁN ....................................................................................................... 42 

4. ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ THÔNG TIN ........................................................................................................ 42 

5. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ....................................................... 42 

5.1.  Đối tượng tham gia đấu giá .................................................................................................... 42 

5.2. Điều kiện tham gia đấu giá ..................................................................................................... 43 

6. NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ ........................................................................................... 43 

7. LẬP VÀ NỘP PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ ............................................................................................ 44 

7.1. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là: ............................................................................................ 44 

7.2. Bỏ Phiếu tham dự đấu giá kín theo đúng thời hạn quy định. .................................................. 44 

8. LÀM THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN ...................................................................................... 44 

VII. THAY LỜI KẾT ............................................................................................................................ 45 

 

  



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP TRÀ BẮC 
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Trang 4 

 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ 
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Biểu đồ 4: Cơ cấu chi phí của Trà Bắc những năm gần đây ........................................................... 24 

Biểu đồ 5: Kết quả kinh doanh (DT, LN gộp, LN sau thuế)........................................................... 25 

 

  



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP TRÀ BẮC 
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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ 

và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; 

- Nghị định số 151/2014/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;  

- Hợp đồng số 21/2014/HĐTV-CNSG ngày 16/06/2014 ký giữa Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương – Chi 

nhánh Sài Gòn; 

- Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-ĐTKDV ngày 14/11/2014 của Tổng công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Trà Bắc. 

- Theo chấp thuận và phê duyệt của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 

tại công văn số 2571/ĐTKDV-CNPC ngày 14/11/2014 về Hồ sơ bán đấu giá phần 

vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Trà Bắc. 
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II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế: 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty chế biến các sản phẩm từ dừa nói chung 

và của Trà Bắc nói riêng đều chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ những biến động 

kinh tế của các nước trên thế giới. 

Năm 2013 được xem là năm bản lề với sự nổ lực mạnh mẽ của các nền kinh tế toàn cầu 

trong việc cố gắng thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng kéo dài. Tuy nhiên, các nền kinh 

tế lớn trên thế giới chưa có dấu hiệu hồi phục như: các chính sách nới lỏng định lượng 

của Fed chưa vực dậy được nền kinh tế Mỹ, trong khi sức khỏe nền kinh tế các nước 

Châu Âu còn yếu bởi các chính sách thắt lưng buộc bụng, còn nguy cơ bong bóng kinh 

tế Trung Quốc chưa được giải quyết, và kinh tế Nhật vẫn trong thập kỷ giảm phát với 

cơ cấu dân số già.  

Trong khi đó, bức tranh kinh tế Việt Nam cũng không sáng sủa hơn, khi mà sự thắt chặt 

mạnh mẽ của các chinh sách tiền tệ và chinh sách tài khóa chưa phát huy hiệu quả, thể 

hiện qua: nợ xấu chưa được giải quyết, tốc độ tăng trưởng GDP chậm lại rõ rệt, sức 

mua giảm mạnh, lãi suất và lạm phát tuy bước đầu được kiềm chế nhưng vẫn chưa kích 

thích tăng trưởng tín dụng, bội chi ngân sách còn cao, đầu tư cao hơn tiết kiệm, thâm 

hụt thương mại được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều rủi ro. 

Nhằm khắc phục những khó khăn này, Trà Bắc luôn chú trọng đến việc mở rộng và 

phát triển các thị trường một cách hợp lý, phối hợp với các chiến lược phát triển vùng 

nuôi, thu mua nguyên liệu nhằm đảm bảo được sự ổn định trong sản xuất, tạo tiền đề 

cho sự phát triển trong tương lai. 

 

1.1. Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế: 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến 

tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực trong xã hội. Tăng trưởng kinh tế sẽ 

làm tăng nhu cầu chi tiêu trong xã hội, thúc đẩy gia tăng sản lượng công nghiệp, tăng 

đầu tư của cá nhân và pháp nhân trong nền kinh tế. 

Từ năm 2008 đến nay do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế 

Việt Nam cũng bị tác động đáng kể, năm 2013 tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,4%, đưa tốc 

độ tăng trưởng bình quân 3 năm 2011 – 2013 đạt 5,6%, là mức thấp nhất trong 13 năm 

trở lại đây. 

3 tháng đầu năm 2014, tăng trưởng GDP của cả nước ước đạt 4,96%. Mặc dù so với 

cùng kỳ năm 2012 và 2013 tốc độ tăng trưởng đã được cải thiện tuy nhiên nền kinh tế 

vẫn còn nhiều khó khăn bởi dòng vốn tín dụng chưa được hấp thụ tốt, cầu tiêu dùng 

trong nước còn yếu, sản xuất khó tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, tăng trưởng GDP 

giai đoạn hiện nay phụ thuộc nhiều vào nhân tố xuất khẩu, vốn là yếu tố còn nhiều bất 

định, chứa đựng những rủi ro khó lường đối với tính bền vững của kinh tế Việt Nam 

trong giai đoạn tới.  

Việc áp dụng và điều hành nền kinh tế một cách ổn định và hiệu quả của Chính phủ sẽ 

giúp giảm thiểu các rủi ro kinh tế cho các doanh nghiệp nói chung và cho Công ty Cổ 

phần Trà Bắc nói riêng. 
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1.2. Rủi ro lạm phát: 

Các rủi ro trong tài chính doanh nghiệp thường gắn liền với biến động của lạm phát 

trong nền kinh tế. Trong những năm gần đây Việt Nam liên tục đứng trước sức ép của 

lạm phát gia tăng. 

Tỷ lệ lạm phát không ổn định qua các năm, điển hình năm 2008 lạm phát tăng mức cao 

nhất trong giai đoạn 2003-2013 lên đến 18,9% gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt 

động của nền kinh tế, giá cả leo thang, các doanh nghiệp huy động vốn với lãi suất cao, 

chi phí tài chính tăng dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh suy giảm. Năm 

2011 lạm phát tiếp tục lên hai con số và đạt mốc 18,13%, tuy nhiên với việc ban hành 

nhiều chính sách tích cực Chính phủ đã kiểm soát được lạm phát dưới mức 2 con số và 

đạt 6,04% trong năm 2013, đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua.  

Sang năm 2014, lạm phát quý I tăng 0,8% so với cuối năm ngoái và tăng 4,39% so với 

cùng kỳ năm 2013. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2006 trở lại đây và ổn định hơn so 

với nhiều năm trở lại đây, các điều kiện kinh tế vĩ mô đã đi vào ổn định, Chính phủ 

điều chỉnh mức tăng giá và lãi suất đầu vào, đầu ra nhằm đảm bảo duy trì ổn định và 

kìm chế lạm phát ở mức thấp đảm bảo môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Biểu đồ 1: Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam từ đầu năm 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Rủi ro lãi suất: 

Để phục vụ kinh doanh, đầu tư, hầu như tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng vốn 

vay. Do đó, lãi suất tiền vay – chi phí sử dụng vốn – trở thành bộ phận cấu thành quan 

trọng trong chi phí sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, mọi sự biến 

động về lãi suất cho vay trên thị trường cũng đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản 

xuất kinh doanh hay nói cách khác là tác động trực tiếp đến lợi nhuận của doanh 

nghiệp. Khi lãi suất cho vay của Ngân hàng tăng sẽ đẩy chi phí đầu vào và giá thành 

sản phẩm tăng lên, làm suy giảm lợi nhuận cũng như khả năng cạnh tranh của doanh 

nghiệp, gây ra tình trạng thua lỗ, phá sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Xu 

hướng tăng lãi suất Ngân hàng sẽ luôn đi liền với xu hướng cắt giảm, thu hẹp quy mô 

và phạm vi của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế. Ngược lại, khi lãi 

suất Ngân hàng giảm sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí, hạ giá thành, 

nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Lãi suất cho vay thấp luôn là 
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(Theo quyết định số 574/QĐ-ĐTKDV ngày 14/11/2014 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước  

về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Trà Bắc) 
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động lực khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển các hoạt động sản 

xuất kinh doanh và qua đó kích thích tăng trưởng trong toàn bộ nền kinh tế. 

 

2. Rủi ro về luật pháp: 

Là một đất nước đang phát triển, các thể chế, chính sách cũng như pháp luật của Việt 

Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên thường có sự thay đổi. Chính sách và 

pháp luật có tác dụng định hướng phát triển chung cho nền kinh tế cũng như cho các 

doanh nghiệp. Do đó, những thay đổi về mặt chính sách và pháp luật có thể tạo cơ hội 

hay rủi ro cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hoạt động của Công ty cũng chịu sự tác động lớn từ những thay đổi trong điều hành 

chính sách kinh tế vĩ mô cũng như các hoạt động điều hành giá cả của Nhà nước 

 

3. Rủi ro cạnh tranh: 

Một thực trạng khác của ngành chế biến dừa Việt Nam, là khả năng cạnh tranh của các 

doanh nghiệp xuất khẩu dừa trong nước kém, giá xuất khẩu thường thấp hơn so với giá 

bán của Thế giới, ví dụ như giá xuất khẩu cơm dừa nạo sấy của Philippines tháng 

01/2012 khoảng 2.000 USD/tấn, trong khi giá xuất khẩu cơm dừa nạo sấy của Bến Tre 

chỉ khoảng 1.650 USD/tấn.  Nguyên nhân là do phần lớn các doanh nghiệp của tỉnh 

xuất khẩu cơm dừa nạo sấy đều qua trung gian, trong khi Philippines xuất khẩu trực 

tiếp. Mặt khác, do các doanh nghiệp của Philippines có quy mô lớn, thương hiệu nổi 

tiếng nên bán được giá cao hơn doanh nghiệp Bến Tre. 

 

4. Rủi ro của đợt chào bán 

Đợt chào bán cổ phần của Công ty sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường 

chứng khoán niêm yết tại thời điểm chính thức đấu giá, tâm lý của các nhà đầu tư cũng 

như tính hấp dẫn cổ phần của Công ty cổ phần Trà Bắc. Vì vậy, có thể có rủi ro không 

bán hết số cổ phần dự định chào bán. 

 

5. Rủi ro khác 

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện tượng 

thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch 

bệnh, động đất...), chiến tranh hoặc hỏa hoạn... Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra 

không ít khó khăn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Trà Bắc.  

 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP TRÀ BẮC 
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III. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tổ chức phát hành 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC 

Địa chỉ : 216 Bạch Đằng, Phường 4, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 

Điện thoại : (84) 074 3852 523               Fax: (84) 074 3854 857 

Chúng tôi xác nhận rằng SCIC là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với 

số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông 

tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một 

cách hợp lý. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn 

cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay 

đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty 

 

2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG – CHI NHÁNH SÀI GÒN 

Địa chỉ : 117, Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại : (84) 08 6290 6296  Fax: (84) 08 6290 6399 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Trà Bắc tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp 

đồng số 21/2014/HĐTV – CNSG ký giữa Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà 

nước và Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn. Chúng tôi 

đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin 

này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do CTCP Trà Bắc 

cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo. 
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IV. CÁC KHÁI NIỆM 

- BKS  Ban kiểm soát 

- BCKT  Báo cáo kiểm toán 

- BCTC  Báo cáo tài chính 

- CBTT  Công bố thông tin 

- CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

- Công ty Công ty cổ phần Trà Bắc 

- CTCP  Công ty cổ phần 

- CBCNV Cán bộ công nhân viên 

- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 

- GDP  Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa 

- HĐQT  Hội đồng quản trị 

- Trà Bắc Công ty cổ phần Trà Bắc 

- TMCP  Thương mại cổ phần 

- TSCĐ  Tài sản cố định 

- UBND  Ủy ban Nhân dân    

- SCIC  Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước 

- WTO  World Trade Organisation – Tổ chức thương mại thế giới 
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V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển: 

CTCP Trà Bắc (tỉnh Trà Vinh) lần đầu tiên được thành lập vào ngày 15/10/1988 theo 

quyết định số 241/QĐ.UBT của chủ tịch UBND tỉnh Cửu Long với tên gọi là Xí nghiệp 

Dầu Thực Vật Cửu Long (hạch toán độc lập – trực thuộc Công ty Cây có dầu Cửu 

Long). 

Ngày 22/12/1992 theo quyết định số 611/QĐ.UBT của chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh 

đổi tên Xí nghiệp Dầu Thực Vật Cửu Long thành Xí nghiệp Dầu Thực vật Trà Vinh do 

tỉnh Cửu Long tách thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. 

Ngày 31/10/1995 liên doanh một phần với Công ty Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc 

(thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam) thành lập Công ty liên doanh Trà Bắc theo 

quyết định số: 1173.QĐ/TCCBĐT ngày 30/10/1995 do Bộ trưởng Công nghiệp nặng, 

ký ngày 11/01/2001, chủ tịch HĐQT công ty quyết định đổi tên thành Công ty TNHH 

Than hoạt tính Trà Bắc, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

Ngày 20/7/1996 Xí nghiệp Dầu Thực Vật Trà Vinh đổi tên thành Công ty Chế biến dừa 

Trà Vinh theo quyết định số 990/QĐ.UBT của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh bổ sung 

kinh doanh thêm một số mặt hàng: Xơ dừa, Mùn dừa, Nông sản xuất khẩu, phân bón 

các loại… 

Ngày 08/8/2002 sau khi thanh lý hợp đồng liên doanh và nhận chuyển giao vốn từ Tổng 

Công ty Hóa chất Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND 

tỉnh Trà Vinh quyết định số 42/2002/QĐ.UBT vể việc sáp nhập Công ty TNHH Than 

hoạt tính Trà Bắc và đổi tên Công ty Chế biến dừa thành Công ty Trà Bắc tỉnh Trà 

Vinh. 

Ngày 12/04/2005 và ngày 03/12/2005 thực hiện Quyết định số 523.QĐ-CTT và Quyết 

định số 2509/QĐ-UBT của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc cổ phần hóa và phê 

duyệt phương án. 

Ngày 19/4/2006 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Trà Bắc đã 

thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh các năm tới, 

bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty. 

 

1.2. Giới thiệu về Công ty 

Tổ chức phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC 

Tên giao dịch đối ngoại TRA BAC JOINT STOCK CORPORATION 

Tên viết tắt TRABACO 

Trụ sở chính 216 Bạch Đằng, Phường 4, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 

Điện thoại (84) 074 3852 561 

Fax (84) 074 3854 857 
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Website http://trabaco.com.vn/ 

Vốn điều lệ 63.356.030.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ ba trăm năm mươi 

sáu triệu ba mươi nghìn đồng) 

Logo 

 

 

 

 

 

 

Ngành, nghề kinh doanh: 

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100266310 do Sở kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Trà Vinh cấp lần thứ nhất ngày 27 tháng 04 năm 2006, thay đổi lần thứ 8 ngày 28 

tháng 11 năm 2013, Công ty cổ phần Trà Bắc kinh doanh các ngành nghề sau: 

 Chế biến và bảo quản rau quả. Chi tiết: thu mua và chế các sản phẩm từ trái dừa 

 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 

tết bện. Chi tiết: Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm than hoạt tính, xơ dừa, 

thảm xơ dừa, cơm dừa sấy khô và các sản phẩm khác 

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng mác khác. Chi tiết: Nhập khẩu các thiết 

bị, máy móc, vật tư, nguyên phụ liệu sản xuất, chế biến. 

 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công, chế tạo thiết bị 

cơ khí. 

 Đóng tàu và cấu kiện nổi. Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị tàu 

thủy. Kinh doanh vật tư, thiết bị cơ khí và đóng tàu. Sửa chữa, đóng mới tàu 

thủy, xà lan. 

 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại. Chi tiết: Quản lý, xử lý các chất thải nguy hại. 

 Sản xuất than cốc. Chi tiết: sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và chế phẩm từ 

than đá 

 

1.3. Cơ cấu vốn cổ phần 

Bảng 1: Cơ cấu vốn cổ phần của Trà Bắc tại ngày 30/09/2013 

STT Danh mục Số CP  Giá trị Tỷ lệ (%) 

1 Cổ phần Nhà nước (SCIC) 2.893.800 28.938.000.000 45,67% 

2 Cổ đông trong công ty 2.297.536 22.975.360.000 36,26% 

3 Cổ đông bên ngoài 1.144.267 11.442.670.000 18,06% 

 Tổ chức 0 0 0% 

 TỔNG CỘNG 6.335.603 63.356.030.000 100% 
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      Nguồn: Công ty cổ phần Trà Bắc 

 

1.4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 

Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 

Họ tên Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ (%) 

SCIC  

Đại diện: Huỳnh Khắc Nhu 

Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 

117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội 

1.626.680 25.68% 

SCIC  

Đại diện: Hồ Quang Khải 

Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 

117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội 

1.267.120 20,00% 

Lâm Chấn Kỳ 
Lầu 1, Hồ Tùng Mậu, P. Bến 

Nghé, Q.1, Tp.HCM 
1.386.873 21,89% 

Hồ San Nin 
66 Đường 3A, cư xá Bình 

Thới, P.8, Q.11 
581.167 9,17% 

Vũ Quang Lê 

91/6D Cách Mạng Tháng 8, P. 

An Thới, Q. Bình Thủy, Tp. 

Cần Thơ 

361.278 5.70% 

Tổng cộng 5.223.118 82,44% 

   Nguồn: Công ty cổ phần Trà Bắc 

 

1.5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức chào bán nắm quyền kiểm soát 

hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với 

tổ chức phát hành 

 Danh sách những công ty mà tổ chức chào bán nắm quyền kiểm soát hoặc cổ 

phần chi phối: không có 

 Danh sách công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức 

chào bán: không có 

 

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Hiện nay Công ty cổ phần Trà Bắ cđược tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 

số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XI kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005. Cơ sở của hoạt động quản trị và điều 

hành của Trà Bắc là Điều lệ tổ chức và hoạt động. 

Trụ sở chính:  

- Địa chỉ: 216 Bạch Đằng, phường 4, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Điện thoại: (84) 743 852 561  Fax: (84) 743 854 857 
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Các đơn vị trực thuộc: 

Nhà máy than hoạt tính 

- Địa chỉ: 216 Bạch Đằng, phường 4, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Điện thoại: (84) 743 852 561  Fax: (84) 743 854 857 

Xí nghiệp Rạch Lợp 

- Địa chỉ: Ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

- Điện thoại: (84) 743 636 054  Fax: (84) 743 636 054 

Xí nghiệp Đức Mỹ 

- Địa chỉ: Ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

- Điện thoại: (84) 743 589 002  Fax: (84) 743 636 589 094 

Xí nghiệp Phú Vinh 

- Địa chỉ: Khóm 5-6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

- Điện thoại: (84) 743 882 035  Fax: (84) 743 883 483 

 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

Cơ cấu tổ chức quản lý của Trà Bắcbao gồm: 

 Đại hội đồng cổ đông:  

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

những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty 

quy định. 

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

loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần; 

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

 Xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT và BKS gây thiệt hại cho Công ty cả 

cổ đông của công ty; 

 Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty; 

 Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng 

năm, các báo cáo của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, quyết định bán số tài 

sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế 

toán Công ty; 

 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do 

bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán 

quy định tại Điều lệ; 

 Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán mỗi loại; 

 Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ. 

- Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân 

danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP TRÀ BẮC 
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Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

- Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát (BKS) do ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò của Ban kiểm soát là đảm bảo 

các quyền lợi của cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty. 

 Ban điều hành 

Là bộ máy điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Thành phần Ban điều 

hành gồm có: Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng. 

 Phòng tổ chức hành chính 

Là đơn vị tham mưu về công tác hành chính, công tác lao động tiền lương, tổ 

chức cán bộ, công tác khen thưởng, kỷ luật, cụ thể hóa các chế độ chính sách 

của nhà nước. 

 Tổ chức, quản lý công tác văn phòng, thực hiện các nhiệm vụ hành chính, 

soạn thảo các văn bản: mệnh lệnh, thông báo, biên bản cuộc họp để làm cơ 

sở triển khai thực hiện kiểm tra các chỉ thị mệnh lệnh của Ban Giám đốc, 

cụ thể hóa các văn bản của Nhà nước áp dụng vào trong công ty; 

 Tổ chức xây dựng và thực hiện các kế hoạch lao động, đào tạo, tuyển 

dụng, tiền lương, tiền thưởng, BHXH, bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc 

hại… theo yêu cầu của công ty, bảo đảm đúng quy chế; 

 Theo dõi, kiểm tra các đơn vị về các mặt: Tổ chức quản lý sản xuất, thực 

hiện bien chế sử dụng lao động, phân chia tiền lương, tiền thưởng, đào tạo, 

đề bạt, nâng lương, nâng bậc, khen thưởng, kỷ luật…. bảo đảm thực hiện 

đúng quy chế của công ty; 

 Lưu giữ công văn, theo dõi côong văn đi và đến, quản lý tốt các con dấu, 

kiểm soát các loại hồ sơ chất lượng của phòng và kiểm soát tài liệu chất 

lượng của công ty; 

 Phòng kế toán – tài chính: 

Là đơn vị thuộc Công ty giúp Giám đốc thực hiện các chức năng theo dõi và 

quản lý về tài sản, tiền vốn trong đơn vị. 

 Lập kế hoạch tài chính hằng năm 

 Quyết toán tài chính định kỳ trong Công ty 

 Theo dõi, kiểm tra các khoản thu, chi trong đơn vị trước khi trình Giám 

đốc phê duyệt, căn cứ những quy định của Bộ Tài Chính 

 Thực hiện chế độ báo tài chính (và chịu trách nhiệm) theo đúng quy định 

của Bộ Tài chính 

 Phòng kỹ thuật – công nghệ 

Trực thuộc Ban Giám đốc công ty, là đơn vị có chức năng tham mưu giúp việc 

cho Ban Giám Đốc trong công tác chỉ đạo điều hành lập kế hoạch, tổ chức phổ 

biến, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 

máy móc nhà xưởng và trực tiếp quản lý công tác đầu tư thiết bị công nghệ, 

bảo trì, bảo dưỡng, cơ sở hạ tầng của Công ty. Tổ chức in nhãn mác bao bì cho 

các đơn vị sản xuất. 

 Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị và chế tạo thiết bị mới 
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Trang 17 

 

phục vụ sản xuất 

 Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở hạ tầng 

 Thực hiện kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và công 

tác đầu tư thiết bị mới 

 Hỗ trợ các cơ sở, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc và thiết bị phục vụ sản xuất 

 Đưa ra các phương án cản tiến thiết bị, hợp lý hóa sản xuất trình Ban Giám 

Đốc Công ty xem xét, phê duyệt. 

 Phối hợp với các bộ phận, thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất, vận 

dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, các đề tài 

khoa học cấp Công ty, cấp Tỉnh. 

 Tổ chức in nhãn mác bao bì cho các bộ phận sản xuất 

 Báo cáo Ban Giám Đốc Công ty tình hình thiết bị, công tác đầu tư, công 

tác sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thiết bị và công tác khác, trên cơ sở hàng 

tuần hoặc đột xuất có yêu cầu 

 Phòng Kế hoạch – Thị Trường: 

Là đơn vị có chức năng tham mưu giúp việc Ban giám đốc trong công tác chỉ 

đạo điều hành lập kế hoạch, tổ chức phổ biến, theo dõi tình hình thực hiện kế 

hoạch sản xuất – kinh doanh và trực tiếp quản lý công tác thu mua, bán hàng 

của Công ty 

 Lập kế hoạch tháng, quý, năm về nguyên nhiên liệu, vật tư, tiêu thụ sản 

phẩm. Tổ chức phổ biến, kiểm tra thực hiện theo kế hoạch. Phối hợp chặt 

chẽ với các Phòng ban – Phân xưởng xây dựng và thực hiện các định mức 

kinh tế – kỹ thuật, nhằm giảm giá thành sản xuất, kịp thời báo cáo với Ban 

Giám đốc những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp giải quyết. 

Định kỳ báo cáo sơ tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch, phân tích đánh 

giá và đề ra các biện pháp nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh 

doanh; 

 Tổ chức thu mua và xây dựng mạng lười cung cấp nguyên – nhiên vật liệu 

ổn định, quản lý kho bãi, số lượng, chất lượng hàng hóa vật tư… quản lý tài 

sản và các phương tiện được giao, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phục vụ 

công tác sản xuất – kinh doanh. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát 

mỗi khi nhập mua hàng. Tổ chức đánh giá chất lượng, số lượng hàng hóa 

nhập kho để đề nghị Ban Giám đốc lựa chọn, phê duyệt danh sách các nhà 

cung cấp hàng hóa đạt yêu cầu cho Công ty 

 Theo dõi và thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng trong nước và 

xuất khẩu, tổ chức giao nhận hàng đảm bảo đạt yêu cầu đặt hàng và theo 

đúng tiến độ quy định 

 Thực hiện chào hàng, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, không ngừng 

tìm kiếm khách hàng cung cấp và tiêu thụ sản phẩm. Theo dõi và tổng hợp 

các thông tin diễn biến về tình hình giá cả thị trường, kịp thời phản ánh với 

Ban Giám đốc để có biện pháp chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh của 

Công ty. 

 Nghiên cứu đa dạng các sản phẩm, cải tiến mẫu mã nhãn mác bao bì, 

catalogs, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu bằng các hình thức: 
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tham gia hội chợ, triển lãm, bán hàng khuyến mãi vào các hệ thống siêu thị, 

cập nhật thông tin trên website công ty: www.trabaco.vn 

 Phòng Hóa nghiệm 

Là đơn vị tham mưu cho Ban Giám Đốc về công tác kiểm tra, phân tích, đánh giá 

chất lượng sản phẩm góp phần đảm bảo chất lượng hệ thống quản lý chất lượng 

của Công ty: 

 Tổ chức, quản lý công việc kiểm tra, phân tích mẫu, đánh giá chất lượng 

sản phẩm một cách chính xác, khách quan theo Tiêu chuẩn của Công ty và 

yêu cầu của khách hàng 

 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, đào tạo chuyên môn, 

nghiệp vụ và tay nghề về kiểm tra, phân tích mẫu và kiểm soát chất lượng 

sản phẩm trong Công ty 

 Thực hiện phân tích mẫu cho các đơn vị bên ngoài khi được Ban Giám Đốc 

đồng ý 

 Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, phương pháp làm việc, đề xuất phương án hoạt 

động tối ưu để phát triển hoạt động kiểm soát chất lượng theo phướng 

chuyên nghiệp và chuẩn hóa. 

 Ghi chép, kiểm soát các số liệu kiểm tra, phân tích và lưu một cách chính 

xác. Lập kế hoạch về nhu cầu sử dụng dụng cụ, hóa chất và trang thiết bị bổ 

dung (hàng tháng) 

 Lưu giữ tài liệu, hồ sơ chất lượng và đảm bảo tính an toàn, bảo mật 

 Giữ gìn và sử dụng có hiệu quả máy móc, trang thiết bị được giao 

 Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. 

 Xí nghiệp Phú Vinh 

Là đơn vị có chức năng sản xuất kinh doanh mặt hàng Xơ dừa dệt tấm và Cơm 

dừa sấy khô, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện 

của công ty 

 Quản lý tốt nguồn vốn, tài sản và các nguồn lực khác do Công ty giao 

 Thực hiện sản xuất kinh doanh sản phẩm Xơ dừa dệt tấm và Cơm dừa sấy 

khô và chịu trách nhiệm trước Công ty về những sản phẩm do Xí nghiệp 

cung cấp cho khách hàng; 

 Không ngừng củng cố và phát triển mạng lưới cung cấp nguyên liệu 

 Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách liên quan đến người lao động 

 Đề ra các nội qui, qui định về kỷ luật lao động, vệ sinh công nghiệp, các 

biện pháp đảm bảo an toàn lao động. 

 Xí nghiệp phải mở sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ kịp thời các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo định kỳ cho 

công ty về thu chi tài chính, lao động, tình hình sản xuất kinh doanh, tình 

trạng các máy móc thiết bị. 

 Xí nghiệp Rạch Lợp 

Là đơn vị có chức năng thu mua và chế biến các sản phẩm từ trái dừa như xơ dừa, 
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mùn dừa, … 

 Quản lý tốt nguồn vốn, tài sản và các nguồn lực khác do Công ty giao 

 Tổ chức thu mua theo giá do Công ty công bố theo từng thời điểm 

 Tổ chức sản xuất các sản phẩm và chịu trách nhiệm trước Công ty về những 

sản phẩm do xí nghiệp cung cấp cho khách hàng 

 Không ngừng củng cố và phát triển mạng lưới cung cấp nguyên liệu 

 Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách liên quan đến người lao động 

 Đề ra các nội qui, qui định về kỉ luật lao động, vệ sinh công nghiệp, các 

biện pháp bảo đảm an toàn lao động 

 Xí nghiếp phải mở sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo định kỳ cho 

Công ty về thu chi tài chính, lao động, tình hình sản xuất kinh doanh, tình 

trạng máy móc thiết bị. 

 Nhà mày Than hoạt tính 

Là đơn vị trách nhiệm trực tiếp về việc sản xuất và gia công các loại than hoạt tính 

theo yêu cầu của Ban giám đốc Công ty. 

 Tổ chức quản lý, vận hành lò hoạt hóa và các thiết bị phụ trợ khác đúng qui 

trình công nghệ, đảm bảo sản lượng, chất lượng sản phẩm, định mức kỹ 

thuật, an toàn cho người và thiết bị máy móc. 

 Chịu trách nhiệm giải quyết mọi yêu cầu về an toàn đối với máy móc thiết 

bị, nhà xưởng đơn vị quản lý, nếu chậm trễ để xảy ra tai nạn lao động hoặc 

sự cố công nghệ, thiết bị phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công 

ty. 

 Thường xuyên kiểm tra hiện trường, điều kiện môi trường làm việc của 

công nhân, có những giải pháp tích cực để cải thiện điều kiện lao động, môi 

trường làm việc đảm bảo an toàn, ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp cho người 

lao động. 

 Có trách nhiệm điều tra sự cố công nghệ, thiết bị tai nạn lao động báo cáo 

cấp trên và đề xuất các giải pháp khắc phục và phòng ngừa 

 Chịu trách nhiệm huấn luyện định kỳ cho công nhân viên đơn vị mình và 

công nhân mới, nhân viên tập sự ở Nhà máy mình phụ trách. 
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Biểu đồ 2: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Trà Bắc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Trà Bắc) 

4. Hoạt động kinh doanh 

4.1. Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu 

 Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Trà Bắc bao gồm: sản xuất và chế biến các sản 

phẩm từ trái dừa, nhập khẩu các thiết bị máy móc, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản 

xuất, chế biến. 

 Sản phẩm chủ yếu của công ty là xuất khẩu các sản phẩm: than hoạt tính, xơ dừa, 

thảm xơ dừa, cơm dừa sấy khô…, và các sản phẩm khác. 
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4.2. Các hợp đồng lớn đang thực hiện và ký kết 

Bảng 3: Một số các hợp đồng lớn do Trà Bắc thực hiện và ký kết bao gồm: 

STT SỐ HỢP ĐỒNG NGÀY HỢP ĐỒNG SỐ TIỀN (USD) THỊ TRƯỜNG 

1.  Order C2617 27/05/2014 67.320,00 Nhật 

2.  Order C2618 27/05/2014 36.740,00 Nhật 

3.  Order 4500236836 02/06/2014 37.026,00 Sri Lanka 

4.  Order 4500236835 02/06/2014 37.026,00 Sri Lanka 

5.  Order 4500236833 02/06/2014 37.026,00 Sri Lanka 

6.  Order 4500236809 02/06/2014 37.026,00 Sri Lanka 

7.  Order 4500237094 28/05/2014 35.090,00 Sri Lanka 

8.  Order 4500237091 28/05/2014 35.090,00 Sri Lanka 

9.  Order 4500237090 28/05/2014 35.090,00 Sri Lanka 

10.  Order 4500237088 27/05/2014 35.090,00 Sri Lanka 

11.  Order 4500237087 27/05/2014 35.090,00 Sri Lanka 

12.  PC-130404-094 04/04/2013 27.940,00 Nhật 

13.  PC-130502-123 02/05/2013 17.280,00 Nhật 

14.  01/AS-TB/2013 16/04/2013 38.625,00 Argentina 

15.  003/TBC 11/04/2013 41.800,00 Bulgari 

16.  105/HDKT-TB 20/03/2013 1.600,00 Nhật 

17.  Order H25H75 02/05/2013 27.500,00 Nhật 

18.  IN 2777 05/04/2013 80.000,00 Chile 

19.  Order 4500228892 14/05/2013 76.560,00 Thụy Sĩ 

20.  001/TBC-KOJINE 24/04/2013 14.500,00 Đài Loan 

21.  02/TB-MW/2013 21/03/2013 300.080,00 Nhật 

22.  CZEB/1360040 19/04/2013 41.140,00 Nhật 

23.  PC-111111-289-293-B 01/02/2012 127.200,00 Nhật 
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STT SỐ HỢP ĐỒNG NGÀY HỢP ĐỒNG SỐ TIỀN (USD) THỊ TRƯỜNG 

24.  PC-12062170,171 29/06/2012 39.600,00 Nhật 

25.  05/AS-TB/2012 18/06/2012 47.500,00 Argentina 

26.  01-BAVOSI 20/06/2012 66.750,00 Argentina 

27.  02/BS-TB/2012 04/08/2012 42.500,00 Argentina 

28.  12-12/HDKT-TB 11/07/2012 1.600,00 Nhật 

29.  IN 2710 16/06/2012 22.500,00 Chile 

30.  03/TB-MW/2012 05/07/2012 270.160,00 Nhật 

31.  CZEB/1260010 16/04/2012 159.200,00 Nhật 

32.  MZ-160-2012 12/06/2012 25.500,00 Jordan 

33.  C2583 25/05/2012 54.120,00 Nhật 

34.  1954 12/09/2012 15.000,00 Nam Phi 

35.  02-VILLARES 06/09/2012 23.250.00 Argentina 

36.  07/TB-CN.12 01/07/2012 157.919,60 Trung Quốc 

 Nguồn: Công ty cổ phần Trà Bắc 

4.3. Cơ cấu doanh thu 

Bảng 4: Cơ cấu doanh thu của công ty 

 Đơn vị tính: đồng 

 

 Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2012, 2013 và Quý II.2014 của Công ty cổ phần Trà Bắc 

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của công ty đã đi vào ổn định, doanh thu của công 

ty không có nhiều biến động qua các năm. Nhưng về cơ cấu doanh thu thì có sự thay 

đổi. Doanh thu các sản phẩm chính của công ty (như than hoạt tính, cơm dừa sấy khô, 

xơ dừa kiện,…) chiếm gần 90% doanh thu thuần trong năm 2012, nhưng sang năm 

2013 chỉ còn chiếm hơn 67%.   

Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của các sản phẩm khác, ngoài sản phẩm truyền 
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thống của công ty, giúp công ty định hướng chiến lược kinh doanh của mình tốt hơn. 

Biểu đồ 3: Cơ cấu doanh thu của Trà Bắc những năm gần đây 

 

 

4.4. Cơ cấu chi phí 

Bảng 5: Cơ cấu chi phí của công ty 

 Đơn vị tính: đồng 

 

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2011, 2012, 2013 và Quý II.2014 của Công ty cổ phần Trà Bắc 

Giá vốn hàng bán vẫn là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của 

công ty, vào khoảng trên dưới 90% doanh thu thuần. Chi phí chiếm tỷ trọng lớn thứ 

hai là chi phí quản lý doanh nghiệp, và đang có xu hướng tăng qua các năm. Trong 

năm 2011, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm khoảng 4,4% doanh thu thuần, đến 

năm 2012 thì tăng lên 5,48% và đạt 7,13% vào quý I năm 2014. Nhưng do doanh thu 

của công ty không có sự biến động lớn nên việc chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 

qua các năm chứng tỏ công ty đang không quản lý tốt chi phí hoặc bộ máy hoạt động 

bắt đầu cồng kềnh. Vì vậy, để tối đa hóa hiệu quả hoạt động, công ty cần phải tinh 

gọn bộ máy hoạt động hoặc nâng cao năng suất của tất cả các khâu trong qui trình sản 

xuất kinh doanh của mình. 
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Biểu đồ 4: Cơ cấu chi phí của Trà Bắc những năm gần đây 

 

 

4.5. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu chuẩn chất lượng.: 

- Nhãn hiệu thương mại:  

 

 

 

 

 

 

 

- Đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền: không có 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Cơ sở vật chất và phần mềm quản lý chất lượng sản phẩm của 

các Xí nghiệp trực thuộc đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế (HACCP; ISO 9001:2008;  

HALAL…) đây là điều kiện để đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng. 
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5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất 

5.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 

Bảng 6: Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của Trà Bắc  

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Quí 2/2014 

Tổng giá trị tài sản 146.830.685.299  145.477.359.350  123.734.876.616  133.408.653.010  

Vốn chủ sở hữu 95.543.830.848  87.170.278.004  91.949.574.153  90.444.653.950   

Vốn Điều Lệ 63.356.030.000  63.356.030.000  63.356.030.000  63.356.030.000  

Doanh thu thuần 293.444.777.644  322.039.303.526  314.990.362.844  87.939.655.638 

Lợi nhuận gộp 38.712.324.529  33.591.098.330  39.475.992.673  12.371.642.556 

EBIT 18.750.541.661  9.280.977.231  13.455.407.037  3.544.625.746  

Lợi nhuận sau thuế 17.198.489.112  5.433.909.142  9.015.370.680  2.865.485.814   

Nợ/Tổng tài sản (%) 35 40 26 32 

Tỷ suất Lợi nhuận 

gộp (%) 13 10 13 14 

Tỷ suất Lợi nhuận 

ròng (%) 6 2 3 3 

ROA (%) 13 4 8 3 

ROE (%) 18 6 10 3 

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2012, 2013 và Quý 2.2014 của Công ty cổ phần Trà Bắc 

 

Biểu đồ 5: Kết quả kinh doanh (DT, LN gộp, LN sau thuế) 

Đơn vị: đồng 

 

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2012, 2013 và Quý II.2014 của Công ty cổ phần Trà Bắc 
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Năm 2012 có thể được xem là năm có hoạt động kinh doanh kém hiệu quả nhất của 

công ty trong những năm gần đây, doanh thu của công ty trong năm 2011 đạt 293 tỷ, 

nhưng đến năm 2012, mặc dù tăng lên 322 tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5 tỷ, so 

với 17 tỷ năm 2011 và 12 tỷ năm 2013. Nhìn chung do tình hình kinh tế nói chung 

trong năm 2012 không khả quan, nguồn nguyên liệu khan hiếm dẫn đến giá vốn hàng 

bán tăng cao, làm giảm lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, tình hình hoạt động kinh 

doanh của công ty đã có cải thiện trong năm 2014 và quí I năm 2014, nhưng công ty 

cần kiểm soát tốt hơn nữa chi phí để đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu. 

 

5.2. Phân tích SWOT 

 Điểm mạnh: 

Việc đa dạng hóa các sản phẩm từ trái dừa là một thuận lợi không nhỏ của công ty 

trong nhiều năm qua, tiếp tục được khẳng định và phát huy hiệu quả. Trong đó, sản 

phẩm than hoạt tính luôn được xác định là sản phẩm chủ lực của công ty, chịu sự chi 

phối cao và quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty, năm 2013 là 

năm thành công đối với than hoạt tính về sản lượng tiêu thụ và tỉ suất lợi nhuận. 

Công tác đầu tư nguồn lực cả về chiều sâu lẫn mở rộng đã mang lại hiệu quả thiết 

thực. Máy móc, thiết bị không ngừng được cải tiến theo hướng tăng năng suất, đảm 

bảo chất lượng, giảm định mực; công tác đào tạo nhân lực được chú trọng, kinh 

nghiệm và trình độ chuyên môn, tay nghề kỹ thuật được nâng lên, đội ngũ cán bộ kỹ 

thuật của công ty hoàn toàn làm chủ công nghệ, quy trình sản xuất 

Thương hiệu TRABACO tiếp tục khẳng định duy tín trên thị trường trong nước và 

quốc tế. Mở rộng thêm nhiều khách hàng thương mại trong nước, đồng thời có tín 

hiệu tốt từ thị trường bán lẻ thông qua hệ thống siêu thị và đại lý. Đặc biệt than hoạt 

tính thương hiệu TRABACO ngày càng được thị trường trong nước quan tâm và sử 

dụng. 

 

 Điểm yếu: 

Năm 2014 công ty hết thời hạn được miễn giảm giá thuê đất, đồng thời giá thuê đất sẽ 

tăng làm cho chi phí tăng cao, cụ thể giá thuê đất từ 100 triệu đồng tăng lên 1,4 tỷ 

đông trong năm 2014. 

Hiện nay công tác bảo vệ môi trường đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh ngày 

càng được chú trọng, do đó chi phí bảo vệ môi trường sẽ tăng cao, làm tăng chi phí 

chung của doanh nghiệp 

Xuất khẩu xơ dừa do thị trường Trung Quốc chi phối, nên nếu khách hàng Trung 

Quốc có thay đổi chính sách thu mua về sản lượng và giá cả sẽ gây khó khăn cho xuất 

khẩu, khó dự đoán được. 

 

 Cơ hội: 

Than hoạt tính sọ dừa được sử dụng chủ yếu để hấp phụ chất khí và chất lỏng trong 

các ngành công nghiệp: Dầu mỏ, hóa chất, Y dược, lọc luyện vàng, chế biến thực 

phẩm, lọc nước, xử lý khí bị ô nhiễm…Có tác dụng tinh chế, phân ly, khử mùi vị lạ, 

thu hồi các kim loại quý, làm chất xúc tác, mặt nạ phòng độc, đầu lọc thuốc lá…Phạm 

vi sử dụng của sản phẩm rất đa dạng, là loại vật liệu không thể thiếu được đối với các 

ngành công nghiệp chế biến, xử lý độc hại và bảo vệ môi trường… Hiện nay, xu 

hướng bảo vệ môi trường đang phát triển rất mạnh ở tất cả các nước và tâm lý người 

tiêu dùng cũng đã chú ý hơn đến những sản phẩm không gây độc hại. Vì vậy, cơ hội 

để công ty mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và tiến tới 

xâm nhập vào các thị trường mới là rất lớn. 
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 Thách thức: 

Năm 2014 thị trường xuất khẩu sẽ tiếp tục có những khó khăn khi thế giới có những 

bất ổn về chính trị, làm thu hẹp thị trường xuất khẩu, trong thanh toán thương mại có 

khả năng sẽ gặp nhiều rủi ro. 

Dự báo niên vụ dừa năm 2014 kết thúc sớm sản lượng sẽ giảm, trong khi đó một số 

nhà máy chế biến dừa ở Bến Tre đã và đang có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, dự 

báo sẽ có những cuộc cạnh tranh gay gắt nguồn nguyên liệu, chưa kể các thương nhân 

đến từ Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan cũng là nhân tố góp phần cho cuộc cạnh 

tranh nguyên liệu thêm phần quyết liệt 

Hiện nay trên thị trường nhiều cơ sơ tự trang bị máy đóng kiện, không còn bán chỉ thô 

nữa, mà ngược lại thu mua thêm để đóng kiện nên việc cạnh tranh thu mua chỉ xơ dừa 

sẽ gây khó khăn cho các xí nghiệp trực thuộc của công ty, đặc biệt là xí nghiệp Phú 

Vinh, Đức Mỹ. 

 

6. Vị thế công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 

6.1. Triển vọng phát triển của ngành: 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của thế giới ngày càng tăng, các sản phẩm từ dừa ngày 

càng đa dạng, được ưa chuộng và phục vụ thiết thực cho cuộc sống con người với 

những công dụng nổi bật được chứng minh rõ nét. Chính vì thế, không riêng gì ở Việt 

Nam, các quốc gia trồng dừa nhiều như Philippine, Thái Lan, Indonesia… luôn chú 

trọng phát triển nghề trồng dừa một cách khá toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu 

nhằm phát huy tối đa về mặt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. 

Thế giới có nhu cầu rất cao về việc sử dụng than hoạt tính được sản xuất từ than gáo 

dừa, trong 05 năm qua, nhu cầu nhập khẩu than hoạt tính từ than gáo dừa tăng khoảng 

7,73%/năm và được dự đoán tăng từ 10% - 25% mỗi năm từ năm 2013 - 2018. Nhờ vào 

sự tăng trưởng và cơ hội trong thị trường than hoạt tính trên toàn cầu nên một số nhà 

sản xuất than hoạt tính đã mở rộng hoạt động sản xuất và tìm nguồn cung ứng nguyên 

liệu thô từ các quốc gia khác. Đối với kim ngạch xuất khẩu than hoạt tính được sản xuất 

từ than gáo dừa thì theo nhiều nguồn tin khác cho biết: kim ngạch xuất khẩu than hoạt 

tính toàn cầu trong năm 2012 đạt 1.913,2 triệu USD và được dự kiến tăng khoảng 

4.180,5 triệu USD vào năm 2019; tăng 14,8% mỗi năm. 

 

6.2. Triển vọng Công ty: 

Là một trong những nhà sản xuất than hoạt tính lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Tại thị 

trường trong nước, sau nhiều năm cạnh tranh khốc liệt, hiện nay đa số người sử dụng 

trong nước đã trực tiếp đặt mua hàng tại công ty, không thông qua trung gian hoặc mua 

hàng không rõ nguồn gốc. Trên thị trường xuất khẩu, thương hiệu TRABACO đã 

không ngừng giành và mở rộng được một số thị phần quan trọng, nếu như năm 2000 thị 

trường xuất khẩu chỉ có hai nước là Nhật Bản và Trung Quốc thì hiện nay, thị trường 

xuất khẩu đã mở rộng đến hơn 13 nước và vùng lãnh thổ, như Nhật Bản, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Đài Loan, Anh, Pháp, Argentina, Thụy Điển, Singapore, Chile, Nam Phi, 

Ấn Độ, Braxin... Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới là tập trung 

sản xuất, có thể mở rộng đầu tư sản xuất các sản phẩm ngoài cây dừa như đậu phọng 

hoặc các loại nông sản thực phẩm khác có thế mạnh của tỉnh. Nghiên cứu liên doanh 

liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong ngành công 

nghiệp phụ trợ. 
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7. Chính sách đối với người lao động: 

7.1. Cơ cấu lao động tại 19/06/2014 

Tổng số lao động của Trà Bắctại 19/06/2014 là 193 lao động trong đó: 

Chỉ tiêu phân loại  Số lao động 

Theo giới tính   

 Nam 160 

 Nữ 33 

Theo trình độ   

 Đại học và trên đại học 41 

 Cao đẳng 12 

 Trung cấp chuyên nghiệp 9 

 Trung cấp nghề, CNKT 6 

 Lao động phổ thông 125 

 Nguồn: Trà Bắc 

7.2. Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi 

- Chính sách lương: Ngoài tiền lương được hưởng theo hệ số, người lao động trong 

Công ty còn được trả lương căn cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được 

giao. Công ty thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền 

lương, bảo hiểm y tế cho cán bộ công nhân viên, nâng bậc lương hàng năm theo kỳ 

cho cán bộ công nhận viên. 

- Chế độ phúc lợi xã hội: Ngoài những quyền lợi được quy định theo Luật Lao động 

còn được hưởng nhiều đãi ngộ dưới các hình thức như du lịch, nghỉ mát, trợ cấp khi 

thai sản và ốm đau, trợ cấp khó khăn,... 

 

7.3. Chính sách đào tạo và tuyển dụng: 

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

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

Đối với công  nhân nhà máy chế biến, Công ty chủ yếu đào tạo tại chổ nhằm nâng cao 

tay nghể cho công nhân. Đối với cán bộ quản lý, văn phòng, tủy theo yêu cầu công việc 

Công ty sẽ đài thọ toàn bộ chi phí đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên. Công ty thường 

xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về các chương trình quản lý kiểm soát chất 

lượng theo các tiêu chuẩn mà Công ty đã đạt như HACCP,.. 

Chính sách tuyển dụng: Công ty rất chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ và 

tay nghề cao. Tùy theo yêu cầu công việc, Công ty ban hành quy chế tuyển dụng cụ thể 

cho nhà mày chế biến và từng bộ phận, phòng ban. Tiêu chí tuyển dụng của Công ty là  

tuyển dụng các nhân viên trẻ có trình độ chuyên môn cao, năng động. 
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7.4. Các hoạt động đoàn thể xã hội: 

Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua văn nghệ (thể thao, văn nghệ) 

nhằm nâng cao tình thần đoàn kết, sự gắn bó với Công ty, thể hiện sự quan tâm của Ban 

lãnh đạo Công ty đến đời sống của người lao động. 

 

8. Chính sách cổ tức: 

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng quản trị đề xuất và 

do ĐHĐCĐ quyết định như sau: 

 Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn 

thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

 Cổ đông được chi cổ tức theo tỷ lệ vốn góp. 

Tỷ lệ cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị căn cứ 

trên kết quả kinh doanh của năm tài chính và kế hoạch kinh doanh của các năm tới 

Tỷ lệ cổ tức các năm vừa qua 

Chỉ tiêu 2012 2013 Kế hoạch 2014 

Tỷ lệ cổ tức 6% 10% 12% 

 Nguồn: CTCP Trà Bắc 

9. Tình hình tài chính: 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 

12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo tài chính bằng Đồng Việt Nam. 

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ đầy đủ yêu cầu của 

các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các 

quy định pháp lý có liên quan. 

 

9.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

Năm tài chính của Trà Bắcbắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 

12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo tài chính bằng Đồng Việt Nam. 

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ đầy đủ yêu cầu của 

các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các 

quy định pháp lý có liên quan. 

 

9.1.1. Trích khấu hao TSCĐ 

Chi phí khấu hao của Trà Bắcđược trích lập phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, cụ 

thể như sau: 

- TSCĐ được xác định theo nguyên giá trừ (–) giá trị hao mòn lũy kế. 

- Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến 

việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được 

tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào kết 

quả hoạt động kinh doanh. 

- Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ 
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Trang 30 

 

khoản lãi/lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động     

kinh doanh. 

- TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá theo 

thời gian hữu dụng ước tính.  

 

9.1.2. Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay của tổ chức 

tín dụng, tổ chức khác và cá nhân. 

 

9.1.3. Các khoản phải nộp theo luật định 

Trà Bắcthực hiện đầy đủ các khoản phải nộp theo luật định về thuế như: thuế giá trị 

gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí… 

Bảng 7: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước của Trà Bắc tại 31/03/2014 

 Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối kỳ 

1 Thuế thu nhập doanh nghiệp 703.693.392 1.001.479.830 

2 Thuế thu nhập cá nhân (5.234.833) 39.005.641 

3 Các loại thuế khác 16.399.800 104.692.025 

 Tổng cộng 714.858.359 1.145.177.496 

Nguồn: Báo cáo tài chính của Trà Bắc 

9.1.4. Trích lập các quỹ theo luật định: 

Việc trích lập các quỹ hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

và do ĐHĐCĐ quyết định hàng năm. 

Hiện tại Công ty đang trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ đầu tư phát 

triển và Quỹ dự phòng tài chính. 

Bảng 8: Số dư các quỹ của công ty 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Q2.2014 

Quỹ dự phòng tài chính 2.513.783.838 3.248.691.981 3.520.387.438 3.971.155.972 

Quỹ đầu tư phát triển 9.191.495.455 11.847.614.438 12.773.753.592 14.056.138.817 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 218.824.302 341.946.244 264.156.979 767.505.480 

Lợi nhuận chưa phân phối 19.114.351.555 7.349.771.585 10.931.233.123 7.693.159.161 

Tổng cộng 31.038.455.150 22.788.024.248 27.489.531.132 26.487.959.430 

Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2012, 2013 và Quý 2.2014 của Công ty cổ phần Trà Bắc 
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9.1.5. Tình hình công nợ 

 Các khoản phải thu: 

Bảng 9: Các khoản phải thu của Trà Bắc 

Đơn vị tính: đồng 

Năm 2011 2012 2013 Q2/2014 

Phải thu khách hàng 30.204.777.562 24.126.697.146 26.805.720.235 30.613.227.440 

Trả trước cho người bán 10.342.261.461 1.580.657.045 3.590.926.800 5.100.678.550 

Các khoản phải thu khác 80.751.906 55.890.000 71.348.803 127.426.421 

Dự phòng các khoản phải 

thu khó đòi 
 (113.677.200) (1.740.493.271) (1.740.493.271) 

Tổng cộng 40.627.790.929 25.649.566.991 28.727.502.567 34.100.839.140 

 Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2012, 2013 và Quý 2.2014 của Công ty cổ phần Trà Bắc 

 Các khoản phải trả: 

Bảng 10: Các khoản phải trả của Trà Bắc          

  Đơn vị tính: đồng 

Năm 2011 2012 2013 Q2/2014 

Nợ ngắn hạn 51.033.078.308 58.307.477.346 31.785.338.463 42.963.999.060 

Vay và nợ ngắn hạn 38.609.209.862 47.319.309.019 10.946.446.430 20.798.014.809  

Phải trả người bán 6.392.800.217 2.248.412.587 3.082.650.335 4.033.547.278  

Người mua trả tiền trước 693.455.679 2.621.107.096 7.769.235.378 2.506.099.593  

Thuế và các khoản phải 

nộp Nhà nước 
1.357.583.333 199.171.581 720.093.192 

914.785.062  

Phải trả người lao động 1.044.337.821 866.677.002 1.229.757.795 925.845.816  

Chi phí phải trả 2.231.988.274 4.266.378.674 4.414.938.462 4.960.364.009  

Các khoản phải trả, phải 

nộp khác 
484.878.820 444.475.143 3.358.059.892 8.057.837.013 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 218.824.302 341.946.244 264.156.979 767.505.480 

Nợ dài hạn 253.776.143    

Dự phòng trợ cấp mất việc 

làm 
253.776.143    

Tổng cộng 51.286.854.451 58.307.477.346 31.785.338.463 42.963.999.060 

 Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2012, 2013 và Quý 2.2014 của Công ty cổ phần Trà Bắc 
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9.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Bảng 11: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2011 - 2013 

Đánh giá khả năng thanh toán 

ngắn hạn 
2011 2012 2013 

Tỷ số thanh toán hiện thời (ngắn 

hạn) 
1,94 1,72 2,65 

Tỷ số thanh toán nhanh 0,96 0,65 1,29 

Tỷ số thanh toán tiền mặt 0,15 0,19 0,36 

Vốn lưu động ròng 47.952.294.356  41.950.982.631  52.468.406.876  

Đánh giá hiệu quả hoạt động    

Vòng quay các khoản phải thu 7,22 9,72 11,59 

Vòng quay các khoản phải trả 5,75 5,89 6,99 

Vòng quay hàng tồn kho 6,56 6,21 5,96 

Số ngày các khoản phải thu 49,84 37,04 31,07 

Số ngày các khoản phải trả 62,61 61,11 51,48 

Số ngày hàng tồn kho 54,86 58,01 60,45 

Chu trình lưu chuyển tiền mặt 42,09 33,94 40,04 

Vòng quay Tổng tài sản 2,00 2,20 2,34 

Vòng quay vốn lưu động 6,12 7,16 6,67 

Vòng quay tài sản cố định 6,15 6,95 7,51 

Vòng quay vốn Chủ sở hữu 3,07 3,53 3,52 

Đánh giá khả năng sinh lời    

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 2,00 2,20 2,34 

Tỷ suất LN gộp/DT thuần 0,13 0,10 0,13 

Tỷ suất LN HĐ SXKD/DT thuần 0,06 0,02 0,04 

Tỷ suất LN HĐ SXKD/Tổng tài 

sản 
0,13 0,04 0,1 

Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần 0,06 0,02 0,03 

Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản 

(ROA) 
0,13 0,04 0,08 

Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu (ROE) 
0,18 0,06 0,10 

Đánh giá khả năng quản lý công 

nợ 
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Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu 0,54 0,67 0,35 

Tổng nợ/Tổng Tài sản 0,35 0,40 0,26 

Nợ dài hạn/Tổng Tài sản 0,00 0,00 0,00 

Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu 0,0027   

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,53 0,67 0,35 

 Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2012, 2013 và Quý II.2014 của Công ty cổ phần Trà Bắc 

 

10. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, Ban kiểm soát 

10.1. Hội đồng quản trị 

Theo Điều lệ Công ty CTCP Trà Bắcthì số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên, 

nhưng hiện tại, HĐQT của công ty chỉ có 4 thành viên bao gồm: 

Bảng 12: Danh sách thành viên HĐQT của Trà Bắc 

Stt Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%) 

1 Ông Huỳnh Khắc Nhu Chủ tịch 1.762.235 27,81% 

2 Ông Lâm Chấn Kỳ Phó Chủ tịch 1.386.873 21,89% 

3 Ông Hồ Quang Khải Thành viên 1.299.120 20,50% 

4 Ông Hồ San Nin Thành viên 581.167 9,17% 

Nguồn: CTCP Trà Bắc 

 

A. Chủ tịch HĐQT – Ông Huỳnh Khắc Nhu 

1. Họ và tên Huỳnh Khắc Nhu 

2. Giới tính Nam 

3. Ngày tháng năm sinh 28/06/1960 

4. Quốc tịch Việt Nam 

5. Dân tộc Kinh 

6. Địa chỉ thường trú 241, Điện Biên Phủ, Khóm 4, P.6, Tp. Trà Vinh 

7. Trình độ văn hóa 12/12 

8. Trình độ chuyên môn 
Kỹ sư Kinh tế và khóa đào tạo sau Đại học Ngành Quản 

trị Kinh Doanh 

9. Chức vụ hiện nay Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Trà Bắc 
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10. Số cổ phần nắm giữ 1.762.235 cổ phần 

  Đại diện Nhà nước: 1.626.680 cổ phần 

  Sở hữu cá nhân: 135.555 cổ phần 

11. Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

12. Quyền lợi mâu thuẫn với 

công ty 
Không có 

 

B. Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Lâm Chấn Kỳ 

1. Họ và tên Lâm Chấn Kỳ 

2. Giới tính Nam 

3. Ngày tháng năm sinh 18/05/1965 

4. Quốc tịch Việt Nam 

5. Dân tộc Hoa 

6. Địa chỉ thường trú Lầu 1 – Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM 

7. Trình độ văn hóa 9/12 

8. Trình độ chuyên môn  

9. Chức vụ hiện nay Phó chủ tịch HĐQT công ty 

10. Số cổ phần nắm giữ 1.386.873 cổ phần 

11. Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

12. Quyền lợi mâu thuẫn với 

công ty 
Không có 

 

C. Thành viên HĐQT – Ông Hồ Quang Khải 

1. Họ và tên Hồ Quang Khải 

2. Giới tính Nam 

3. Ngày tháng năm sinh 06/11/1967 

4. Quốc tịch Việt Nam 

5. Dân tộc Kinh 
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6. Địa chỉ thường trú 148, Đồng Khởi, Khóm 6, P.6, Tp. Trà Vinh 

7. Điện thoại cơ quan  

8. Trình độ văn hóa 12/12 

9. Trình độ chuyên môn Kỹ sư Hóa 

10. Chức vụ hiện nay Thành viên HĐQT 

11. Số cổ phần nắm giữ 1.299.120 cổ phần 

  Đại diện Nhà nước: 1.267.120 cổ phần 

  Sở hữu cá nhân: 32.000 cổ phần 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

13. Quyền lợi mâu thuẫn với 

công ty 
Không có 

 

D. Thành viên HĐQT – Ông Hồ San Nin 

1. Họ và tên Hồ San Nin 

2. Giới tính Nam 

3. Ngày tháng năm sinh 19/071950 

4. Quốc tịch Việt Nam 

5. Dân tộc Hoa 

6. Địa chỉ thường trú 
66 Đường 3A – Cư xá Bình Thới – P.8 – Quận 11, 

Tp.HCM 

7. Trình độ văn hóa 12/12 

8. Trình độ chuyên môn Kinh doanh thương mại 

9. Chức vụ hiện nay Thành viên HĐQT CTCP Trà Bắc 

10. Số cổ phần nắm giữ 581.167 cổ phần 

11. Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

12. Quyền lợi mâu thuẫn với 

công ty 
Không có 
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10.2. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 

Bảng 13: Danh sách Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Trà Bắc 

Stt Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%) 

1 Ông Huỳnh Khắc Nhu Tổng Giám Đốc 1.762.235 27,81% 

2 Ông Hồ Quang Khải Phó TGĐ 1.299.120 20,50% 

3 Ông Trần Minh Hùng Phó TGĐ 0 0% 

4 Ông Ngô Kinh Luân Kế Toán Trưởng 33.018 0,52% 

Nguồn: CTCP Trà Bắc 

A. Tổng Giám Đốc – Huỳnh Khắc Nhu: xem SYLL phần HĐQT 

B. Phó Tổng Giám Đốc- Hồ Quang Khải: xem SYLL phần HĐQT 

C. Phó Tổng Giám Đốc – Ông Trần Minh Hùng 

1. Họ và tên Trần Minh Hùng 

2. Giới tính Nam 

3. Ngày tháng năm sinh 15/10/1961 

4. Quốc tịch Việt Nam 

5. Dân tộc Kinh 

6. Địa chỉ thường trú Ấp Long Đại – xã Long Đức, Tp. Trà Vinh 

7. Trình độ văn hóa 12/12 

8. Trình độ chuyên môn Kỹ sư Hóa 

9. Chức vụ hiện nay Phó TGĐ CTCP Trà Bắc 

10. Số cổ phần nắm giữ không 

11. Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

12. Quyền lợi mâu thuẫn với 

công ty 
Không có 

 

D. Kế toán trưởng – Ông Ngô Kinh Luân 

1. Họ và tên Ngô Kinh Luân 

2. Giới tính Nam 
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3. Ngày tháng năm sinh 04/03/0966 

4. Quốc tịch Việt Nam 

5. Dân tộc Kinh 

6. Địa chỉ thường trú Thị trấn Châu Thành – Châu Thành – Trà Vinh 

7. Trình độ văn hóa 12/12 

8. Trình độ chuyên môn 
Đại học Tài chính Kế toán và khóa đào tạo sau Đại học 

Quản trị Kinh doanh 

9. Chức vụ hiện nay Kế toán trưởng 

10. Số cổ phần nắm giữ 33.018 cổ phần 

11. Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

12. Quyền lợi mâu thuẫn với 

công ty 
Không có 

 

10.3. Ban kiểm soát 

Bảng 14: Danh sách Ban kiểm soát của Trà Bắc 

Stt Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%) 

1 Bà Hồ Thị Á Trưởng ban 7.908 0,12% 

2 Ông Tô Kim Nở Thành viên 3.074 0,05% 

3 Ông Đặng Anh Tuấn Thành viên 0 0 

                     Nguồn: CTCP Trà Bắc 

A. Trưởng Ban Kiểm soát – Bà Hồ Thị Á 

1. Họ và tên Hồ Thị Á 

2. Giới tính Nữ 

3. Ngày tháng năm sinh 12/05/1958 

4. Quốc tịch Việt Nam 

5. Dân tộc Kinh 

6. Địa chỉ thường trú Khóm 1 – Phường 8 – Tp. Trà Vinh 

7. Trình độ văn hóa 12/12 
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8. Trình độ chuyên môn Đại học Tài chính – Kế toán 

9. Chức vụ hiện nay Thành viên Ban kiểm soát CTCP Trà Bắc 

10. Số cổ phần nắm giữ 7.908 cổ phần 

11. Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

12. Quyền lợi mâu thuẫn với 

công ty 
Không có 

 

B. Thành viên Ban Kiểm soát – Ông Tô Kim Nở: 

1. Họ và tên Tô Kim Nở 

2. Giới tính Nam 

3. Ngày tháng năm sinh 16/05/1959 

4. Nơi sinh Trà Vinh 

5. Quốc tịch Việt Nam 

6. Dân tộc Kinh 

7. Địa chỉ thường trú 82A, Điện Biên Phủ, P.6, Tp.Trà Vinh, Trà Vinh 

8. Trình độ văn hóa 10/12 

9. Trình độ chuyên môn Sơ cấp kế toán 

10. Chức vụ hiện nay Thành viên BKS 

11. Số cổ phần nắm giữ 3.074 cổ phần 

12. Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

13. Quyền lợi mâu thuẫn với 

công ty 
Không có 

 

C. Thành viên Ban Kiểm soát – Ông Đặng Anh Tuấn 

1. Họ và tên Đặng Anh Tuấn 

2. Giới tính Nam 

3. Ngày tháng năm sinh 23/08/1974 

4. Quốc tịch Việt Nam 
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(Theo quyết định số 574/QĐ-ĐTKDV ngày 14/11/2014 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước  

về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Trà Bắc) 
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5. Dân tộc Kinh 

6. Địa chỉ thường trú 38/4, Trần Thánh Tông, P.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM 

7. Trình độ văn hóa 12/12 

8. Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế  

9. Chức vụ hiện nay Thành viên BKS 

10. Số cổ phần nắm giữ 22.040 cổ phần 

11. Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

12. Quyền lợi mâu thuẫn với 

công ty 
Không có 

  

11. Tài sản 

Giá trị TSCĐ chủ yếu tại 31/03/2014 của Trà Bắc như sau: 

Bảng 15: Giá trị TSCĐ chủ yếu tại 31/12/2013 của Trà Bắc 

 Đơn vị tính: đồng 

STT Khoản mục Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

1 TSCĐ hữu hình 76,146,436,617  (45,772,651,585) 33,373,785,032  

2 TSCĐ vô hình 4,068,920,228  (497,269,101) 3,571,651,127  

 Tổng cộng 80,215,356,845  (46,269,920,686) 36,945,436,159  

Nguồn: CTCP Trà Bắc 

Tại thời điểm 31/12/2013, Trà Bắcđang sử dụng và quản lý các mảnh đất sau:  

STT Số GCN Địa chỉ 
Diện tích 

(m
2
) 

Thời hạn 

sử dụng 

Đất mua tại XN Phú Vinh 

1.  AI 829133 
Khóm 5, Thị trấn Càng Long, huyện Càng 

Long, tỉnh Trà Vinh 
1.009,6 30/11/2053 

 AI 829132 
Khóm 5, Thị trấn Càng Long, huyện Càng 

Long, tỉnh Trà Vinh 
2.509,0 30/11/2053 

Đất thuê tại XN Phú Vinh 

 AL 798192 Khóm 6, Thị trấn Càng Long, huyện Càng 8.994,7 30/11/2056 
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STT Số GCN Địa chỉ 
Diện tích 

(m
2
) 

Thời hạn 

sử dụng 

Long, tỉnh Trà Vinh 

Đất mua tại XN Rạch Lợp 

 AL 798214 
Ấp Chợ, thị trấn Càng Long, huyện Càng 

Long, tỉnh Trà Vinh 
20.820 4/11/2055 

Đất mua tại VP Công ty 

 AL 798097 Phường 4, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 2.037,7 11/04/2055 

 AL 798098 Phường 4, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 3.542,6 11/04/2055 

 AL 798099 Phường 4, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 2.156,3 11/04/2055 

Đất thuê tại VP Công ty 

 AL 798191 Phường 4, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 27.059,5 15/10/2043 

 AB 279256 Phường 4, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 5.549,9 27/01/2016 

Đất thuê tại Xí nghiệp Long Đức 

 BA 195591 Ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, Tp Trà Vinh 24.774,8 11/01/2060 

Đất thuê tại Xí nghiệp Đức Mỹ 

 AI 829123 
Ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng 

Long, tỉnh Trà Vinh 
7.027,4 02/04/2057 

 AI 829124 
Ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng 

Long, tỉnh Trà Vinh 
6.780,7 02/04/2057 

 BA 195551 
Ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng 

Long, tỉnh Trà Vinh 
1.503,2 26/11/2059 

Nguồn: CTCP Trà Bắc 

 

12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty: 

Không có  
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VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 

1. Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được đấu giá 

-  Cổ phần chào bán  : CTCP TRÀ BẮC 

-  Loại cổ phần  : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng 

-  Số lượng cổ phần chào bán 

 Theo phương thức đấu 

giá công khai 

: 

: 

 

2.893.800 cổ phần 

2.893.800 cổ phần 

-  Mệnh giá cổ phần 

Giá khởi điểm bán đấu giá 

: 

: 

10.000 đồng 

16.500 đồng/cổ phiếu 

-  Bước giá : Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 

-  Bước khối lượng : Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 

-  Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu 

tư cá nhân, pháp nhân được 

đăng ký mua tối thiểu 

: Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 

-  Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu 

tư cá nhân, pháp nhân được 

đăng ký mua tối đa 

: Tổng số lượng cổ phần chào bán 

-  Phát/tiếp nhận Đơn đăng ký 

tham gia đấu giá và phát Phiếu 

tham dự đấu giá 

: Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM  

 

-  Nộp tiền cọc : - Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 

 Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển 

khoản vào tài khoản: theo quy định tại Quy 

chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM  

-  Nộp Phiếu tham dự đấu giá : - Tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Theo quy 

chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM. 

 Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương – 

Chi nhánh Sài Gòn 

- Địa chỉ: 117, Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM 

- Tại địa điểm bán đấu giá: Theo quy chế đấu 

giá của SGDCK Tp.HCM 

- Nộp qua đường bưu điện: gửi về Tổ chức 

thực hiện bán đấu giá trước ngày(Theo quy 

chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM) theo địa 
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chỉ: 

 Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương – 

Chi nhánh Sài Gòn 

 Địa chỉ: 117, Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1 

-  Tổ chức đấu giá  : - Thời gian: Theo quy chế đấu giá của SGDCK 

Tp.HCM  

- Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán 

Tp.HCM 

- Địa chỉ: 16, Võ Văn Kiệt, Q.1, Tp.HCM 

-  Nộp tiền mua cổ phần  : - Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 

-  Chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp vào 

Tài khoản: 

 Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 

-  Thời gian hoàn tiền đặt cọc : Theo quy chế đấu giá của SGDCK Tp.HCM 

2. Mục đích của việc chào bán 

Mục đích của việc chào bán cổ phần nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương 

thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà không cần giữ cổ phần. Việc chào 

bán cổ phần chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi 

mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty. 

3. Địa điểm công bố thông tin 

Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin và Quy 

chế đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại: 

 Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn 

- Địa điểm: Tầng M, 117-119-121, Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (84-8) 6290 6296  Fax: (84-8) 6290 6399 

- Tại website: www.ocs.com.vn 

 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước  

- Tại website: www.scic.vn 

 Công ty cổ phần Trà Bắc 

4. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan 

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá 

Là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không 

thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh 

nghiệp tại Việt Nam, cụ thể: 

 Nhà đầu tư trong nước: là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã 
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hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối 

với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì 

phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân 

hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự. 

 Nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong 

nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động 

trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến 

mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. 

 Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài 

chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ 

chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần 

của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua. 

 Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào 

Phiếu tham dự đấu giá. 

4.2. Điều kiện tham gia đấu giá 

 Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đúng thời hạn quy định.  

 Đặt cọc đủ giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Ban tổ chức 

đấu giá công bố cùng thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá.  

 Tuân thủ các quy định của Quy chế đấu giá  

5. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá 

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa 

điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:  

 Đối với cá nhân trong nước: 

- Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận uỷ quyền, phải có 

giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này. 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

 Đối với tổ chức trong nước: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương; 

- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người 

làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức; 
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- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

 Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: 

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam cấp. 

- Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Giấy ủy quyền (nếu có); 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

6. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá 

6.1. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:  

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và 

đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; Phiếu không được tẩy xóa 

hoặc rách nát; Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy 

định; Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký. 

- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên 

mép dán phong bì theo quy định. 

- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số 

tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị. 

6.2. Bỏ Phiếu tham dự đấu giá kín theo đúng thời hạn quy định.  

7. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần 

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại các địa điểm 

công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử www.vcbs.com.vn và www.scic.vn 

để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ tục 

chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức phát hành. 

 

  

http://www.vcbs.com.vn/


BAN CONG BO THONG TIN BAN DAu GIA PHAN VON TAl CTCP TAA BAc
(Thea quyit dinh s6 574/QD-DTKDV ngay 14/11/2014 cua Tong cong ty Ddu tu;a kinh doanh v6n nha nutrc

vJ viec him eMugia c6 phdn tai Cong ty c6 phdn Tra Biic)
VII. THAY LCn KET

Ban cong b6 thong tin duoc cung dp nham muc dich giup nha dfiu tir co th~ danh gia
chung v~ tinh hinh tai chinh va kSt qua kinh doanh cua doanh nghiep tnroc khi dang
ky mua c6 phan. Tuy nhien, do dot chao ban nay khong phai la dot phat hanh/chao
ban c6 phieu cua doanh nghiep dS huy dQng v6n tren thi tnrong sa dp nen Ban cong
b6 thong tin nay duoc chung toi xay dung voi kha nang va n6 lire cao rlhftt tir cac
nguon dang tin cay nhu dff trinh bay va mong muon cong b6/thong bao toi Nha dfiu tu
v~ tinh hinh doanh nghiep va cac thong tin lien quan dSn doanh nghiep.

Ban cong b6 thong tin nay khong bao darn rang dff chira dung dfiy du cac thong tin v~
doanh nghiep va chung toi cling khong thuc hien pharr tich, dira ra bftt ky y kien danh
gia nao voi ham y dam bao gia tri cua c6 phieu. Do do, chung toi khuyen nghi nha dfiu
tir truce khi tham gia dftu gia ck tim hiSu them thong tin v~ doanh nghiep, bao g6m
nhung khong gioi han nhir Di~u l~ doanh nghiep, cac Nghi quyet Dai hQi d6ng c6
dong, cac N ghi quyet HQi d6ng quan tri, cac Bao cao cua Ban KiSm scat, cac Bao cao
tai chinh, Bao cao kiem toan, tinh hinh doanh nghiep ... cling nlnr viec tham gia phai
bao darn rang viec dang ky mua hay thuc hien giao dich diroc/se duoc thanh toan
bang nguon tien hQ'Pphap, dung tham quyen, dam bao cac quy dinh v~ cong b6 thong
tin, giao dich cua c6 dong Ion, c6 dong nQi bQ, ty l~ sa hfru, chao mua cong khai ....
phu hQ'Pvoi quy dinh cua phap lu~t hien hanh.

T6ng cong ty Dfiu tir va kinh doanh v6n nha mroc (SCIC) khong chiu trach nhiem v~
noi dung cling nhu tinh chinh xac v~ mat s6 lieu cua Ban cong b6 thong tin nay.

Chung toi khuyen cao cac nha dfiu tu nen tham khao Ban cong b6 thong tin nay va cac
nguon thong tin co lien quan khac truce khi quyet dinh tham gia dftu gia mua c6 phan.

Trill trong earn an.

Tp. H6 Chi Minh, ngay _ {hang 14 nam 2014

DAI DIEN TO CHUC PHAT HA.NH

CTCPTAABAc
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