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I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Thông tin chung về Công ty 

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI 

Tên tiếng anh : SAIGON – QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Số điện thoại : 055 625 0905 

Số Fax : 055 625 0910 

Website : www.sabecoquangngai.com.vn 

Email : beer@sabecoquangngai.com.vn 

Vốn điều lệ đăng ký : 450.000.000.000 đồng  

Vốn điều lệ thực góp : 450.000.000.000 đồng  

Ngày trở thành công ty đại chúng: 29/06/2007 

Người đại diện theo pháp luật: BÙI THỊ NHỰ Chức vụ: Giám đốc 

Giấy CNĐKKD số: 4300338460 (số cũ 3403000072) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi 

cấp lần đầu ngày 06/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 01/11/2012. 

Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát. 

Các lĩnh vực hoạt động mà Công ty được cấp phép: 

 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh. Chi tiết: Sản xuất rượu; 

 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia. Chi tiết: Sản xuất bia; 

 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất nước giải khát; 

 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn cồn - Cung cấp dịch 

vụ sản xuất công nghiệp thực phẩm - Bán buôn vật tư trong ngành công nghiệp thực phẩm; 

 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Kinh doanh 

nông sản; 

 Bán buôn gạo 

 Bán buôn thực phẩm 

 Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Bán buôn bia, rượu, nước giải khát 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi 

tiết: Kinh doanh kho bãi 

http://www.sabecoquangngai.com.vn/
mailto:beer@sabecoquangngai.com.vn
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1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch 

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu 

Mã chứng khoán : BSQ 

Tổng SL CK ĐKGD : 45.000.000 cổ phiếu 

SL CK hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu 

Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân thủ 

theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 cuả Chính Phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật chứng khoán và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài Chính về hướng 

dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam cùng các văn bản pháp 

luật có liên quan. 

Tại thời điểm ngày 16/12/2016, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 

0 cổ phần – tương ứng 0%. 

1.3. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được thành lập ngày 06/10/2005 theo Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 3403000072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp, với vốn điều 

lệ đăng ký ban đầu là 450.000.000.000 đồng.  

Ngày 20/9/2007 UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 34121000019 với tổng 

mức đầu tư: 1.580.677 triệu đồng để xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi công suất 100 

triệu lít/năm tại KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.  

Năm 2009 tiến hành đầu tư xây dựng đến tháng 12/2010 đã hoàn thành đầu tư giai đoạn I Nhà máy 

Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi công suất 100 triệu lít bia/năm. 

Năm 2011, Công ty vinh dự đón nhận “Huân chương lao động hạn 3 đã có thành tích xuất sắc trog 

công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi”. 

Năm 2013, Công ty đã đầu tư bổ sung và đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất bia lon, công suất 

36.000 lon/giờ. 

Trong năm 2015 Công ty được nhận cờ thi đua của Bộ Công thương đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác năm 2015. 

Năm 2016, đầu tư bổ sung hệ thống Tank lên men nằm nâng chất lượng và hệ thống tết kiệm năng 

lượng. Sau đầu tư, công ty nâng công suất Nhà máy lên 130 triệu lít bia/năm. 

Hiện tại, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi hoạt đông theo Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh số 4300338460, đăng ký thay đổi lần 4 vào ngày 01/11/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu 
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tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên bằng 450.000.000.000 đồng, Trụ sở chính 

của công ty đặt tại KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

1.4. Quá trình tăng vốn cổ phần 

Kể từ khi hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần cho đến nay, Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi không 

tăng vốn dưới bất kỳ hình thức nào. Tính đến thời điểm báo cáo vốn điều lệ Công ty là 450 tỷ đồng. 

2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 

2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý theo Công ty cổ phần: 

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

  

PHÂN XƯỞNG 
CHIẾT - TP

PX CƠ ĐIỆN 
ĐỘNG LỰC

PHÒNG TÀI 
CHÍNH - KẾ 

TOÁN

PHÒNG TỔNG 
HỢP

PHÒNG KINH 
DOANH

PX NẤU - LÊN 
MEN

PHÒNG KCS
PHÒNG KỸ 

THUẬT

PHÓ GIÁM ĐỐC HÀNH 
CHÍNH - KINH DOANH

PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ 
THUẬT SẢN XUẤT

PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ 
THUẬT THIẾT BỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

GIÁM ĐỐC
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2.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

ĐHĐCĐ của Công ty có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi. 

Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ: thông qua định hướng phát triển, quyết định các 

phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi bổ sung vốn điều lệ của Công ty; 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; quyết định tổ chức lại, 

giải thể Công ty; và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của theo luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

Hội đồng quản trị(HĐQT) 

Hội đồng quản trị của Công ty gồm năm thành viên do ĐHĐCĐ bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm, 

có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty 

không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ 

Công ty và các quyết định của ĐHĐCĐ quy định. 

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tất cả các thành 

viên HĐQT chịu trách nhiệm về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và 

trước pháp luật về nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với sự phát triển của Công ty. 

Ban Kiểm soát (BKS) 

BSK của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, gồm ba thành viên có nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát 

hoạt động của Công ty về mọi mặt nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của cổ đông và đảm bảo mọi 

hoạt động của Công ty hoàn toàn tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông. BKS hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị 

quyết ĐHĐCĐ và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của ĐHĐCĐ.BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật, 

trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 

Ban Giám đốc 

Ban giám đốc Công ty gồm: Giám đốc và ba Phó Giám đốc. Ban Giám đốc Công ty do HĐQT 

Công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về việc thực hiện 

các quyền và nhiệm vụ được giao. 

 Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, là người trực tiếp quản lý, điều hành 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trực tiếp giao nhiệm vụ cho các Phó Giám 

đốc theo chuyên môn nghiệp vụ. 

 Phó Giám đốc là người trợ giúp, tham mưu, tư vấn cho Giám đốc thuộc chức năng nhiệm vụ 

được phân công. 

Phòng Tổng hợp 

Quản lý và thực hiện các công việc gồm: Hành chính - Nhân sự tiền lương; Kế hoạch vật tư – hệ 

thống giao nhận và kho; Giao sản phẩm sản xuất cho công ty thương mại, nhận bao bì luân chuyển 

giữa nhà máy với các bên vận tải ,thương mại. 
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Phòng Tài chính - Kế toán 

Nhiệm vụ quản lý tài chính và hạch toán kế toán của toàn công ty; Tổ chức công tác kế toán hạch 

toán, lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Công ty. Quản 

lý hệ thống phần mềm kế toán, bán hàng, quản lý hóa đơn chứng từ; Lập các báo cáo quản trị khác 

có liên quan theo yêu cầu của HĐQT và Giám đốc công ty; Quản lý cổ đông và các công tác khác 

về cổ đông của công ty. 

Phòng Kinh Doanh  

Thực hiện nhiệm vụ quản lý bán hàng đối với: bia xuất khẩu, bia tươi; Thu thập thông tin và đánh 

giá thị trường; Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm định kỳ; Tham mưu cho Giám đốc về chính 

sách giá bán sản phẩm, hình ảnh quảng cáo, quản lý nhân viên bán hàng, hổ trợ khách hàng... 

Phân xưởng Nấu Lên men 

Tổ chức thực hiện việc sản xuất bia các loại theo kế hoạch; Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các quá 

trình nấu – lên men – lọc bia, thực hiện theo các quy trình đã ban hành, bảo đảm ổn định chất lượng 

sản phẩm và thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vật tư theo đúng định mức kinh tế kỹ thuật; 

Vận hành máy móc thiết bị đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao. 

Phòng KCS 

Phòng KCS là Phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng trong lĩnh vực quản lý và trực tiếp đo đạc, 

phân tích các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm của Bia trong quá trình sản xuất  cho đến Bia thành 

phẩm nhập kho. Phân tích, kiểm tra các chỉ tiêu nguyên liệu, vật liệu, hóa chất, phụ gia,.. trước khi 

đưa vào sản xuất. 

Phòng Kỹ thuật 

Thực hiện chức năng các nghiệp vụ về kỹ thuật  – công nghệ - thiết bị; Quản lý phần mềm điều 

khiển hệ thống sản xuất.Trực tiếp kiểm tra, giám sát sản xuất, tình hình vận hành, sử dụng thiết bị 

- công nghệ, ATVSTP-ATLĐ-PCCN-Vệ sinh môi trường. Lập kế hoạch đầu tư XDCB; Quản lý 

và theo dõi hệ thống ISO của công ty. 

Phân xưởng Cơ điện - Động Lực 

Phân xưởng Cơ - điện - Động lực là bộ phận phục vụ sản xuất có nhiệm vụ quản lý năng lượng, cơ 

khí, bảo trì: CO2, năng lượng lạnh, hơi nóng, khí nén, điện, nước phục vụ sản xuất; Thực hiện công 

tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị của toàn Công ty; Tham gia quản lý phần mềm 

quản trị sản xuất. 

Phân xưởng Chiết Thành Phẩm 

Phân xưởng Chiết – TP là bộ phận trực tiếp sản xuất có chức năng tổ chức sản xuất bia phần công 

đoạn chiết và đóng gói theo đúng quy trình công nghệ theo kế hoạch sản xuất của Công ty. Quản 

lý vận hành hệ thống thiết bị bia, nhà xưởng và các loại thiết bị khác trong phạm vi quản lý theo 

đúng quy trình, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao. 
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4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập 

và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông Công ty 

4.1. Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ) nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty tại ngày 16/12/2016 

STT Tên CMT/ĐKKD Địa chỉ 
Số lượng  

cổ phần 

Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 

Tổng công ty cổ 

phần Bia - Rượu - 

Nước Giải Khát Sài 

Gòn 

0300583659 

Số 06 Hai Bà 

Trưng, Quận 1, 

Tp.Hồ Chí Minh 

29.950.000 299.500.000.000 66,56% 

Tổng cộng 29.950.000 299.500.000.000 66,56% 

Nguồn: Danh sách cổ đông của công ty tính đến ngày 16/12/2016. 

4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 

Không có 

4.3. Cơ cấu cổ đông tại ngày 16/12/2016 

STT Họ tên 
Số lượng cổ 

đông 

Số lượng cổ 

phần 

Tỷ lệ % trên vốn 

điều lệ thực góp 

I Cổ đông trong nước 739 45.000.000 100% 

 Tổ chức 6 32.954.334 73,19% 

 Cá nhân 733 12.045.666 26,81% 

II Cổ đông nước ngoài - - - 

 Tổ chức - - - 

 Cá nhân - - - 

III Cổ phiếu quỹ - - - 

 Tổng cộng 739 45.000.000 100% 

Nguồn: Danh sách cổ đông của công ty tính đến ngày 16/12/2016. 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công 

ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền 

kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng. 

5.1. Công ty mẹ của Công ty đại chúng 

Tên Công ty : Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 

Địa chỉ : Số 06 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 08 38294083 
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Fax : 08 38296856 

Vốn điều lệ đăng ký : 6.412.811.860.000 đồng 

Vốn điều lệ thực góp : 6.412.811.860.000 đồng 

Giấy ĐKKD : Số 0300583659 (số cũ 4103010027) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí 

Minh cấp lần đầu ngày 17/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 29/01/2016. 

Vốn góp tại BSQ : 299.500.000.000 đồng chiếm 66,56% VĐL 

Ngành nghề chính: 

 Sản xuất đồ uống; Sản xuất chế biến thực phẩm (trừ chế biến thực phẩm tươi sống; sản xuất 

rượu bia, nước giải khát tại trụ sờ chính). 

 Mua bán các loại Bia, cồn, Rượu, Nước giải khát, các loại bao bì, nhãn hiệu cho ngành bia, 

rượu, nước giải khát và lương thực - thực phẩm. 

 Mua bán vật tư, nguyên liệu, phụ liệu, hương liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành 

sản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại hương liệu, nước côt đê sản xuât bia, rượu, nước 

giải khát; lương thực, thực phâm. 

5.2. Công ty con của Công ty đại chúng 

Không có 

5.3. Công ty mà Công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 

Không có 

5.4. Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty đại chúng 

Không có 

6. Hoạt động kinh doanh 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: 

CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi được thành lập để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Bia mang 

thương hiệu Bia Sài Gòn tại Khu công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi theo 

Giấy chứng nhận đầu tư số 34121000019 do Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 

20/09/2007 với tổng mức đầu tư là 1.580.677 triệu đồng, công suất 100 triệu Lít/năm. 

Hoạt động chính của công ty là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Bia, Rượu, Nước giải khát. 

CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi phát triển sản phẩm Bia Sài Gòn của Tổng Công ty cổ phần Bia 

- Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn. 

Giới thiệu về nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi: 

Nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi được xây dựng tại Khu công  nghiệp Quảng Phú với công suất 

100 triệu lít bia/năm, Các hạng mục chính của nhà máy bao gồm: Phân xưởng động lực; Phân 

xưởng Công nghệ (lưu trữ, xử lý nguyên vật liệu, nấu, lên men và lọc bia), Phân xưởng chiết gồm 

dây chuyền chiết chai công suất 60.000 chai/giờ. Nhà máy được trang bị phòng thí nghiêm với các 
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thiết bị thí nghiệm chuyên ngành hiện đại, đáp ứng yêu cầu của Ban kỹ thuật SABECO về kiểm 

soát các chỉ tiêu hóa lý, đảm bảo chất lượng bia ở các công đoạn sản xuất; Hệ thống kho vật tư, 

NVL, vỏ chai két rỗng, thành phẩm đảm bảo công suất 100 triệu lít bia; Hệ thống xử lý nước thải 

của nhà máy với công suất xử lý 2500 m3/ ngày đêm và hồ sinh thái được thiết kế và thi công đảm 

bảo chất lượng nước xả thải sau sử lý theo yêu cầu của Sở Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Năm 2016, Công ty thực hiện đầu tư bổ sung hệ thống Tank lên men nằm nâng chất lượng và hệ 

thống tết kiệm năng lượng. Sau đầu tư, công ty nâng công suất Nhà máy lên 130 triệu lít bia/năm. 

Những sản phẩm bia Sài Gòn nổi bật được công ty sản xuất như:   

 Bia lon Sài Gòn Lager 330ml; 

 Bia chai Sài Gòn Lager 450ml; 

 Bia chai Sài Gòn Export 355ml; 

 Bia chai Special 330ml; 

 Bia chai Sài Gòn Lager 355ml; 

 Bia tươi Sài Gòn. 

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015 và 09 tháng đầu năm 2016 

Bảng 1: Kết quả hoạt động SXKD năm 2014, 2015 và 09 tháng đầu năm 2016  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 
% tăng 

giảm 
09 Tháng/2016 

1. Tổng giá trị tài sản Đồng 1.128.425.006.351 1.172.385.663.109 3,90% 1.121.806.120.835 

2. Vốn chủ sở hữu Đồng 510.901.251.358 545.892.932.975 6,85% 539.269.269.194 

3. Doanh thu  thuần Đồng 767.506.831.144 762.239.575.156 -0,69% 671.444.911.939 

4. Lợi nhuận từ HĐKD Đồng 77.195.120.764 81.607.208.742 5,72% 50.435.639.655 

5. Lợi nhuận khác Đồng 517.809.451 1.300.472.875 151,15% 911.720.063 

6. Lợi nhuận trước thuế Đồng 77.712.930.215 82.907.681.617 6,68% 51.347.359.718 

7. Lợi nhuận sau thuế Đồng 77.712.930.215 82.907.681.617 6,68% 47.376.336.219 

8. Giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu Đồng 11.353  12.131 6,85% 11.984 

9. Tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức % 52,11% 65,13% - - 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC Quý III/2016 của CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 
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 Cơ sở của ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2015 

Như đề cập ở Thuyết minh số 6 của báo cáo tài chính, tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty 

không ghi nhận các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt ("thuế TTĐB”) phải nộp bổ sung vào Ngân 

sách Nhà nước cho các năm 2013, 2014 và 2015 và các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp 

như một khoản chi phí trên báo cáo tài chính mà chỉ ghi nhận khoản thuế TTĐB phải tạm nộp 

bổ sung và các chi phí liên quan tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 như một khoản phải thu ngắn 

hạn khác từ Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn, công ty mẹ. Nếu 

Công ty ghi nhận các khoản thuế TTĐB và các chi phí liên quan như một khoản chi phí thì lợi 

nhuận trước thuế của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 sẽ giảm 

51.592.709.332 Đồng và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 sẽ giảm 

146.614.239.871 Đồng, số dư khoản phải thu khác tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 sẽ giảm 

146.614.239.871 Đồng và số dư thuế TTĐB phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 sẽ tăng 

12.858.223.357 Đồng. 

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

 Vị thế của công ty trong ngành 

Với lịch sử hơn 140 năm hoạt động, Bia Sài Gòn đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành 

bia rượu và nước giải khát. Các nhãn hiệu Bia 333, Bia Sài Gòn Lager, Sài Gòn Export  và Sài 

Gòn Special chiếm trọn phân khúc bia phổ thông, được trên 90% người tiêu dùng Việt Nam 

nhận biết và ưa chuộng bởi chất lượng sản phẩm, hương vị bia đậm đà hợp thị hiếu, giá cả hợp 

lý là thế mạnh về thương hiệu, khẳng định giá trị của Bia Sài Gòn.  

Năm 2015, đạt 42% thị phần cả nước và hiện đang đứng ở vị trí số 1 trong ngành sản xuất bia 

Việt Nam. Các nhãn bia Sài Gòn Lager, Bia 333, Bia Sài Gòn còn đang từng bước chinh phục 

hàng triệu người uống bia trên thế giới. Các sản phẩm của SABECO đã có mặt tại 24 nước trên 

thế giới và ngày càng được ưa chuộng. Năm 2015, sản phẩm Beer 333 Premium Export đã vinh 

dự được trao giải Vàng quốc tế AIBA 2015 tại Úc với chứng nhận là sản phẩm tốt nhất. Bia 

Sài Gòn vinh dự được trao tặng giải thưởng Thương hiệu Quốc Gia liên tục từ năm 2008 đến 

nay và là thành viên thứ 351 tại Học viện Bia Berlin – một trong những cái nôi của văn hóa bia 

toàn cầu. 

Nhà máy Bia Sài Gòn –Quảng Ngãi là một trong những Nhà máy sản xuất Bia Sài Gòn trọng 

điểm của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn tại Miền Trung. Năm 

2016, khả năng sản xuất và tiêu thụ đạt 110 triệu lít bia/năm. 

 Triển vọng phát triển của ngành 

Ngành công nghiệp sản xuất bia trên thế giới vẫn đang giữ mức tăng trưởng khá đạt mức 

3,7%/năm. Ngành Bia Việt Nam đang được các tổ chức nghiên cứu về đồ uống thế giới đánh 

giá cao với mức độ tăng trưởng ấn tượng và là thị trường tiền năng. 

Đặc biệt, mới đây, ngày 12/09/2016, Bộ Công thương đã ra Quyết định số 3690/QĐ-BCT phê 

duyệt Quy hoạch phát triển ngành Bia, Rượu, Nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm 

nhìn đến 2035. Theo đó: 
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Xây dựng ngành Bia, Rượu, Nước giải khát Việt Nam thành ngành công nghiệp hiện đại, xứng 

đáng với vị trí, vai trò trong nền kinh tế, có thương hiệu mạnh trên thị trường, sản phẩm có chất 

lượng cáo, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, 

cạnh tranh tốt trong quá trình hội nhập, đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Cụ thể, 

Bộ Công thương đặt mục tiêu đến năm 2020 sản lượng sản xuất đạt 4,1 tỷ lít bia, năm 2015 sản 

lượng sản xuất là 4,6 tỷ lít bia và đến năm 2035 sản lượng phải đạt 5,5 tỷ lít với sản phẩm xuất 

khẩu đạt hàng trăm triệu đô la. 

Bộ Công thương cũng đưa ra hệ thống các giải pháp và chính sách quy hoạch để thực hiện mục 

tiêu đề ra. Bộ Công thương không khuyến khích đầu tư mới các nhà máy quy mô dưới 50 triệu 

lít/năm. Tập trung đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Tiếp tục xây dựng và phát triển một số thương hiệu bia mạnh tầm quốc gia. 

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi dự kiến mở rộng nâng công suất lên 200 triệu 

bia/năm vào năm 2017, theo định hướng của Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn, đầu tư 

Nhà máy Bia Sài Gòn Quảng Ngãi là trung tâm sản xuất Bia Sài Gòn tại Miền Trung. 

9. Chính sách đối với người lao động 

9.1. Số lượng người lao động trong công ty (tính đến ngày 31/12/2015) 

Bảng 2: Cơ cấu người lao động 

STT Tính chất phân loại theo trình độ Năm 2015 Tỷ lệ 

1 Trên Đại học 0 0% 

2 Đại học 77 39.9% 

3 Cao đẳng 19 9.8% 

4 Khác 97 50.3% 

Tổng cộng 193  100% 

Nguồn: Theo Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

9.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 

 Chính sách lương 

Công ty thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua việc nâng cao hiệu quả sử 

dụng lao động tại tất cả vị trí công việc, nâng cao năng suất thiết bị. Vận dụng khoa học kỹ 

thuật, công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất, kinh doanh. Công ty áp dụng chính sách 

tiền lương – thu nhập gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi đã 

xây dựng và ban hành quy định quản lý và phân phối tiền lương, hướng đến việc khuyến khích 

người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, thu hút và tạo động lực để người lao động 

gắn bó lâu dài với công ty.  

 Chính sách đào tạo 
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Hàng năm, Công ty đều xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ cho CBCNV như:   

- Đào tạo ngắn hạn trong nước: Quản trị sản xuất về công nghệ, thiết bị, quản lý điều hành, quản 

trị kinh doanh.  

- Đào tạo chuyên sâu dài hạn trong nước và nước ngoài : Quản lý sản xuất, Kiểm nghiệm chất 

lượng, Quản trị doanh nghiệp. 

 Chính sách phúc lợi 

Xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi hàng năm như: Tổ chức thực hiện hoạt động cộng đồng 

với các tổ chức xã hội tại địa phương, giao lưu thể thao văn nghệ, tạo không khí vui tươi lành 

mạnh. Định kỳ tổ chức cho CBCNV đi tham quan học hỏi ở các Công ty, Nhà máy trong hệ thống 

Bia Sài Gòn và bên ngoài... 

 Mức lương trung bình (đồng/người/tháng) 

 Năm 2013: 6.793.818 đồng 

 Năm 2014:  8.229.539 đồng 

 Năm 2015:  8.917.882 đồng 

10. Chính sách cổ tức  

Bảng 3: Tỷ lệ cổ tức 02 năm gần nhất 

Năm Tỷ lệ cổ tức đã chi trả Hình thức Ghi chú 

2014 9% Bằng tiền  Đã chi trả từ ngày 05/05/2015 

2015 12%  Bằng tiền Đã chi trả từ ngày 25/05/2016 

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015,2016  

Các chính sách liên quan đến chi trả cổ tức 

Chính sách chi trả cổ tức của Công ty căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 Công ty chỉ chi trả cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 

thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.  

 Cổ đông được chia cổ tức tuơng đương với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh 

doanh theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  

 Hội đồng quản trị có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xem xét thấy việc chi trả này phù hợp 

với khả năng sinh lời của Công ty và tình hình điều kiện của Công ty cho phép. 

 Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, 

với căn cứ dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động 

kinh doanh của các năm tới. 
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11. Tình hình tài chính 

 Trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ): 

Tài sản cố định tại công ty được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để giảm dần nguyên 

giá tài sản trong suốt thời gian hữu dụng ước tính hoặc theo thời hạn hoạt động của dự án tùy 

thuộc khoảng thời gian nào ngắn hơn. Thời gian khấu hao của các nhóm tài sản như sau: 

 Nhà xưởng, vật kiến trúc : 6 – 25 năm 

 Máy móc, thiết bị : 3 – 15 năm 

 Phương tiện vận tải : 6 năm 

 Thiết bị, dụng cụ quản lý : 3 năm 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2015 của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 

 Tình hình thanh toán các khoản nợ: CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi luôn thanh toán đúng 

hạn và đầy đủ các khoản nợ.  

 Các khoản phải nộp theo luật định:  

Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các khoản nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phải nộp nhà nước theo quy định hiện hành.  

Bảng 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  

Đơn vị tính: đồng 

STT Nội dung 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 

1 Thuế giá trị gia tăng 5.568.998.942 7.946.777.100 6.946.236.477 

2 Thuế tiêu thụ đặc biệt (*) 34.865.672.625 55.114.251.124  56.733.161.279 

3 Thuế thu nhập cá nhân - 177.075.912 290.978.322 

4 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - 1.698.855.148 

Tổng cộng 40.434.671.567    63.238.104.136  65.669.231.226 

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015, BCTC Quý III/2016 của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 

(*) Theo thông báo số 119/TB-KTNN ngày 04/02/2015 của Kiểm toán Nhà nước và kết luận 

số 18234/BTC-Ttr của Thanh tra Bộ tài chính ngày 08/12/2015, CTCP Bia Sài Gòn - Quảng 

Ngãi đã tạm nộp bổ sung vào Ngân sách nhà nước số Thuế tiêu thụ đặc biệt tổng cộng là 

133.496.440.103 đồng cho các năm 2013, 2014, 2015 và các chi phí liên quan (lãi vay ngân 

hàng). Tuy nhiên khoản tiền này sẽ được Công ty mẹ hoàn trả vào năm 2016 (Tháng 12 năm 

2016, CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi đã được Công ty mẹ hoàn trả hết số tiền này). 

 Trích lập các quỹ theo luật định:  

Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo quy định tại điều lệ và quy định hiện hành. Quỹ đầu 

tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp và được sử dụng 

vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.  
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Bảng 5. Số dư các quỹ  

Đơn vị tính: đồng 

STT Nội dung 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 

1 Quỹ đầu tư phát triển 12.280.250.272 20.570.250.272 20.570.250.272 

2 Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.432.854.227 8.865.631.644 6.068.261.643 

Tổng cộng 18.713.104.499 29.435.881.916 26.638.511.915 

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015, BCTC Quý III/2016 của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 

 Tổng dư nợ vay:  

Bảng 6. Dư nợ vay 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 

1 Vay ngắn hạn  247.445.897.632 302.380.823.198 332.722.168.710 

2 Vay dài hạn  213.013.699.655 147.333.109.252 83.553.366.065 

Tổng cộng 460.459.597.287 449.713.932.450 416.275.534.775 

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015, BCTC Quý III/2016 của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 

 Chi tiết các khoản nợ này như sau: 

Bảng 7. Chi tiết nợ vay năm 2015 

STT Nội dung Giá trị ( đồng) Tỷ trọng (%) 

A Vay ngắn hạn 302.380.823.198 67,24% 

1 Vay ngân hàng (*) 137.161.823.198 30,50% 

2 Nợ dài hạn đến hạn trả 165.219.000.000 36,74% 

B Vay dài hạn 147.333.109.252 32,76% 

1 Vay ngân hàng (**) 147.333.109.252 32,76% 

Tổng cộng 449.713.932.450 100% 

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2015 của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 

 (*)Khoản nợ vay ngắn hạn này được cấp bởi Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Quảng Ngãi, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi và Ngân hàng 

TMCP Quân đội - Chi nhánh Quảng Ngãi. CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi dùng khoản vay 

này để bổ sung vốn lưu động cho Công ty và để thanh toán tiền thuế TTĐB phải nộp bổ sung 

với số tiền là 133.496.440.103 đồng. Lãi suất bình quân cho các khoản nợ vay này tương ứng 

hàng năm từ 4% đến 6%. 
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(**)Khoản vay dài hạn thể hiện các khoản giải ngân để tài trợ cho việc xây dựng nhà máy Bia Sài 

Gòn - Quảng Ngãi được cấp từ Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 4, Tp. Hồ Chí 

Minh và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi. Khoản vay được bảo 

đảm bằng toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay. 

 Tình hình công nợ hiện tại: 

Bảng 8. Các khoản phải thu 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 

I Các khoản phải thu ngắn hạn  51.389.605.371 202.311.922.759 193.349.090.045 

1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng  51.076.376.571 51.848.031.861 19.219.416.418 

2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 49.001.028 3.652.209.691 20.774.697.208 

3 Phải thu ngắn hạn khác  264.227.772 146.811.681.207 153.354.976.419 

II Các khoản phải thu dài hạn  - 414.522.000 - 

Tổng cộng 51.389.605.371 202.726.444.759 193.349.090.045 

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015, BCTC Quý III/2016 của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 

Bảng 9. Nợ phải trả 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 

I Nợ ngắn hạn  404.510.055.338 479.159.620.882 499.176.904.576 

1 Phải trả người bán ngắn hạn  90.195.869.340 68.328.527.797 21.059.754.176 

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 11.233.796 30.457.910 19.529.638 

3 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước  
40.434.671.567 63.238.104.136 65.669.231.226 

4 Phả trả người lao động  5.133.331.312 5.286.605.850 6.300.134.818 

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 12.040.981.125 13.025.731.017 16.783.067.481 

6 Phải trả ngắn hạn khác  2.815.216.339 18.003.739.330 50.554.756.884 

7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn  247.445.897.632 302.380.823.198 332.722.168.710 

8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6.432.854.227 8.865.631.644 6.068.261.643 

II Nợ dài hạn 213.013.699.655 147.333.109.252 83.553.366.065 

1 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn  213.013.699.655 147.333.109.252 83.553.366.065 

Tổng cộng 617.523.754.993 626.492.730.134 582.730.270.641 

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015, BCTC Quý III/2016 của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 
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Bảng 10: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn 

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 
Lần 0,39 0,60 

Hệ số thanh toán nhanh 

(TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 
Lần 0,25 0,48 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 54,72% 53,44% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 120,87% 114,76% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 11,02 11,07 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Vòng 0,68 0,66 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 10,13% 10,88% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 15,21% 15,69% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân  % 6,89% 7,21% 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 10,06% 10,71% 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 

12. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của công ty) 

 Tình hình tài sản tại ngày 31/12/2015 

Bảng 11: Tài sản 

Đơn vị tính: đồng 

Tài sản 
31/12/2015 Giá trị còn lại 

/Nguyên giá 

(%) Nguyên giá Giá trị còn lại 

1. Tài sản cố định hữu hình 1.250.086.403.565  864.084.631.649  69,12% 

- Nhà cửa, vật kiến trúc 232.060.945.498 185.887.380.141 80,10% 

- Máy móc, thiết bị 1.011.054.673.780 675.801.499.682 66,84% 

- Phương tiện vận tải 6.721.783.292 2.371.685.163 35,28% 

- Dụng cụ quản lý 249.000.995 24.066.663 9,67% 
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Tài sản 
31/12/2015 Giá trị còn lại 

/Nguyên giá 

(%) Nguyên giá Giá trị còn lại 

2. Tài sản cố định vô hình - - - 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 

 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Số dư Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại 31/12/2015 là Chi phí xây dựng hạ tầng và khu văn 

phòng mới của công ty trị giá 4.377.029.728 đồng. 

Bảng 12: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Đơn vị tính: đồng 

STT Nội dung 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 

1 Chi phí XDCBDD 4.019.939.120 4.377.029.728 3.838.478.545 

Tổng cộng 4.019.939.120 4.377.029.728 3.838.478.545 

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015, BCTC Quý III/2016 của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

Bảng 13: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Chỉ tiêu (*) 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Thực hiện Kế hoạch 
% Tăng 

giảm 
Kế hoạch (*) 

% Tăng 

giảm 

1. Doanh thu thuần (đồng) 762.239.575.156 777.979.744.622 2,06% 921.504.261.204 18,45% 

2. Lợi nhuận sau thuế (đồng) 82.907.681.617 33.431.953.270 -59,68% 79.991.225.000 139,27% 

3. Vốn điều lệ (đồng) 450.000.000.000 450.000.000.000 - 450.000.000.000 - 

4. LNST / DTT (%) 10,88% 4,30% - 8,68% - 

5. LNST / VĐL (%) 18,42% 7,43% - 17,78% - 

6. Cổ tức (%) 12% 6% - Thông báo sau - 

Nguồn: NQ  ĐHĐCĐ năm 2016 và KHKD năm 2017 của CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

(*) Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017, được Công ty xây dựng và đang trong quá trình hoàn 

thiện dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.   
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Các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:  

 Về dự trữ sản xuất: 

 Đảm bảo đủ nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, sản lượng bình quân 45 ngày sản xuất. 

 Dự trữ tồn kho thành phẩm 15 ngày.  

 Về chất lượng:  

 Đảm bảo chất lượng sản phẩm đi ra thị trường đạt chất lượng 100% theo quy chuẩn của 

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn. 

 Chất lượng sản phẩm được kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm Công ty đạt tiêu chuẩn ISO 

17025. 

 Xây dựng tiêu chuẩn toàn cầu về An toàn thực phẩm BRC phiên bản 7 và Giấy chứng nhận 

SEDEX phục vụ sản xuất bia xuất khẩu đi ÚC. 

 Về quản lý sản xuất kinh doanh: 

 Chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quản trị sản xuất, kinh 

doanh tài chính, công khai minh bạch. Tiếp tục khuyến khích, động viên người lao động 

biết làm chủ thiết bị; đề xuất các giải pháp tiết kiệm, nâng cao năng suất thiết bị.  

 Thực hiện công tác đào tạo vận hành thiết bị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, sắp xếp lại 

lao động tại các vị trí sản xuất, quản lý hành chính. 

 Giải pháp thị trường: 

 Thị trường trong nước: 

 Tiếp tục quảng bá thương hiệu thông qua hiệu ứng hình ảnh: bảng hiệu, pano, ánh sáng. 

 Công tác hỗ trợ thị trường, chính sách người bán, người tiêu dùng, cạnh tranh lành mạnh. 

 Tham gia các hoạt động an sinh xã hội. 

 Thị trường nước ngoài: 

Với dây chuyền thiết bị sản xuất hiện đại và khép kín, nhà máy xanh, sạch, đẹp đạt các tiêu 

chuẩn về quản lý chất chất lượng chất lượng sản phẩm, đạt chuẩn BRC và SEDEX đã thu hút các 

nhà đầu tư nước ngoài đến tham quan, khảo sát thực tế và đặt vấn đề hợp tác sản xuất. Dự kiến kế 

hoạch bắt đầu sản xuất Bia xuất khẩu đi Úc từ tháng 1 năm 2017.   

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:  

Chỉ tiêu  ĐVT KH 2016 31/12/2016 
So với kế 

hoạch 

1. Doanh thu thuần Đồng 777.979.744.622 955.350.720.546 122,80% 

2. Lợi nhuận sau thuế  Đồng 33.431.953.270 84.865.893.333 253,85% 

Nguồn: Báo cáo tài chính Quý IV/2016 của CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 
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14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về 

trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...) 

Không có 

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 

 Về sản xuất 

Trên cơ sở các trang thiết bị hiện đại, Công ty phấn đấu khái thác tối ưu nguồn lực hiện có, cam 

kết cung cấp cho thị trường các sản phẩm mang thương hiệu Bia Sài Gòn đạt chất lượng 100% 

theo quy chuẩn của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn. Thực hiện 

triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả năng suất, an toàn sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. 

Công ty luôn bám sát định hướng do Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài 

Gòn đề ra cũng như các đề án quy hoạch phát triển ngành của Bộ Công thương để có những kế 

hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Định hướng những năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục đầu 

tư mở rộng nâng công suất nhà máy lên 200 triệu lít năm. 

 Về đào tạo nguồn nhân lực 

Phát huy nội lực, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa giỏi về chuyên 

môn, năng động, nhiệt huyết để cùng với Công ty tạo ra những bước đột phá mới trong tương 

lai.Quan tâm, chăm lo sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, tạo điều kiện làm việc, học tập tốt 

nhất, đảm bảo ổn định đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. 

 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 

Với hệ thống xử lý nước thải được đầu tư hoàn thiện và công nghệ được cải tiến, phong cách 

thiết kế Nhà máy luôn hướng tới môi trường sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, thể hiện trách 

nhiệm của Công ty trong việc bảo vệ môi trường. 

Duy trì và phát huy việc sử dụng nguồn nguyên nhiên liệu tự nhiên (như sử dụng hơi đốt bằng 

trấu) thay cho dầu FO nhằm tiết kiệm chi phí và hạn chế chất thải có hại ra môi trường. 

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về công tác kiểm tra, giám sát môi trường thường xuyên và 

định kỳ để kịp thời có các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. 

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đóng văn trò tích cực trong các 

hoạt động xã hội, cùng với Tổng công ty xây dựng thông điệp “Bia Sài Gòn chung tay cùng 

cộng đồng”. Công ty hy vọng rằng, với những nổ lực vì cộng đồng trong những năm qua như 

xây dựng nhà tình thương, ủng hộ đồng bào bão lụt, phong trào đền ơn đáp nghĩa,...và sẽ còn 

tiếp tục thực hiện cho những năm tiếp theo với những việc làm thiết thực, góp phần cùng xã 

hội xây dựng một nước Việt nam phát triển bền vững. 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Tăng cường vai trò quản lý sản xuất kinh doanh qua các công tác cải tiến kỷ thuật, minh bạch 

trong quản trị, bảo đảm sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty bằng việc đẩy mạnh sản 

xuất, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần cùng Tổng Công ty nâng cao uy tín 
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thương hiệu, mang lại hiệu quả kinh doanh tối ưu cho Công ty, tăng lợi tức cho cổ đông, đóng 

góp ngân sách Nhà Nước và đưa Công ty ngày càng phát triển. 

 Hội đồng quản tri, Ban điều hành Công ty đã định hướng phát triển cho Công ty ngoài sản 

phẩm Bia Sài Gòn truyền thống. Công ty phải chủ động tiếp tục tìm kiếm thị trường tìm năng 

và đẩy mạnh hợp tác sản xuất Bia xuất khẩu với các đối tác nước ngoài nhằm gia tăng sản lượng 

sản xuất, tiết giảm chi phí cố định và làm gia tăng lợi nhuận cho Công ty. 

 Phối hợp với công ty thương mại củng cố và phát triển thị phần, phấn đấu trở thành trung tâm 

sản xuất bia Sài Gòn tại Miền Trung, sản lượng tăng trưởng hàng năm từ 10 đến 15%. 

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu có) 

Không có 

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị 

(giới thiệu cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm cơ cấu các tiểu ban của Hội đồng quản trị (nếu có), 

danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị, phân biệt rõ thành viên Hội đồng 

quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên Hội đồng quản trị 

điều hành). 

 Cơ cấu Hội đồng quản trị 

STT Họ tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bùi Ngọc Hạnh Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành 

2 Bùi Thị Nhự Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Thành viên HĐQT điều hành 

3 Đinh Văn Thuận Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành 

4 Trần Nghĩa Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành 

5 Văn Thảo Nguyên Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT không điều hành 

 Các tiểu ban của HĐQT: Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. 

 Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị 

ÔNG BÙI NGỌC HẠNH – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Ngày tháng năm sinh : 20/03/1959 

 Nơi sinh : Nghệ Tĩnh 

 CMND : 022001656 

 Quốc tịch : Việt Nam 
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 Địa chỉ thường trú : 436B/103 Đường 3/2, P12, Q10, TPHCM 

 Số điện thoại  : 0913919064 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

 Nơi công tác hiện nay : Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn 

 Chức vụ hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn – 

Quảng Ngãi 

 Chức vụ tại các tổ chức khác : Ủy viên thường trực HĐQT Tổng CTCP Bia-

Rượu-NGK Sài Gòn 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 5.300 cổ phiếu chiếm 0,01% VĐL 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : 29.950.000 cổ phần chiếm 66,56% VĐL – Đại diện 

vốn cho Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn 

 Quá trình công tác:  

+ Từ tháng 09/1988 – 12/1996 : Cán bộ phòng Kế toán Công ty Bia Sài Gòn. 

+ Từ tháng 11/1997 – 12/2002 : Phó trưởng phòng Tài Vụ Công ty Bia Sài Gòn. 

+ Từ tháng 01/2003 – 09/2005 : Phó trưởng phòng Kế toán tài chính, Tổng CTCP 

Bia-Rượu-NGK Sài Gòn. 

+ Từ tháng 10/2005 – 12/2007 : Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng 

CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn. 

+ Từ năm 2008 đến nay : Ủy viên thường trực HĐQT Tổng CTCP Bia-Rượu-

NGK Sài Gòn. 

+ Từ ngày 27/03/2014 đến nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

 Số cổ phần của người có liên quan : Không có 

 Các khoản nợ công ty : Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty : Không có 

BÀ BÙI THỊ NHỰ – THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC 

 Ngày tháng năm sinh :12/09/1964 

 Nơi sinh :Xã Nghĩa Hòa , Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 
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 CMND : 210961407 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú : Số 277 Nguyễn Tự Tân, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 Số điện thoại  : 0914030207 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

 Nơi công tác hiện nay : CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

 Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. 

 Chức vụ tại các tổ chức khác : Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Bia Sài 

Gòn Miền Trung 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 333.000 chiếm 0,74% VĐL 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : Không có 

 Quá trình công tác:  

+ Năm 1989 – 1993 : Kế toán tổng hợp Công ty Xuất Nhập khẩu tỉnh 

Quảng Ngãi 

+ Năm 1993 – 1995 : Kế toán tổng hợp – Nhà máy bia Dung Quất tỉnh 

Quảng Ngãi. 

+ Năm 1995 – 2000 : Phó phòng Tài chính – Kế toán – Nhà máy bia 

Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Năm 2001 – 2006 : Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán – Nhà máy 

bia Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Tháng 12/2006 – 03/2008 : Phụ trách Tài chính – Kế toán – BQLDA CTCP 

Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi. 

+ Tháng 03/2008 – tháng 09/2010 : Kế toán trưởng CTCP Bia Sài Gòn – Quảng 

Ngãi. 

+ Tháng 10/2010 – tháng04/2012 : Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng – CTCP Bia 

Sài Gòn – Quảng Ngãi 

+ Tháng 05/2012 – nay : Giám đốc – CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

+ Tháng 09/2012 – nay : TV HĐQT CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 
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+ Ngày 05/05/2013 – nay  : TV HĐQT CTCP TM Bia Sài Gòn Miền Trung 

 Số cổ phần của người có liên quan :  

Họ và tên Quan hệ Số lượng cổ phần 

Nguyễn Tấn Quý Chồng 5.000 CP, chiếm 0,01% VĐL 

Nguyễn Bùi Anh Khoa Con 20.600 CP, chiếm 0,05% VĐL 

Nguyễn Bùi Diệu My Con 15.000 CP, chiếm 0,03% VĐL 
 

 Các khoản nợ công ty : Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty : Không có 

ÔNG ĐINH VĂN THUẬN – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Ngày tháng năm sinh : 18/09/1954 

 Nơi sinh :Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

 CMND : 012400029 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú : 767 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 

 Số điện thoại  : 0903404528 

 Trình độ chuyên môn : GS.TS Động lực 

 Nơi công tác hiện nay : Công ty Cơ nhiệt điện lạnh Bách khoa 

(POLYCO) 

 Chức vụ hiện nay : Thành viên Hội đồng quản trịCTCP Bia Sài Gòn 

– Quảng Ngãi 

 Chức vụ tại các tổ chức khác : Chủ tịch HĐTV Công ty Cơ nhiệt điện lạnh 

Bách khoa (POLYCO) 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 950.000 cổ phần chiếm 2,11% VĐL 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : 150.000 cổ phần chiếm 0,33% VĐL – Đại diện 

vốn cho Công ty Cơ nhiệt điện lạnh Bách khoa 

(POLYCO) 

 Quá trình công tác:  

+ Từ năm 1979 – 1985 
: Cán bộ Giảng dạy tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng. 
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+ Từ năm 1985 – 1996 
: Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu thiết bị áp lực 

và năng lượng mới, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng. 

+ Từ năm 1996 – 2000 
: Cán bộ giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội. 

+ Từ năm2000 – 2010 
: Giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng, Đại học 

Bách Khoa Hà Nội. 

+ Từ năm 1996 - 2013 : Tổng giám đốc Công ty Cơ nhiệt điện lạnh Bách 

khoa (POLYCO). 

+ Từ năm 2013 - 01/2015 : Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Vinh. 

+ Từ năm 2013 đến nay : Chủ tịch HĐTV Công ty Cơ nhiệt điện lạnh Bách 

khoa (POLYCO) 

+ Từ năm 2012 đến nay : TV HĐQT CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

 Số cổ phần của người có liên quan :  

Họ và tên Quan hệ Số lượng cổ phần 

Phạm Thị Cẩn Vợ 450.000 CP, chiếm 1,00% VĐL 

Đinh Văn Thành Con 450.000 CP, chiếm 1,00% VĐL 

Đinh Phương Thảo Con 100.000 CP, chiếm 0,22% VĐL 

Đinh Văn Vinh Em 48.000 CP, chiếm 0,11% VĐL 
 

 Các khoản nợ công ty : Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty : Không có 

ÔNG TRẦN NGHĨA – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Ngày tháng năm sinh :22/07/1962 

 Nơi sinh :TP. Việt trì, Tỉnh Phú Thọ 

 CMND : 022072578 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú : 449/7 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ 

Chí Minh 

 Số điện thoại  : 0903947048 

 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí 
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 Nơi công tác hiện nay : CTCP Rượu Bình Tây 

 Chức vụ hiện nay : Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn – 

Quảng Ngãi 

 Chức vụ tại các tổ chức khác : Chủ tịch HĐQTCTCP Rượu Bình Tây 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 12.300 cổ phần chiếm 0,03% VĐL 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : Không có 

 Quá trình công tác:  

+ Từ năm 1978 - 1982 : Đi bộ đội phục vụ tại biên giới Tây nam và 

Campuchia 

+ Từ năm 1982 – 1991 : Bí thư đoàn thanh niên Xí nghiệp liên hợp Rượu Bia 

Nước giải khát 2. 

+ Từ năm 1991 – 2003 : Nhân viên phòng kỹ thuật Công ty Bia Sài Gòn. 

+ Từ năm 2003 – 2006 : Trưởng kho Thành phẩm Công ty Bia Sài Gòn. 

+ Từ năm 2006 – 2008 : Trưởng Ban cung ứng Công ty Bia Sài Gòn. 

+ Từ năm 2008 – tháng 03/2016 : Giám đốc điều hành Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK 

Sài Gòn. 

+ Từ tháng 3/2016 đến nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Rượu Bình Tây. 

+ Từ tháng 9/2012 đến nay : TV HĐQT CTCP Bia Sài gòn – Quảng Ngãi. 

 Số cổ phần của người có liên quan : Không có 

 Các khoản nợ công ty : Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty : Không có 

ÔNG VĂN THẢO NGUYÊN – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Ngày tháng năm sinh :18/09/1980 

 Nơi sinh :TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 CMND : 023301487 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú : 176 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP Hồ Chí Minh 



THÔNG TIN TÓM TẮT    CTCP BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI 

 Trang 27

  

 Số điện thoại  : 0979333379 

 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. 

 Nơi công tác hiện nay : CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây 

 Chức vụ hiện nay : Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn – 

Quảng Ngãi 

 Chức vụ tại các tổ chức khác : Phó TGĐ CTCP Bia Sai Gòn Bình Tây; TGĐ CTCP 

Bao Bì Sabeco Sông Lam; Chủ tịch CT Liên Doanh 

TNHH CROWN Saigon. 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : Không có 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : Không có 

 Quá trình công tác:  

+ Từ 2009 đến nay : Phó Tổng Giám đốc CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây 

+ Từ tháng 2/2016 đến nay : Tổng Giám ĐốcCTCP Bao Bì Sabeco Sông Lam 

+ Từ tháng 3/2016 đến nay : Chủ tịch CT Liên Doanh TNHH CROWN Saigon 

+ Từ tháng 9/2012 đến nay : TV HĐQT CTCP Bia Sài gòn – Quảng Ngãi 

 Số cổ phần của người có liên quan :  

Họ và tên Quan hệ Số lượng cổ phần 

Nguyễn Thị Hạnh Mẹ 1.776.332 CP, chiếm 3,95% VĐL 
 

 Các khoản nợ công ty : Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty : Không có 

2. Ban kiểm soát 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Huỳnh Thị Thùy Nhân Trưởng BKS 

2 Trần Nguyên Trung Thành viên 

3 Nguyễn Trường Sơn Thành viên 
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 Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát 

BÀ HUỲNH THỊ THÙY NHÂN – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 Ngày tháng năm sinh : 04/11/1979 

 Nơi sinh : Quảng Ngãi 

 CMND : 212119588 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú : Tổ 24 Phường Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

 Số điện thoại  : 0972371677 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

 Nơi công tác hiện nay : CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

 Chức vụ hiện nay : Trưởng Ban kiểm soát 

 Chức vụ tại các tổ chức khác : Không có 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 1.400 cổ phần chiếm 0,003% VĐL 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : Không có 

 Quá trình công tác:  

+ Năm 2001 đến năm 2002 : Nhân viên Bưu Điện Quảng Ngãi 

+ Năm 2002 – 2005 : Nhân viên tại Nhà máy Sữa Vinasoy và Nhà máy 

Nước Khoáng Thạch Bích – Công ty Đường Quảng 

Ngãi 

+ Năm 2005 – tháng 09/2010 : Kế toán  Tại Nhà máy Nước Khoáng Thạch Bích - 

Công ty Đường Quảng Ngãi 

+ Tháng 09/2010 - 05/2015 : Kế toán bán hàng CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

+ Tháng 09/2012 đến tháng 

05/2016 

: Thành viên Ban Kiểm Soát CTCP Bia Sài Gòn – 

Quảng ngãi 

+ Tháng 03/2015 đến tháng 

05/2016 
: Phó Phòng Kinh Doanh – CTCP Bia Sài Gòn – 

Quảng Ngãi. 

+ Tháng 05/2016 đến nay : Trưởng BKS CTCP Bia Sài gòn – Quảng Ngãi 
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 Trang 29

  

 Số cổ phần của người có liên quan : Không có 

 Các khoản nợ công ty : Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty : Không có 

ÔNG TRẦN NGUYÊN TRUNG – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 Ngày tháng năm sinh :06/05/1967 

 Nơi sinh :Đà Nẵng 

 CMND : 022101172 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú : 146 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

 Số điện thoại  : 0947612333 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

 Nơi công tác hiện nay : Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn 

 Chức vụ hiện nay : Thành viên Ban kiểm soátCTCP Bia Sài Gòn – Quảng 

Ngãi 

 Chức vụ tại các tổ chức khác : Phó Ban Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – 

NGK Sài Gòn 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 300 cổ phần chiếm 0,0007% VĐL 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : Không có 

 Quá trình công tác:  

+ Từ năm 1989 - 1990 : Nhân viên phòng kế toán Xí nghiệp Cơ khí Khánh Hội 

đơn vị thành viên liên hiệp xí nghiệp Rượu Bia NGK. 

+ Từ 1990 – 16/7/2006 : Nhân viên phòng kế toán Tổng công ty CP Bia Rượu 

NGK Sài Gòn. 

+ Từ 16/7/2006  : Phó trưởng phòng kế toán Thống kê thuộc Ban Tài chính 

Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn. 

+ Từ 6/9/2007 : Điều động giữ chức Phó trưởng phòng tài chính thuộc 

Ban Tài chính – Kế toán Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài 

Gòn. 
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+ Ngày 15/10/2007 : Kiêm nhiệm vụ Phụ trách kế toán xí nghiệp Dịch vụ - 

Kỹ thuật. 

+ Ngày 16/06/2008 : Phó trưởng phòng kế toán Thống kê thuộc Ban Tài chính 

Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn. 

+ Ngày 12/07/2010 : Tổ trưởng tổ giúp việc Ban chỉ đại Phòng chống tham 

nhũng Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn. 

+ Ngày 16/06/2012 đến nay : Phó trưởng ban kế toán thống kê Tổng CTCP Bia-Rượu-

NGK Sài Gòn. 

+ Từ tháng 09/2012 – 05/2016 : Trưởng Ban kiểm soát CTCP Bia Sài Gòn–Quảng Ngãi. 

+ Từ tháng 05/2016 đến nay : Thành viên BKS CTCP Bia Sài Gòn–Quảng Ngãi. 

 Số cổ phần của người có liên quan : Không có 

 Các khoản nợ công ty : Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty : Không có 

ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG SƠN – THÀNH VIÊNBAN KIỂM SOÁT 

 Ngày tháng năm sinh : 15/08/1976 

 Nơi sinh : Đà Nẵng 

 CMND : 201352981 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú : 97 Phạm Phú Tiết, P.Trung Khê, Q.Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng 

 Số điện thoại  : 0905040474 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

 Nơi công tác hiện nay : CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung 

 Chức vụ hiện nay : Thành viên Ban kiểm soátCTCP Bia Sài Gòn – 

Quảng Ngãi 

 Chức vụ tại các tổ chức khác : Kế toán trưởng CTCP Thương mại Bia Sài Gòn 

Miền Trung 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : Không có 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : Không có 



THÔNG TIN TÓM TẮT    CTCP BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI 
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 Quá trình công tác:  

+ Từ tháng 06/1994 – 03/2003 : Kế toán Tổng hợp Công ty TNHH Đà Nẵng Mễ Cốc 

+ Từ tháng 04/2003 – 04/2006 : Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty TNHH Đông Á 

tại Đà Nẵng 

+ Từ tháng 04/2006 đến nay : Kế toán trưởng CTCP Thương mại Bia Sài Gòn 

Miền Trung 

+ Từ tháng 09/2012 đến nay : TV BKS CTCP Bia Sài gòn – Quảng Ngãi 

 Số cổ phần của người có liên quan : Không có 

 Các khoản nợ công ty : Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty : Không có 

3. Ban Giám đốc và Kế toán trưởng 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Bùi Thị Nhự Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 

2 Nguyễn Văn Hùng Phó Giám đốc 

3 Thượng Tấn Lực Phó Giám đốc 

4 Trần Đình Bé Phó Giám đốc 

5 Võ Thanh Cường Kế toán Trưởng 

 Sơ yếu lý lịch Ban Giám đốc và Kế toán trưởng (Sơ yếu lý lịch Bà Bùi Thị Nhự thông tin 

tại mục Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị). 

ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG – PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Ngày tháng năm sinh : 02/12/1967 

 Nơi sinh : Tịnh Ấn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 

 CMND : 212093165 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú : Tổ 2, Phường Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi 

 Số điện thoại  : 0914096841 

 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Vi sinh 
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 Nơi công tác hiện nay : CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

 Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất 

 Chức vụ tại các tổ chức khác : Không có 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 30.000 cổ phần chiếm 0,07% VĐL 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : Không có 

 Quá trình công tác:  

+ Từ năm 1992 đến năm 1993 : Chuyên viên phòng KCS Nhà máy Bia Dung Quất 

thuộc công ty Đường Quảng Ngãi. 

+ Từ năm 1993 đến năm 2000 : Tổ trưởng PX Nấu lên men Nhà máy Bia Dung Quất 

thuộc công ty Đường Quảng Ngãi 

+ Từ năm 2000 đến năm 2006 : Quản đốc PX Nấu lên men Nhà máy Bia Dung Quất 

thuộc công ty Đường Quảng Ngãi 

+ Từ năm 2006 đến năm 2008 : Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Nhà máy Bia 

Dung Quất thuộc công ty Đường Quảng Ngãi 

+ Từ năm 2008 đến năm 2010 : Phó Giám đốc CTCP Bia Sài Gòn – Hà Nội 

+ Từ năm 2010 đến nay : Phó Giám đốc CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

 Số cổ phần của người có liên quan : Không có 

 Các khoản nợ công ty : Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty : Không có 

ÔNGTHƯỢNG TẤN LỰC – PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Ngày tháng năm sinh :20/05/1968 

 Nơi sinh :Xã Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 

 CMND : 212034391 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú : 47 Lý Đạo Thành, phường Trần Phú, thành phố 

Quảng Ngãi 

 Số điện thoại  : 0985 005 889 
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 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư tự động hóa 

 Nơi công tác hiện nay : CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

 Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc  

 Chức vụ tại các tổ chức khác : Không có 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 17.000 Cổ phần chiếm 0,04% VĐL 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : Không có 

 Quá trình công tác:  

+ Từ năm 1991– 1992 : Công nhân Nhà máy Cồn Rượu Quảng Ngãi. 

+ Từ năm 1993 – 1996 : Công nhân Nhà máy Bia Dung Quất thuộc Công ty 

Đường Quảng Ngãi 

+ Từ năm 1997 – 2002 : Học tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 

+ Từ năm 2002 – 2009  : Phó phòng Kỹ thuật Nhà máy bia Dung Quất thuộc 

Công ty Đường Quảng Ngãi 

+ Từ tháng 9/2009 – 2010 : Giám sát chính thi công kỹ thuật thiết bị dự án Nhà 

máy Bia Sài gòn Quảng Ngãi. 

+ Từ năm 2010 –2012 : Quản đốc PX Cơ điện động lực CTCP Bia Sài Gòn 

– Quảng Ngãi. 

+ Từ năm 2012 đến nay : Phó Giám đốc Kỹ thuật thiết bị CTCP Bia Sài Gòn 

– Quảng Ngãi. 

 Số cổ phần của người có liên quan : Không có 

 Các khoản nợ công ty : Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty : Không có 

ÔNG TRẦN ĐÌNH BÉ – PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Ngày tháng năm sinh : 22/02/1958 

 Nơi sinh :  Xã Thạch Bằng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 CMND : 211411507 

 Quốc tịch : Việt Nam 
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 Địa chỉ thường trú : Tổ 19, Phường Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 Số điện thoại  : 0914012138 

 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư  

 Nơi công tác hiện nay : CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

 Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc kiêm Thành viên BQL Dự án, 

Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Trưởng phòng 

Tổng Hợp 

 Chức vụ tại các tổ chức khác : Không có 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : Không có 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : Không có 

 Quá trình công tác:  

+ Từ tháng 02/1985 đến tháng 

05/1990 

: Cán bộ kỹ thật – Nhà máy Đại tu Xe máy Vạn 

Tường, sở Giao thông vận tải Nghĩa Bình 

+ Từ tháng 06/1990 đến tháng 

04/1993 

: Cán bộ kỹ thật – Xí nghiệp xây dựng Thủy Lợi 27, 

Bộ Thủy Lợi 

+ Từ tháng 05/1993 đến tháng 

01/2007 

: Tổ trưởng, quản đốc, phó phòng Kỹ thuật Nhà máy 

bia Dung Quất, Công ty Đường Quảng Ngãi 

+ Từ tháng 02/2007 đến nay : Thành viên BQL dự án, trưởng phòng Hành chính – 

Nhân sự, trưởng phòng Tổng Hợp, Phó Giám đốc 

CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.  

 Số cổ phần của người có liên quan : Không có 

 Các khoản nợ công ty : Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty : Không có 

ÔNG VÕ THANH CƯỜNG – KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 Ngày tháng năm sinh :01/10/1983 

 Nơi sinh :Quảng Ngãi 

 CMND : 212191810 
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 Quốc tịch : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú : Tổ 3 phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quảng Ngãi 

 Số điện thoại  : 0912470357 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

 Nơi công tác hiện nay : CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi 

 Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng 

 Chức vụ tại các tổ chức khác : Không có 

 Số cổ phần cá nhân sở hữu : 5.100 cổ phần chiếm 0,01% VĐL 

 Số cổ phần đại diện sở hữu : Không có 

 Quá trình công tác:  

+ Từ tháng 07/2006 – 11/2006 : Kế toán viên Công ty TNHH Thuốc Thú y Ruby Tp. 

HCM 

+ Từ tháng 12/2006 – 02/2010 : Chuyên viên phần mềm kế toán tại Công ty cổ phần 

Định gia nét Tp. HCM 

+ Từ tháng 03/2010 – 04/2010 : Trưởng phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng Công 

ty cổ phần Định gia nét Tp. HCM 

+ Từ tháng 04/2010 – 03/2012 : Phó phòng kế toán Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng 

Ngãi. 

+ Từ tháng 04/2012 – 06/2012 : Phụ trách phòng kế toán Công ty CP Bia Sài Gòn – 

Quảng Ngãi. 

+ Từ tháng 06/2012 – 03/2014 : Trưởng phòng kế toán Công ty CP Bia Sài Gòn – 

Quảng Ngãi. 

+ Từ tháng 03/2014 đến nay : Kế toán trưởng CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi. 

 Số cổ phần của người có liên quan : Không có 

 Các khoản nợ công ty : Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty : Không có 
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4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty 

Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm ở các công đoạn, trên cơ sở 

các định mức hao phí được ban hành để đảm bảo sản xuất với hiệu quả cao nhất. 

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý nhằm khai thác hết công suất thiết bị tiết giảm 

chi phí tăng lợi nhuận cho Công ty. 

Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hàng năm nhằm đảo bảo thiết bị hoạt động trong 

trạng thái tốt nhất đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của Công ty.  

Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác hệ thống quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực 

phẩm hiện có của công ty.  

Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ và chuyên sâu 

phù hợp cho từng loại cán bộ công nhân viên trong công ty, chủ độnng cử cán bộ đi đào tạo các 

lớp chuyên sâu có trình độ cao. 

Xây dựng hệ thống đánh giá và trả công lao động theo năng lực và cống hiến, thu hút và giữ 

được người giỏi cho Công ty trên cơ sở có các chính sách đãi ngộ thỏa đáng. 

Ngoài việc ổn định sản xuất, chất lượng sản phẩm đầu ra đáp ứng yêu cầu về chất lượng của 

Tổng Công ty. Công ty luôn chú trọng Công tác phát triển thị trường, phối hợp cùng các Công 

ty Thương Mại đẩy mạnh thị phần tiêu thụ. 

Lắng nghe ý kiến phản hồi từ người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm từ đó đề ra các biện pháp 

cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

III. PHỤ LỤC 

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; 

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán; 

3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất. 

  




