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LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Giới thiệu chung về Công ty
¾

Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Traphaco

¾

Tên giao dịch quốc tế:

Traphaco Joint Stock Company

¾

Tên viết tắt:

TRAPHACO

¾

Vốn điều lệ:

80.000.000.000 VND

¾

Địa chỉ trụ sở chính:

Số 75 Yên Ninh, Quận Ba Đình, Hà Nội

¾

Điện thoại:

(84.4) 3843 0076

¾

Website:

www.traphaco.com.vn

¾

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 058437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà
Nội cấp lần đầu tiên ngày 24 tháng 12 năm 1999, thay đổi lần thứ 9 ngày 11 tháng 02 năm
2009.

Fax:

(84.4) 3681 5097

2. Những sự kiện quan trọng
2007
Nhà máy Hoàng
Liệt đạt GMPWHO

01
00
98
93

08

07

2008
Cổ phiếu TRA
chính thức niêm
yết và giao dịch
trên Sở GĐCK
TP.HCM

72

3. Quá trình phát triển
Ngành nghề kinh doanh chính:
-

Sản xuất kinh doanh dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, hóa chất và vật tư thiết bị y tế;

-

Tư vấn sản xuất dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y,
dược, mỹ phẩm;

-

Nghiên cứu thu mua gieo trồng chế biến dược liệu

-

Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu làm thuốc, các sản phẩm thuốc;

-

Các ngành nghề kinh doanh khác theo đăng ký.
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Tình hình hoạt động
Công ty cổ phần TRAPHACO tiền thân là Tổ sản xuất thuốc thuộc Ty Y tế Đường sắt được
thành lập ngày 28/11/1972, với nhiệm vụ sản xuất huyết thanh, dịch truyền, nước cất phục vụ
cho Bệnh viện ngành Đường sắt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ngày 01/06/1993, Xí nghiệp Dược phẩm Đường sắt (tên giao dịch là Raphaco) ra đời, có tư
cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng, hoạt động độc lập theo Nghị định 388 của
Chính phủ. Số vốn hoạt động ban đầu là 278 triệu đồng Việt Nam cùng đội ngũ CBCNV trên
100 người. Xí nghiệp bắt đầu đầu tư và thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực với chất
lượng cao, tuyển dụng lao động là Dược sĩ Đại học tốt nghiệp loại khá, giỏi của Trường Đại học
Dược Hà Nội, song song với việc ký kết nhiều hợp đồng cán bộ kỹ thuật, hợp tác nghiên cứu
khoa học, hợp tác thăm dò thị trường và nghiên cứu tổ chức bộ máy doanh nghiệp.
Năm 1994, do cơ cấu tổ chức Sở y tế Đường Sắt được chuyển đổi thành Sở Y tế GTVT, Xí
nghiệp dược phẩm Đường sắt cũng được đổi tên thành Công ty Dược và thiết bị vật tư y tế Bộ
Giao thông vận tải (tên giao dịch là TRAPHACO). Công ty bổ sung chức năng hoạt động, tăng
cường các quầy bán hàng tại trung tâm Hà Nội và bắt đầu xây dựng hệ thống phân phối tại các
tỉnh miền Bắc.
Sau nhiều năm chuẩn bị về nhà xưởng cũng như đào tạo nhân lực, năm 1998, Công ty đã hoàn
thành nhà máy sản xuất dược tại Phú Thượng Tây Hồ, Hà Nội và được Cục Quản lý dược công
nhận đạt tiêu chuẩn GMP ASEAN (Thực hành tốt sản xuất thuốc ASEAN) - là dây chuyền GMP
ASEAN đầu tiên ở Miền Bắc.
Ngày 27/09/1999, Công ty đã nhận được Quyết định số 2566/1999/QĐ - BGTVT của Bộ trưởng
Bộ GTVT chuyển doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Dược và Thiết bị vật tư y tế TRAPHACO thành công ty cổ phần. Sau 3 tháng chuẩn bị, ngày 01/01/2000, Công ty cổ phần Dược và Thiết
bị vật tư y tế TRAPHACO chính thức bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với
45% vốn Nhà nước.
Ngày 05/07/2001, Công ty cổ phần Dược và Thiết bị vật tư Y tế TRAPHACO đổi tên thành
Công ty cổ phần TRAPHACO.
Tháng 01/2004, Công ty cổ phần TRAPHACO hoàn thành xây dựng nhà máy sản xuất dược
phẩm Hoàng Liệt tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội và được Cục Quản lý dược công nhận đạt
hệ thống các tiêu chuẩn GMP/GSP/GLP-ASEAN. Nhà máy sản xuất của Công ty được chuyển
từ Phú thượng về Hoàng Liệt. Tháng 01/2007, nhà máy Hoàng Liệt được chính thức công nhận
đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.
Ngày 27/11/2007, Công ty Cổ phần TRAPHACO đã kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty và tự
hào đón nhận Huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước CHXHCNVN trao tặng. Ngày
26/11/2008, cổ phiếu của TRAPHACO đã chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch
Chứng khoán TP.HCM, đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình phát triển của Công ty.
Trải qua hơn 36 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần TRAPHACO đã thực sự lớn
mạnh và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ cũng như sự phát triển của ngành
dược phẩm Việt Nam.
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Những danh hiệu tiêu biểu
Năm

Danh hiệu

Cấp khen thưởng

2007

Huân chương lao động hạng nhì

Chủ tịch nước CHXHCNVN

2007
2007

Giải thưởng Sao vàng Đất Việt
(Top 100 thương hiệu Việt Nam)
100 thương hiệu dẫn đầu hàng Việt Nam chất
lượng cao

Hội các nhà doanh nghiệp trẻ VN
Người tiêu dùng bình chọn

2006

Bằng khen

Đảng Ủy khối Kinh tế Trung Ương

2005

Bằng khen

Thủ tướng Chính phủ

2004

Giải thưởng KOVALEVSKAIA

UB giải thưởng Kovalevskaia và Hội LH
Phụ nữ Việt Nam

2003

Bằng khen

UBND TP Hà Nội

2002
2002

Bằng khen
Huân Chương Lao động hạng ba

Thủ tướng Chính phủ
Chủ tịch nước

2002

Cờ thi đua xuất sắc

Bộ Y tế

1999

Bằng khen

Thủ tướng Chính phủ

4. Định hướng phát triển
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008
Có thể nói, năm 2008 vừa qua là một năm nhiều biến động đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung
và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng, trong đó có Công ty Cổ phần
Traphaco. Tuy không tránh khỏi những tác động tiêu cực từ sự suy thoái kinh tế chung, nhưng Công
ty vẫn kết thúc năm tài chính với một kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan, hoàn thành
các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Những nét nổi bật trong hoạt động kinh doanh của Công ty năm vừa qua có thể kể đến:
1. Những thuận lợi và khó khăn của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
Thuận lợi:
-

Thương hiệu Traphaco ngày càng nổi tiếng và trở thành thương hiệu Đông dược số 1 Việt
Nam.

-

Các tổ chức chính trị – xã hội: Đảng bộ, công đoàn, Đoàn thanh niên lớn mạnh, đoàn kết,
động viên người lao động tâm huyết xây dựng các giá trị doanh nghiệp.

Khó khăn:
-

Môi trường sản xuất kinh doanh cạnh tranh quyết liệt, công ty luôn phải đối phó với:
9

Hàng nhái, sản phẩm bám đuôi các nhãn sản phẩm nổi tiếng của công ty.

9 Hàng rào kỹ thuật và hàng rào văn hóa khi xuất khẩu hàng hóa.
-

Năm 2008 công ty tiếp tục phải đầu tư cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng đặc biệt là cơ sở vật
chất của hệ thống phân phối.

-

Tình hình lạm phát và giá nhiên liệu tăng (than, xăng dầu), giá nguyên liệu và giá vật tư
nhập khẩu tăng.

-

Việc điều chỉnh tăng giá sản phẩm gặp nhiều khó khăn.

-

Về tài chính: việc thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn, khu vực điều trị thanh toán chậm.

2. Công tác đầu tư
Trong doanh nghiệp:
-

Đã có giấy phép xây dựng văn phòng 75 Yên Ninh. Đang hoàn tất thẩm định hồ sơ kĩ thuật
để chuẩn bị đấu thầu.

-

Đã triển khai xây dựng mở rộng văn phòng nhà máy Hoàng Liệt với diện tích 1.200 m2, dự
kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong Quý III năm 2009;

-

Đã triển khai dự án Kho – Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2008.
Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối Quý III năm 2009. Tổng diện tích sử dụng là
1.400 m2;
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-

Đầu tư văn phòng và kho tại Nam Định:
9 Diện tích đất: 288,75 m2;
9 Kinh phí mua đất: 2,31 tỷ đồng
9 Dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 4/2009.

-

Đầu tư Máy móc thiết bị với tổng giá trị 4 tỷ đồng:
9 01 dây chuyền nang mềm nâng công suất lên 3 lần.
9 01 máy sấy hiện đại để nâng công suất sản xuất viên bao phim (cho Hoạt huyết
dưỡng não, Boganic)

-

Đầu tư về cơ sở vật chất và cơ sở kĩ thuật cho hệ thống phân phối và được Cục quản lý dược
Việt Nam cấp chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)

Ngoài doanh nghiệp:
-

Lợi nhuận TRAPHACO SAPA năm 2008 đạt 440 triệu đồng.

-

Công ty TRAPHACO CNC hoạt động có hiệu quả. Đáp ứng hàng hoá có chất lượng, đúng
tiến độ, bảo toàn vốn và có lãi 6%/Tổng doanh thu;

-

Đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện với Trường ĐH Dược Hà Nội trên cả 3 lĩnh
vực: nghiên cứu khoa học, đào tạo và triển khai các kết quả nghiên cứu.

3. Công tác quản trị
Trong năm 2008, Hội đồng quản trị đã xây dựng và Quy chế quản trị Công ty theo Quyết định
số 12/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 13 tháng 03 năm 2007 về việc Ban hành Quy chế
Quản trị Công ty cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch
Chứng khoán.
Đồng thời, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cũng đã nghiên cứu, ứng dụng nhiều
phương pháp quản trị tiên tiến khác trong hoạt động của Công ty.
4. Việc niêm yết và phát hành cổ phiếu
-

Chính thức niêm yết cổ phiếu TRAPHACO trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ
Chí Minh với mã TRA từ ngày 26/11/2008.

-

HĐQT đã tổ chức 2 buổi gặp gỡ, giới thiệu cơ hội đầu tư với nhà đầu tư tại Hà Nội và Tp.
Hồ Chí Minh.

-

Đã tiến hành xin phép phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV đóng góp thành tích tốt với
công ty năm 2007 với Uỷ ban chứng khoán. Hiện đang làm các thủ tục niêm yết trên sàn
giao dịch chứng khoán TP. HCM, tổng số cổ phần niêm yết là: 158.520 cổ phiếu.

5. Các công tác khác
Trong năm 2008, với cố gắng kiện toàn lại bộ máy hoạt động, Công ty đã thành lập Phòng
Marketing; Bổ nhiệm các chức danh Kế toán trưởng, Giám đốc nhà máy, Trưởng phòng
Marketing.
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6. Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính năm 2008

NĂM 2007
(TỶ ĐỒNG)

CHỈ TIÊU

NĂM 2008 (TỶ ĐỒNG)

TỶ LỆ (%)

Kế hoạch

Thực hiện

So với KH

So với 2007

533

628

780

124

146

Hàng sản xuất và phân
phối độc quyền

337,6

404,7

406,1

100,4

120,3

Lợi nhuận sau thuế

38,2

46

46

100

120

Nộp ngân sách

31,2

Đạt

105

Tổng doanh thu
(Không có VAT)

Thu nhập bình quân

48

4,1 triệu VNĐ

(Tỷ đồng)
800

Tăng 5%

4,3 triệu

780

700

2007
2008 kế hoạch
2008 thực hiện

628

600 533
500

404,7 406,1

400

337,6

300
200

38,2 46 46

100
0
Tổng doanh thu

Hàng Ct sx & pp Lợi nhuận sau thuế
độc quyền

Biểu đồ: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2008

TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI
Là doanh nghiệp đông dược hàng đầu Việt Nam, Traphaco đang sở hữu nhiều lợi thế phát triển
trong ngành, như: tốc độ tăng trưởng ở mức cao được duy trì liên tục trong nhiều năm; thương hiệu
doanh nghiệp và sản phẩm có uy tín và được khách hàng tin dùng; Công ty có tài chính lành mạnh,
ít phải vay lãi; năng lực sản xuất của doanh nghiệp tốt kèm theo là hệ thống quản lý chất lượng và hệ
thống thực hành sản xuất của doanh nghiệp đã hoàn thiện qua nhiều năm không ngừng cải tiến áp
dụng...
Tuy vậy, năm 2009 được dự báo là năm đầy khó khăn, thách thức với nền kinh tế thế giới nói chung
và kinh tế Việt Nam nói riêng do ảnh hưởng trầm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào
cuối năm 2008 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trên thế giới, giá dầu mỏ, vàng, USD lên xuống
thất thường. Giá cổ phiếu trên các sàn chứng khoán giảm liên tục, việc suy giảm kinh tế ở nhiều
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nước làm cho nhu cầu thị trường giảm mạnh, ảnh hưởng xấu tới hoạt động SXKD của các doanh
nghiệp. Bên cạnh đó là một loạt những khó khăn, thách thức đang đón chờ phía trước như việc các
công ty dược phẩm nước ngoài được trực tiếp kinh doanh tại Việt Nam theo lộ trình gia nhập WTO,
tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt, hàng nhái ngày càng nhiều. Trong bối cảnh đó, các doanh
nghiệp dược sẽ gặp không ít khó khăn, và việc bảo đảm an toàn đồng vốn là một vấn đề thách thức
trong năm 2009.
Dựa trên những phân tích, đánh giá tình hình kinh tế nói chung và triển vọng ngành nói riêng, Ban
lãnh đạo đã đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm củng cố sự phát triển bền vững của Công ty:
-

Đầu tư phát triển mọi nguồn lực của doanh nghiệp: nhân lực, vật lực, tài lực.

-

Giữ vững và mở rộng thị trường trong và ngoài nước cho các sản phẩm cũ và các sản phẩm
mới.

-

Tăng cường đầu tư khuyếch trương, quảng bá thương hiệu, duy trì thương hiệu dược phẩm
hàng đầu Việt Nam.

-

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận, từng bước làm tăng giá trị
doanh nghiệp (cả giá trị hữu hình và vô hình).

Trên cơ sở đó, kế hoạch và các chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 là:
-

Tổng doanh thu : 770 tỷ đồng, trong đó:
Hàng sản xuất và độc quyền phân phối : 530 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2008;
Hàng xuất nhập khẩu ủy thác, bán lẻ NPL, khai thác bán lẻ: 240 tỷ.

-

Lợi nhuận sau thuế: tăng ít nhất 20% so với lợi nhuận sau thuế do hoạt động SXKD năm
2008.

-

Thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng/người/tháng. Đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người
lao động.

-

Nộp ngân sách đúng quy định.
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

CHỈ TIÊU

GIÁ TRỊ (NĂM 2008)

Khả năng sinh lời
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)

12,81%

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

18,23%

Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán ngắn hạn

3,09 lần

- Khả năng thanh toán nhanh

1,59 lần

Giá trị sổ sách (tại thời điểm 31/12/2008)

31.575 đồng/cổ phiếu

Tổng số cổ phần đang lưu hành (tại thời điểm 31/12/2008)

80.000.000 (Tám mươi triệu) cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành

Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phiếu quỹ

0 cổ phiếu

Cổ tức năm 2008

24,00%

Những biện pháp nâng cao công tác quản trị được TRAPHACO áp dụng đã phát huy hiệu quả,
thể hiện ở việc các chỉ số tài chính của Công ty cải thiện rõ rệt, đi dần vào xu hướng tăng trưởng
ổn định hơn so với những năm trước.
Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khá tốt trong năm 2008, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
(ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty ở mức cao trong số các
doanh nghiệp dược niêm yết khác. Có thể thấy rõ điều này qua hai biểu đồ so sánh sau:
ROA

25%

20%

15%

10%

05%

00%
2005

DHG
OPC
ROA bình quân

2006

DMC
DCL

2007

IMP
TRA

2008

Biểu đồ: So sánh ROA của các doanh nghiệp dược niêm yết
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ROE

60%
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ROE bình quân

Biểu đồ: So sánh ROE của các doanh nghiệp dược niêm yết

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Đối với những doanh nghiệp dược còn phụ thuộc phần lớn vào nguyên vật liệu nhập khẩu, năm
vừa qua là một năm đầy khó khăn và thách thức khi lạm phát tăng, giá cả đầu vào leo thang
nhanh chóng, lãi suất tín dụng trên thị trường biến động bất lợi…
Với một trong những lợi thế cạnh tranh nổi bật là không bị quá phụ thuộc vào nguyên liệu nhập
khẩu nước ngoài, Traphaco là một trong những doanh nghiệp trong ngành ít chịu ảnh hưởng
nhất từ những tác động tiêu cực của sự suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, Công ty cũng đã phải vượt
qua rất nhiều khó khăn, thách thức để có thể hoàn thành kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi
nhuận như đã đề ra.
Ngoài ra, Công ty cũng nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường miền
Nam. Bên cạnh đó là việc đưa một số sản phẩm mới nghiên cứu và phát triển vào tiêu thụ, đồng
thời đăng ký xuất khẩu sang các nước bạn hàng truyền thống trong khu vực 17 sản phẩm khác.
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008
CHỈ TIÊU

NĂM 2007
(TỶ ĐỒNG)

NĂM 2008 (TỶ ĐỒNG)

TỶ LỆ (%)

Kế hoạch

Thực hiện

So với KH

So với 2007

533

628

780

124

146

Hàng sản xuất và phân
phối độc quyền

337,6

404,7

406,1

100,4

120,3

Lợi nhuận sau thuế

38,2

46

46

100

120

Nộp ngân sách

31,2

Đạt

105

Tổng doanh thu
(Không có VAT)

Thu nhập bình quân
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4,1 triệu VNĐ

48
Tăng 5%

4,3 triệu
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3. Những tiến bộ công ty đã đạt được
Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:
-

Triển khai thêm 05 sản phẩm mới. Tổng doanh thu sản phẩm mới năm 2008 đạt 32,7 tỷ
đồng.

-

Đăng ký xuất khẩu 17 sản phẩm ra các nước trong khu vực: Myanmar (4), Campuchia (07),
Lào (06).

4. Tăng cường áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng:
-

Thực hiện tái đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001:2000 của BVQI và GP’s của Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO).

-

Thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000:2004 về môi trường.

-

Áp dụng công cụ thực hành 5S của Nhật Bản.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
Trong các năm tiếp theo, Công ty Cổ phần Traphaco sẽ chú trọng vào các hoạt động kinh doanh
và đầu tư sau:
-

Đầu tư xây dựng Văn phòng 75 Yên Ninh, văn phòng và kho hàng tại Nam Định.

-

Hoàn thiện đầu tư xây dựng Nhà văn phòng và tổng kho miền Nam.

-

Tiếp tục khuyếch trương, quảng bá thương hiệu, đảm bảo duy trì “Thương hiệu dược phẩm
hàng đầu Việt Nam”. Phát triển thương hiệu trong đầu tư, liên kết, liên doanh.

-

Duy trì thực hiện đúng các hoạt động quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn GP’s của
WHO (GMP, GSP, GLP, GDP), tiêu chuẩn ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 và 5S.

-

Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các qui định của UBCK và Sở GDCK đối với Công ty niêm
yết trên sàn GDCK.

-

Phát triển khai thác Nhà máy Hoàng Liệt đảm bảo doanh thu từ các sản phẩm của nhà máy
sản xuất đạt 50 % doanh thu hàng sản xuất.

-

Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hệ thống phân phối, tăng trưởng thị phần, tăng trưởng
doanh số cả các sản phẩm truyền thống và sản phẩm mới. Áp dụng GPP tại Hà Nội, GDP tại
Đà Nẵng, CRM trong quan hệ khách hàng. Đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống phân phối.

-

Tập trung nghiên cứu triển khai các SP mới đã đăng ký, giữ vững thị phần các SP truyền
thống, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo phát triển bền vững. Nghiên cứu được 10 sản phẩm
mới, triển khai ra thị trường với doanh thu khoảng 35 tỉ.

-

Thúc đẩy nghiên cứu sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng.

-

Nghiên cứu áp dụng tin học để quản lý trong hệ thống phân phối, thông tin nội bộ. Từng
bước triển khai áp dụng hệ thống ERP trong quản trị doanh nghiệp.

-

Tích cực thúc đẩy xuất khẩu sang các nước ASEAN (Lào, Myanmar, Campuchia) và Đông
Âu (Ukraina) nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tài chính.
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-

Thực hiện tốt các hợp đồng độc quyền phân phối các sản phẩm nhập ngoại. Tăng cường hợp
tác kinh doanh với các đối tác nước ngoài, tìm đối tác và sản phẩm phù hợp để sản xuất
nhượng quyền

-

Phối hợp với công ty Traphaco CNC đáp ứng tối đa sản xuất các sản phẩm mang thương
hiệu Traphaco, đáp ứng nhu cầu cho thị trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

-

Chuyển Công ty TNHH Traphaco Sapa thành Công ty TNHH 1 thành viên (100% vốn của
Traphaco)

-

Tiếp tục hợp tác toàn diện với trường đại học dược Hà Nội trên 3 lĩnh vực: nghiên cứu khoa
học, đào tạo và triển khai các kết quả nghiên cứu.

-

Thành lập trường Trung học y dược Traphaco

-

Tiếp tục xây dựng văn hóa Traphaco đặt trọng tâm vào hình ảnh doanh nghiệp uy tín – chất
lượng - hiệu quả.

-

Tiếp tục duy trì sự vững mạnh của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong
doanh nghiệp và tổ chức các ngày lễ trong năm, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa
doanh nghiệp (15/11/1999 – 15/11/2009)
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2008
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Đơn vị kiểm toán độc lập
Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
Địa chỉ:

01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

Điện thoại:

(84.4) 824 1990

Email:

aaschn@hn.vnn.vn

Fax: (84.4) 825 3973

Ý kiến kiểm toán độc lập
Ý kiến của kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán gửi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Traphaco
ngày 06/03/2009: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý
trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Traphaco tại ngày 31 tháng 12
năm 2008, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2008, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các
quy định pháp lý có liên quan.

Trang | 18

Báo cáo thường niên 2009

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Hiện tại, TRAPHACO liên doanh và đầu tư vào các công ty sau:

Đơn vị

Địa chỉ

Loại hình

Công ty TNHH

Thị trấn Sapa, tỉnh Lào

Công ty

Traphaco Sapa

Cai

liên doanh

Công ty Cổ phần Công

Xã Tân Quang, huyện Văn

Đầu tư dài

nghệ cao Traphaco

Lâm, tỉnh Hưng Yên

Tỷ lệ cổ phần mà
TRAPHACO nắm giữ
50%

15%

hạn

(Traphaco CNC)
9 TRAPHACO CNC:
Là đơn vị liên kết của TRAPHACO, chuyên thực hiện gia công các sản phẩm, thành phẩm
của TRAPHACO, nhà máy của TRAPHAO CNC tại Văn Lâm, Hưng Yên được khởi công
xây dựng tháng 10/2004 và đi vào hoạt động từ tháng 01/2007. Với diện tích 10.000 m2 nhà
xưởng, nhà máy gồm phân xưởng viên nén đông dược, phân xưởng sơ chế, phân xưởng trà,
phân xưởng thuốc ống, thuốc bột dùng ngoài. Năm 2008,Nhà máy Văn Lâm chuyên sản xuất
đông dược và đã được đăng ký để đạt tiêu chuẩn GP’s của WHO về đông dược.
9 TRAPHACO SAPA:
Là đơn vị liên kết của TRAPHACO, chuyên gia công các sản phẩm nguyên liệu dược liệu đầu
vào, thực hành nghiên cứu GAP (Good Agricultural Pratice - thực hành tốt trồng trọt) của
TRAPHACO. Nhà máy của TRAPHACO SAPA được thành lập từ năm 1998 với dây chuyền
chiết xuất cao, sơ chế dược liệu đầu vào và gần 1ha đất trồng cây dược liệu thử nghiệm. Bên
cạnh đó công ty còn ký hợp đồng trồng dược liệu dài hạn với nông dân để đảm bảo ổn định
nguồn nguyên liệu đầu vào.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
1. Cơ cấu tổ chức của công ty:

Công ty cổ phần Traphaco

TRAPHACO

Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị

Ban Tổng Giám đốc

Chi nhánh
TP.HCM

Nhà máy GMP-WHO
Hoàng Liệt

PX Viên nén
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P.NCPT

PX nang
cứng

Chi nhánh Miền Trung

P.KTCL

PX nang
mềm

P.ĐBCL

P.KH

PX Thuốc tra
mắt

P.XNK

PX Thuốc
nước

P.Tài vụ

PX Thuốc
mỡ

P.TCHC

P.KD

PX Đóng gói
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2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:
Hội đồng quản trị
¾

Chủ tịch HĐQT – Bà Vũ Thị Thuận
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9

Họ và tên:
Vũ Thị Thuận
Giới tính:
Nữ
Số CMTND:
010104497
Ngày cấp: 09/09/2004 – Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày tháng năm sinh:
25/01/1956
Nơi sinh:
Hải phòng
Dân tộc:
Kinh
Quốc tịch:
Việt Nam
Quê quán:
Nam Thành, Nam Ninh, Nam Định
Địa chỉ thường trú: P302 Nơ 4 Khu Đô thị mới Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ dược học
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Traphaco CNC
Quá trình công tác:
- 01-1980 đến 12-1988:
Quản đốc phân xưởng – Xưởng sản xuất thuốc Đường sắt
- 01-1989 đến 10-1993:
Xưởng phó – Xưởng sản xuất thuốc Đường sắt, Bí thư
Đoàn thanh Niên cộng sản HCM
- 11-1993 đến 09-1994:
Phó Giám đốc Xí nghiệp dược phẩm Đường sắt – Chủ tịch
Công đoàn Công ty
- 10-1994 đến 12-1999:
Phó Giám đốc Công ty dược TRAPHACO- Chủ tịch Công
đoàn Công ty, Phó Bí thư Chi bộ
- 01-2000 đến 02-2002:
Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần
TRAPHACO – Bí Thư Chi Bộ
- 03-2002 đến 02-2006:
Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần TRAPHACO
– Bí Thư Đảng Bộ Công ty CP TRAPHACO
- 03-2006 đến nay:
Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần
TRAPHACO- Bí thư Đảng bộ
Số cổ phần nắm giữ:
3.061.994 cổ phần (xem lại sổ)
(Đại diện % vốn nhà nước 2.933.832 cổ phần)

¾ Phó chủ tịch HĐQT – Bà Nguyễn Thị Mùi
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Họ và tên:
Nguyễn Thị Mùi
Giới tính:
Nữ
Số CMTND:
011245347
Ngày cấp: 10/07/1995 - Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày tháng năm sinh:
20/06/1955
Nơi sinh:
Hà Nội
Dân tộc:
Kinh
Quốc tịch:
Việt Nam
Quê quán:
Ninh Khánh, Hoa Lư, Ninh Bình
Nơi cư trú:
Số nhà 18 ngách 371/3 ngõ 371- Đường La Thành- Đống Đa- HN
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9
9
9
9
9

9

Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
Phó chủ tịch HĐQT – Phó TGĐ phụ trách Tài chính
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Phó chủ tịch HĐQT CTCP Traphaco CNC
Quá trình công tác
- 01-1978 đến 08-1980:
Kế toán nhà máy gạch Phúc Thịnh
- 09-1980 đến 07-1982:
Phụ trách kế toán Bệnh viện đường sắt Gia Lâm, Hà Nội
- 08-1982 đến 03-1993:
Phụ trách kế toán Xí nghiệp dược Đường sắt, Hà Nội
- 04-1993 đến 12-1999:
Kế toán Trưởng Công ty dược TRAPHACO
Chi ủy viên chi bộ
- 01-2000 đến 02-2006:
Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty CP TRAPHACO
Chủ tịch Công đoàn
- 03-2006 đến 12/2007:
Phó Chủ tịch HĐQT – Kế toán trưởng
Phó bí thư Đảng bộ Công ty
- 01/2008 đến nay:
Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính
Phó bí thư Đảng bộ Công ty
Số cổ phần nắm giữ:
91.832 cổ phần

¾ Ủy viên HĐQT – Ông Nguyễn Huy Văn
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9

Họ và tên:
Nguyễn Huy Văn
Giới tính:
Nam
Số CMTND:
012800518 - Ngày cấp: 03/06/2005 - Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày tháng năm sinh:
10 tháng 3 năm 1967
Nơi sinh:
Phú Thọ
Dân tộc:
Kinh
Quốc tịch:
Việt Nam
Quê quán:
Thạch đồng, Thanh Thúy, Phú Thọ
Địa chỉ thường trú: P204 Nơ 4 Khu Đô thị mới Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ dược học
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ phụ trách NC&PT
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TraphacoSapa
Quá trình công tác:
- 09-1990 đến 03-1994:
Trợ lý giảng dạy – nghiên cứu trường Đại học Dược HN
- 06-1994 đến 06-1995:
Cán bộ phòng Kinh doanh – Công ty dược TRAPHACO
- 07-1995 đến 06-1996:
Phó phòng Marketing – Công ty dược TRAPHACO
- 07-1996 đến 12-1999:
Trưởng phòng nghiên cứu – phát triển Công ty dược
TRAPHACO
- 01-2000 đến 12-2004:
Ủy viên HĐQT – Trưởng phòng Nghiên cứu – phát triển Công ty CP TRAPHACO
- 01-2005 đến 03-2006:
Ủy viên HĐQT – Phó giám đốc phụ trách Nghiên cứu –
phát triển - Công ty CP TRAPHACO
- 04-2006 đến nay:
Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc phụ trách Nghiên
cứu – phát triển - Công ty CP TRAPHACO
Số cổ phần nắm giữ:
80.000 cổ phần
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¾

Ủy viên HĐQT – Ông Trần Túc Mã
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9

Họ và tên:
Trần Túc Mã
Giới tính:
Nam
Số CMTND:
011344072 - Ngày cấp: 12/07/1999 - Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày tháng năm sinh: 17/06/1965
Nơi sinh:
Nam Định
Dân tộc:
Kinh
Quốc tịch:
Việt Nam
Quê quán:
Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định
Địa chỉ thường trú: TT Công ty CP TRAPHACO, Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, HN
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ dược học
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Ủy viên HĐQT/GĐ CTCP TRAPHACO CNC
Quá trình công tác:
- 03-1990 đến 08-1992:
Cán bộ Viện Kiểm nghiêm – Bộ Y tế
- 09-1992 đến 12-1993:
Cán bộ phòng Kinh doanh – Xí nghiệp dược Đường sắt HN
- 01-1994 đến 04-1997:
Cán bộ phòng Kinh doanh – Công ty dược TRAPHACO
- 05-1997 đến 12-1999:
Phó phòng Kiểm tra chất lượng - Công ty dược
TRAPHACO
- 01-2000 đến 10-2000:
Phó phòng Kiểm tra chất lượng - Công ty CP TRAPHACO
- 11-2000 đến 02-2003:
Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty CP TRAPHACO
- 03-2003 đến 12-2004:
Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty CP
TRAPHACO
- 01-2005 đến 03-2006:
Ủy viên HĐQT – Phó giám đốc phụ trách Kinh doanh –
Công ty CP TRAPHACO
- 04-2006 đến 12-2006:
Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh
doanh – Công ty CP TRAPHACO
- 01-2007 đến nay:
Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh
doanh – Công ty CP TRAPHACO – Giám đốc Công ty CP
công nghệ cao TRAPHACO
Số cổ phần nắm giữ:
55.820 cổ phần

¾ Ủy viên HĐQT – Bà Hoàng Thị Rược
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Họ và tên:
Hoàng Thị Rược
Giới tính:
Nữ
Số CMTND:
012550320 - Ngày cấp: 14/08/2007 – Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày tháng năm sinh:
01/01/1962
Nơi sinh:
Ninh Bình
Dân tộc:
Kinh
Quốc tịch:
Việt Nam
Quê quán:
Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình
Địa chỉ thường trú: Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ văn hóa:
10/10
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9
9
9
9

9

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng TCHC
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Không có
Quá trình công tác:
- 12-1981 đến 10-1983:
Cán bộ Công ty Xăng dầu khu vực I
- 11-1983 đến 08-1994:
Cán bộ xí nghiệp dược Đường sắt
- 09-1994 đến 08-1998:
Được cử đi học Đại học dược Hà Nội
- 09-1998 đến 10-2000:
Cán bộ Công ty Dược TRAPHACO
- 11-2000 đến 08 -2004:
Phó phòng Kinh doanh - Công ty dược TRAPHACO
- 09-2004 đến 11-2004:
Phó phòng TCHC - Công ty CP TRAPHACO
- 12-2004 đến 02-2006:
Trưởng phòng TCHC - Công ty cổ phần TRAPHACO
- 03-2006 đến nay:
Trưởng phòng TCHC, Công ty cổ phần TRAPHACO
Số cổ phần nắm giữ:
49.660 cổ phần

¾ Ủy viên HĐQT – Ông Nông Hữu Đức
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9

Họ và tên:
Nông Hữu Đức
Giới tính:
Nam
Số CMTND:
012285753 - Ngày cấp: 16/02/2008 – Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày tháng năm sinh:
18/07/1971
Nơi sinh:
Cao Bằng
Dân tộc:
Tày
Quốc tịch:
Việt Nam
Quê quán:
Thị xã Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ thường trú: Tổ 25B, Cụm 3, Phường Tứ liên, Quận Tây hồ, TP Hà Nội
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
Uỷ viên hội đồng quản trị - GĐ chi nhánh TP. HCM
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Không có
Quá trình công tác:
- 08-1993:
Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội
- 08-1993 đến 12-1993:
Nhân viên tổ pha chế khoa Dược Bệnh viện Mắt TW
- 1994-1996:
Nhân viên phòng Kinh doanh công ty Dược và thiết bị vật tư y tế
GTVT (tiền thân của công ty CP TRAPHACO hiện nay), phụ trách
các sản phẩm nhập khẩu phân phối độc quyền từ các hãng nước
ngoài.
- 1996- 2001:
Nhân viên phòng Nghiên cứu phát triển, phụ trách bộ phận tiếp thị
và nghiên cứu phát triển thị trường.
- 2001- 2002:
Biệt phái tại TP Hồ Chí Minh: xây dựng hệ thống phân phối khu vực
phía nam, chuẩn bị thành lập chi nhánh tại TP.HCM
- 04-2002 đến nay: Giám đốc chi nhánh CTCP TRAPHACO tại TP.HCM
- 03-2008 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP TRAPHACO
Số cổ phần nắm giữ: 37.515 cổ phần

Ban Tổng giám đốc
¾ Tổng giám đốc – Bà Vũ Thị Thuận
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Lý lịch đã trình bày như trên.
¾ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính – Bà Nguyễn Thị Mùi
Lý lịch đã trình bày như trên.
¾ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh – Ông Trần Túc Mã
Lý lịch đã trình bày như trên.
¾ Phó Tổng giám đốc phụ trách Nghiên cứu – Phát triển – Ông Nguyễn Huy Văn
Lý lịch đã trình bày như trên.
¾ Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất – Bà Phạm Thị Phượng
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Họ và tên:
Phạm Thị Phượng
Giới tính:
Nữ
Số CMTND:
010104551 - Ngày cấp: 07/11/2003 – Nơi cấp: CA Hà Nội
Sinh ngày:
02/02/1956
Nơi sinh:
Hải Hưng
Dân tộc:
Kinh
Quốc tịch:
Việt Nam
Quê quán:
Thượng vũ, Kim Thành, Hải Dương
Nơi cư trú:
P107 K17 Tập thể Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Dược sĩ chuyên khoa I
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty :Phó TGĐ phụ trách sản xuất Công ty CP TRAPHACO
9 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Không có
9 Quá trình công tác:
- 02-1979 đến 01-1989:
Cán bộ sở Y tế – Tổng cục Đường sắt
- 02-1989 đến 03-1993:
Cán bộ trạm vệ sinh phòng dịch Đường Sắt
- 04-1993 đến 12-1995:
Cán bộ Xí nghiệp dược đường sắt
- 01-1996 đến 12-1998:
Trưởng phòng Kỹ thuật- Công ty dược TRAPHACO
- 01-1999 đến 12-1999:
Phó phòng ĐBCL- Công ty dược TRAPHACO
- 01-2000 đến 04-2003:
Trưởng phòng KTCL - Công ty CP TRAPHACO
- 05-2003 đến 12-2003:
Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc phụ trách sản xuất – chất
lượng , Công ty cổ phần TRAPHACO
- 01-2004 đến 02-2006:
Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty cổ phần
TRAPHACO kiêm Giám đốc nhà máy Hoàng Liệt
- 03-2006 đến 12-2007:
Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần
TRAPHACO kiêm Giám đốc nhà máy Hoàng Liệt
- 01-2008 đến nay:
Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần
TRAPHACO
9 Số cổ phần nắm giữ:
24.365 cổ phần
Ban Kiểm soát

¾ Trưởng Ban kiểm soát – Ông Nguyễn Tất Văn
9

Họ và tên:
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9

Giới tính:
Nam
Số CMTND:
012419829 - Ngày cấp: 08/04/2001 - Nơi cấp: CA Hà Nội
Sinh ngày:
26/02/1966
Nơi sinh:
Bắc Ninh
Dân tộc:
Kinh
Quốc tịch:
Việt Nam
Quê quán:
Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú: 2 lô N- khu 4ha- Phúc Xá- Ba Đình- Hà Nội
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa I, Cử nhân kinh tế
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
Trưởng BKS - Trưởng phòng Kỹ thuật & Đảm bảo
chất lượng Công ty CP TRAPHACO
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Không có
Quá trình công tác:
- 1989 đến 1990:
Công tác tại Sở Y tế Đường sắt
- 1990 đến 1994:
Tổ trưởng tổ Viên nén XNDP Đường sắt
- 1994 đến 1998:
Quản đốc phân xưởng thuốc ống Công ty DP Bộ Giao thông Vận tải
- 1998 đến nay:
Trưởng phòng Kỹ thuật - Đảm bảo chất lượng Công ty CP
TRAPHACO
Số cổ phần nắm giữ: 15.975 cổ phần

¾ Thành viên Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Hậu
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9

Họ và tên:
Nguyễn Thị Hậu
Giới tính:
Nữ
Số CMTND:
012800117 - Ngày cấp: 28/04/2003 - Nơi cấp: CA Hà Nội
Sinh ngày:
21/11/1966
Nơi sinh:
Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Dân tộc:
Kinh
Quốc tịch:
Việt Nam
Quê quán:
Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Địa chỉ thường trú: Số 38 tổ 35 Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Dược học
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
Giám đốc nhà máy Hoàng Liệt - Công ty CP
TRAPHACO
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Không có
Quá trình công tác:
- 9/1990 đến 12/1997:
Nhân viên dược Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông
Bí, Quảng Ninh
- 12/1997 đến 03/2001:
Quản đốc phân xưởng Viên hoàn – Công ty CP
TRAPHACO
- 03/2001 đến 12-2007:
Phó phòng TCHC Công ty CP TRAPHACO
- 01/2008 đến nay:
Giám đốc nhà máy Hoàng Liệt
Số cổ phần nắm giữ:
18.000 cổ phần
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¾ Thành viên Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Kim Hoa
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9

Họ và tên:
Nguyễn Thị Kim Hoa
Giới tính:
Nữ
Số CMTND:
012237803 - Ngày cấp: 16/06/1999 - Nơi cấp: CA Hà Nội
Sinh ngày:
09/04/1964
Nơi sinh:
Phú Thọ
Dân tộc:
Kinh
Quốc tịch:
Việt Nam
Quê quán:
Từ Sơn, Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú: 1/5 14/53 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
Thành viên Ban kiểm soát – Nhân viên phòng Kinh
doanh CTCP TRAPHACO
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
Không có
Quá trình công tác:
- 1990 đến tháng 08/2008:
Công tác tại phòng Kế toán - CTCP TRAPHACO
- 09/2008 đến nay:
Công tác tại phòng Kinh doanh– CTCP TRAPHACO
Số cổ phần nắm giữ:
20.035 cổ phần

¾ Kế toán trưởng – Ông Đinh Trung Kiên
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9

Họ và tên:
Đinh Trung Kiên
Giới tính:
Nam
Số CMND:
011723478
Ngày cấp: 12/04/1991 - Nơi cấp: Hà Nội
Ngày tháng năm sinh: 29/10/1973
Nơi sinh:
Hà Nội
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Nam Định
Địa chỉ thường trú: 402 Đ10 tập thể Vĩnh Hồ, Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
Trình độ văn hoá:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
- 1994 đến 12/2004:
Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Traphaco
- 01/2005 đến 12/2007:
Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Traphaco
- 01/2008 đến nay:
Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT Công ty CP
Traphaco
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởngkiêm trưởng phòng TCKT CTCP
Traphaco
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Không
Số cổ phần đang nắm giữ:
9.130 cổ phần

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
Trang | 27

Báo cáo thường niên 2009

Số lượng người lao động trong Công ty
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người lao động trong Công ty là 616 người, số lượng cán bộ
công nhân viên của từng bộ phận và trình độ lao động được thể hiện ở bảng sau:
CƠ CẤU NHÂN SỰ CÁC PHÒNG BAN
STT

Phòng ban

Trên ĐH

Đại học

Trung học

DT+CN

Tổng cộng

1

Ban Giám đốc

4

1

-

-

5

2

TC-HC

2

15

3

7

27

3

Kế toán

-

7

-

-

7

4

NC-PT

6

8

1

6

21

5

Kế hoạch

-

6

8

7

21

6

XNK - CƯVT

-

9

4

1

14

7

Đảm bảo chất lượng

1

10

4

6

21

8

Kiểm tra chất lượng

5

13

3

2

23

9

Kinh doanh

1

36

29

32

98

10

Marketing

2

11

0

0

13

11

CN. TP Hồ Chí Minh

1

9

20

29

59

12

CN. Miền Trung

1

5

8

5

19

13

Nhà máy Hoàng Liệt

-

5

13

70

88

14

PX. Thực nghiệm

-

3

8

77

88

15

PX. Ngọc hồi

-

2

5

54

61

16

PX. Tây Y

-

2

2

30

34

17

Nhóm Khoán

-

-

-

17

17

Tổng cộng

23

142

108

343

616

Tỷ lệ

3,73%

23,05%

17,53%

55,68%

100,00%

Nguồn: TRAPHACO

Các chế đố đối với người lao động
Chính sách trả lương cho người lao động
Chính sách trả lương được xây dựng dựa trên tiêu chí công bằng, minh bạch và thực hiện theo
mục tiêu khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và tinh thần
trách nhiệm trong công việc được giao.
Mức lương bình quân năm 2008 là 4.300.000 đồng/người/tháng.
Chế độ khen thưởng
Để động viên, khuyến khích người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ
phần TRAPHACO áp dụng các hình thức khen thưởng đa dạng. Hàng quý và thường niên, Công
ty tổ chức khen thưởng các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài việc khen thưởng
bằng vật chất, công ty còn có các hình thức khen thưởng đề cao tinh thần như sự tôn vinh, biểu
dương, công nhận, hoặc có các khen thưởng đặc biệt như thưởng cổ phiếu, thưởng bằng những
Trang | 28

Báo cáo thường niên 2009

chuyến tham quan, học tập trong và ngoài nước,…
Chế độ phụ cấp lương và các chế độ khác
Chế độ phụ cấp lương được quy định tại quy chế lương hiện hành của Công ty, bao gồm các
hình thức phụ cấp về độc hại, phu cấp làm ngoài giờ, phụ cấp trách nhiệm,…
Ngoài tiền lương và phụ cấp lương, cán bộ công nhân viên trong Công ty còn được hưởng nhiều
chế độ đãi ngộ khác như: Được làm việc trong môi trường làm việc có kỷ luật, cạnh tranh lành
mạnh; điều kiện, phương tiện làm việc phù hợp; có cơ hội được đào tạo, phát triển; tiền lương,
tiền thưởng có tính cạnh tranh tương đối cao; được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thân thể; hỗ trợ ăn trưa, ăn ca; hỗ trợ các cán bộ làm công tác phụ trách tổ, nhóm; chăm
sóc và khám sức khỏe định kỳ,…
Ngoài ra, CBCNV TRAPHACO được chăm lo đời sống vật chất và tinh thần bằng quỹ phúc lợi
như nghỉ mát, vui chơi tập thể, con em được quan tâm, chăm sóc,…
Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng đến việc tổ chức các đoàn thể nhằm hỗ trợ và bảo vệ
quyền lợi người lao động cũng như chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên. Các tổ chức chính
trị và chính trị xã hội bao gồm: Đảng bộ, Công đoàn cơ sở, Liên chi đoàn TNCSHCM đã, đang
hoạt động tốt theo đúng Điều lệ của tổ chức, phát huy vai trò tích cực của mình. Các hoạt động
của các tổ chức này được tổ chức thường xuyên, đa dạng, hấp dẫn người lao động, giúp người
lao động nắm được mục tiêu phát triển của Công ty, thấy được trách nhiệm của mình trong quá
trình tạo dựng doanh nghiệp, qua đó thêm gắn bó với Công ty. Đây là những viên gạch từng
ngày, từng ngày góp phần xây dựng nên nền văn hoá doanh nghiệp mang đậm bản sắc
TRAPHACO.
Chính sách đào tạo
Bên cạnh chính sách thu hút người tài, TRAPHACO rất chú trọng đến công tác đào tạo nguồn
nhân lực. Hàng năm, kinh phí dành cho công tác đào tạo chiếm từ 0,3% - 0,4% trên tổng doanh
thu của Công ty.
Nội dung đào tạo của TRAPHACO được xây dựng trên nhu cầu thực tế của người lao động và
đòi hỏi của công việc. Về cơ bản, chương trình đào tạo bao gồm phần đào tạo chung (an toàn lao
động, tiêu chuẩn ISO, văn hoá doanh nghiệp,…) và phần đào tạo được thiết kế thiết kế riêng cho
các phòng ban, vị trí (kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, quản trị nhân sự, nghiên cứu thị
trường, đào tạo nghề,…).
Tùy theo từng nội dung đào tạo, TRAPHACO lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp, bao gồm
các hình thức: tổ chức theo lớp học có chuyên gia, các buổi hội thảo, học tập kinh nghiệm từ các
doanh nghiệp trong và ngoài nước hoặc đào tạo thông qua việc dạy nghề trực tiếp,…
Với chính sách đào tạo hợp lý và hiệu quả, Công ty đã thực sự tạo nên nguồn nhân lực với chất
lượng cao, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các hoạt động sản xuất và kinh doanh trong
một môi trường cạnh tranh ngày quyết liệt.

4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán
trưởng
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Trong năm 2008, để tăng cường hiệu quả trong công tác điều hành và quản trị Công ty,
TRAPHACO đã có một số thay đổi quan trọng về thành phần Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám
đốc và Kế toán trưởng, cụ thể như sau:
-

-

-

Hội đồng quản trị được bổ sung thêm 01 thành viên mới là Ông NôngHữu Đức (Sơ yếu lý
lịch đã nêu ở phần trên). Quyết định này được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Traphaco thông
qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 (Nghị quyết số 21/NQ ngày 28 tháng 3 năm
2008).
Bà Nguyễn Thị Mùi (Ủy viên HĐQT – Sơ yếu lý lịch đã nêu ở phần trên) trước đây nắm giữ
chức vụ Kế toán trưởng, trong năm 2008 đã được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng Giám
đốc phụ trách Tài chính của Công ty.
Ông Đinh Trung Kiên được bổ nhiệm vào chức vụ Kế toán trưởng thay cho Bà Nguyễn Thị
Mùi.
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THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
¾ Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định
mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 06 thành viên, trong đó có 02
thành viên độc lập không điều hành. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm.
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
01.

Bà Vũ Thị Thuận

–

Chủ tịch Hội đồng quản trị

02.

Bà Nguyễn Thị Mùi

–

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

03.

Ông Nguyễn Huy Văn

–

Ủy viên Hội đồng quản trị

04.

Ông Trần Túc Mã

–

Ủy viên Hội đồng quản trị

05.

Bà Hoàng Thị Rược

–

Ủy viên Hội đồng quản trị

06.

Ông Nông Hữu Đức

–

Ủy viên Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2008:
Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp để kịp thời nắm bắt và xây dựng
các định hướng phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo và giám sát
Ban Tổng giám đốc điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất và kinh doanh của
Công ty.
Hội đồng quản trị đã đề ra các nghị quyết, quyết định quan trọng để thực hiện và hoàn thành
thắng lợi các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã thông qua với các kết quả nổi bật sau :
-

Tổng doanh thu: vượt 24% so với kế hoạch của nghị quyết đại hội đồng cổ đông thờng niên
2008.

-

Lợi nhuận sau thuế: đạt 46 tỷ đồng ( đạt 120% so với năm 2007)

-

Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước đúng qui định của pháp luật.

-

Hoàn thành việc đưa cổ phiếu lên niêm yết SGDCK TP HCM vào ngày 26/11/2008.

-

Đang thực hiện các dự án xây dựng tại TP. HCM, Hoàng Liệt, Yên Ninh, Nam Định. Công
ty THHH Traphaco Sapa vẫn duy trì hoạt động có lãi và là nguồn cung cấp dược liệu ổn
định và cao dược liệu quan trọng cho Traphaco.

-

Triển khai thực hiện hoàn thành “Thực hành tốt phân phối thuốc – GDP”, tiếp tục duy trì
các thực hành tốt GPs: GMP – WHO, GSP, GLP đã được Cục QLD tái kiểm tra cấp chứng
chỉ, tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã được BVQI tái kiểm tra cấp chứng chỉ; triển khai áp dụng
tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 đã được Quacert cấp chứng chỉ công nhận; áp dụng công cụ 5S
- Nhật bản.
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Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT:
Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2008 là 3%
lợi nhuận sau thuế của Công ty (phần lợi nhuận sau thuế không bao gồm ưu đãi đầu tư).
¾ Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát tính hợp
lý và hợp pháp của mọi hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành và báo cáo tài chính của Công
ty. Hiện tại Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm.
Danh sách thành viên Ban Kiểm soát
01.

Ông Nguyễn Tất Văn

–

Trưởng Ban Kiểm soát

02.

Bà Nguyễn Thị Hậu

–

Thành viên Ban Kiểm soát

03.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa

–

Thành viên Ban Kiểm soát

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2008:
-

-

-

Kiểm soát chiến lược:
•

Thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban TGĐ.
Tham dù tất cả các phiên họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT (14 phiên).
Đóng góp ý kiến xây dựng các quyết định, nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật
doanh nghiệp mới và điều lệ công ty.

•

Giám sát HĐQT thực hiện chức năng trong công tác nhân sự.

•

Thường xuyên ghi nhận, kiểm tra các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cổ đông và đề nghị
HĐQT, Ban giám đốc xem xét, giải thích và giải quyết kịp thời các kiến nghị đó.

Kiểm soát hoạt động:
•

Tổ chức kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính của công ty (01
lần/năm)

•

Giám sát việc thực hiện các hợp đồng cung cấp nguyên phụ liệu, vật tư; giám sát các
hoạt động quảng cáo và hỗ trợ bán hàng.

•

Kiểm tra các đại lý phân phối tại các tỉnh trong hoạt động bán hàng và quản lí hàng tiền.

•

Kiểm tra công tác hạch toán kế toán tại chi nhánh TP. HCM và miền Trung.

•

Theo dõi quá trình đầu tư, xây dựng Nhà văn phòng & kho chi nhánh miền Nam, Nam
Định, Yên Ninh, Hoàng Liệt.

•

Giám sát việc chấp hành các chế độ chính sách với người lao động.

•

Giám sát việc chi trả cổ tức và thực hiện phân bổ lợi nhuận hàng năm.

Kiểm soát Báo cáo tài chính:
•

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của
các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập vào giữa kỳ và cuối kỳ;
giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.
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Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên ban Kiểm soát
Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2008 là
0,6% lợi nhuận sau thuế của Công ty (phần lợi nhuận sau thuế không bao gồm ưu đãi đầu tư).

2. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty
Để tăng cường hơn nữa hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty, Hội đồng quản trị và Ban
Tổng giám đốc sẽ tập trung thực hiện các kế hoạch sau:
•

Ổn định hơn nữa mô hình tổ chức để xây dựng bộ máy hợp lý khoa học trên cơ sở các quy
trình tác nghiệp, mô tả công việc. Bộ máy điều hành cần tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo điều
hành toàn công ty hiệu quả.

•

Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn,
kết hợp các phương thức đào tạo và tự đào tạo.

•

Ngoài đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, quan tâm hơn đến công tác đào tạo về kỹ năng
quản lý cho các cấp quản lý công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
và Ban Kiểm soát phải được đào tạo và đạt chứng chỉ về quản trị công ty.

•

Thực hiện tốt các quy định về thưởng phạt để tạo động lực phát triển.

•

Thường xuyên điều chỉnh các quy trình làm việc cho phù hợp, phối hợp hiệu quả, phát huy
tốt hiệu quả các hệ thống quản lý chất lợng GPs, ISO, 5S.

•

Liên tục cập nhật, đổi mới, nhất là quy chế nội bộ.

•

Lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực, chuyên môn, phảm chất đạo đức để thành lập một
bộ phận chuyên trách giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ.

•

Đưa việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp thành mục tiêu hiện thực với những tiêu chí cụ thể
trong giai đoạn tới.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông

nội bộ (tại thời điểm 10/2/2009)
SLCP
LOẠI CỔ ĐÔNG

STT

HỌ TÊN

BAN

TỔNG

SLCP +/-

SỐ CP

ĐẦU
HĐQT

1
2

(**)

Vũ Thị Thuận

Nguyễn Thị Mùi

(**)

3

Nguyễn Huy Văn

4

Hoàng Thị Rược

(**)

TỶ LỆ
NẮM
GIỮ

100.892

+27.270

128.162

1,60%

91.832

0

91.832

1,14%

80.000

0

80.000

1,00%

49.660

0

49.660

0,62%

(**)

TRONG

5

Trần Túc Mã

55.820

0

55.820

0,70%

NƯỚC

6

Nông Hữu Đức

37.515

0

37.515

0,47%

BGĐ

7

Phạm Thị Phượng

22.625

1.740

24.365

0,30%

BK S

8

Nguyễn Tất Văn

15.975

0

15.975

0,20%

20.035

0

20.035

0,25%

9
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SLCP
LOẠI CỔ ĐÔNG

STT

HỌ TÊN

BAN

TỔNG

SLCP +/-

SỐ CP

ĐẦU
KTT

NẮM
GIỮ

10

Nguyễn Thị Hậu

18.000

0

18.000

0,23%

11

Đinh Trung Kiên

9.130

0

9.130

0,11%

501.484

29.010

530.494

6,64%

TỔNG CỘNG
(**)

TỶ LỆ

Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên Ban Tổng giám đốc

4. Các dữ liệu thống kê về cổ đông
¾ Cơ cấu cổ đông của Công ty (tại thời điểm 31/2/2008):
Cổ đông trong nước
Cổ đông

Số cổ phần
nắm giữ

1. Cổ đông nhà nước
(SCIC)
2. Cổ đông nội bộ

Tỷ lệ
(%)

2.933.832

36,67%

Cổ đông nước ngoài
Số cổ
Tỷ lệ
phần nắm
(%)
giữ

Tổng
Số cổ phần
nắm giữ

Tỷ lệ (%)

-

-

2.933.832

36,67%

530.494

6,63%

-

-

530.494

6,63%

442.989

5,53%

-

-

442.989

5,53%

Ban Tổng giám đốc

24.365

0,30%

-

-

24.365

0,30%

Ban Kiểm soát

54.010

0,68%

-

-

54.010

0,68%

Kế toán trưởng

9.130

0,11%

9.130

0,11%

HĐQT
(*)

3. Cổ đông khác

3.685.874

46,07%

849.800

10,6%

4.535.674

56,69%

Cá nhân

3.510.314

43,88%

6.600

0.08%

3.516.914

43,96%

Tổ chức

584.685

3,21%

843.200

9,89%

1.047.770

13,10%

7.150.200

89,4

849.800

10,6%

8.000.000

100,00%

Tổng số vốn điều lệ

¾ Thông tin về cổ đông lớn của Công ty (tại thời điểm 31/12/2008):
Tên cổ đông

Địa chỉ

Số ĐKKD

Số cổ
phần
nắm giữ

Tỷ lệ
nắm
giữ

Tổng Công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn Nhà nước
(SCIC)

Số 6 Phan Huy Chú, phường
Phan Chu Trinh, quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội

0106000737

2.933.832

36,67%

Vietnam Azalea Fund
Limited

P.O. Box 1984, Boundary Hall,
Cricket Square, Grand Cayman
KY1-1104, Cayman Islands

CD-185851

400.000

5,00%
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ THỊ THUẬN
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