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* TÔN CHỈ :
1. Cân bằng minh bạch hài hòa giữa quyền lợi của các cổ đông (bao hàm cả cổ đông nhiều vốn và
ít vốn) và quyền lợi người lao động trong khuôn khổ tuân thủ luật pháp.
2. Lấy lợi nhuận hợp pháp và gia tăng giá trị công ty mà khách hàng là trung tâm làm nền tảng.
* PHƢƠNG CHÂM :
1. Sống và làm việc theo pháp luật.
2. Hiệu quả là tiêu chí duy nhất để đánh giá Doanh nghiệp mà năng suất và kỷ năng làm việc là
mũi xung kích.
3. Lấy sản xuất làm nền tảng cho phát triển trong đó xuất khẩu sản phẩm là kim chỉ nam.
4. Chất lượng sản phẩm là quyết định và không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao nhằm
gia tăng hàm lượng tri thức ngày càng mang tính chủ đạo.
5. Chuyển dịch cơ cấu công nghệ tiên tiến trong mọi lĩnh vực để tạo lợi thế trên thương trường
6. Đưa thương hiệu DOMESCO đi vào lòng người là động lực của thành công.
* TẦM NHÌN
- Xu hướng người tiêu dùng thiên về dự phòng, vì vậy công ty sẽ chú trọng sâu sắc đến gam
hàng thực phẩm chức năng.
- Với nguồn dược liệu phong phú trong nước, DOMESCO sẽ tập trung phát triển và hiện đại
hóa công nghệ chiết xuất và sản xuất thuốc từ dược liệu.
- Càng ngày các căn bệnh thời đại càng phát triển, vì vậy công ty sẽ tập trung vào các nhóm
bệnh: tim mạch, tiểu đường, thần kinh, cơ xương khớp, nội tiết và kháng ung thư làm bước đột phá.
* SỨ MỆNH:
- Mang sức khỏe đến với mọi người bằng nhiều phương tiện hữu hiệu.
- Tầng lớp nghèo và trung lưu còn nhiều, công ty có sứ mệnh chăm sóc họ bằng những sản
phẩm có chất lượng cao nhưng giá thành thật hợp lý
* GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Sống và làm việc tuân thủ theo pháp luật và đường lối, chủ trương của Đảng Cộng Sản Việt
Nam
Hoạt động vì chất lượng cuốc sống của mọi người nhất là bệnh nhân
Lấy sáng tạo và công nghệ tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững
Tạo sự khác biệt cao về giá trị gia tăng trong sản phẩm và dịch vụ làm lợi thế cạnh tranh
Luôn hài hòa quyền lợi giữa các cổ đông và người lao động
Lấy văn hóa doanh nghiệp làm bản sắc then chốt trong việc thu hút và giữ chân nhân tài.
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2010, đất nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả của suy thoái toàn cầu, hậu quả của thiên
tai, lũ lụt, những biến động bất thường và trái chiều của nền kinh tế trong nước và thế giới… đã ảnh
hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Mặc dù đối đầu với những khó khăn nêu trên nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng so với 2009 là
6,429 tỷ đồng tỷ lệ tăng 8,42% . Mặt khác, năm 2009 lợi nhuận sau thuế của Công ty có khoản thu
nhập từ bán tài sản căn nhà 190B, đường 3/2, Q.10, TP.HCM là 6 tỷ đồng. Như vậy LNST từ hoạt
động kinh doanh năm 2010 tăng so với năm 2009 là 12,429 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2010, doanh thu đạt
1.113,1 tỷ đồng, tương đương tăng 3,84% so với cùng kỳ năm 2009; trong đó, doanh thu hàng sản
xuất đạt 641 tỷ đồng, tăng 7,77% so với cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt 113,4 tỷ đồng,
tương đương tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận sau thuế đạt 82,8 tỷ đồng, tăng 8,4% so
với năm 2009.
Đạt được kết quả trên, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều biện pháp và các giải pháp cấp bách như
thắt chặt chi phí, tạo sự khác biệt hóa sản phẩm, kịp thời nắm bắt và khai thác có hiệu quả các chính
sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp, kiện toàn hệ thống phân phối, huy động các nguồn
lực để kích cầu đầu tư, linh hoạt trong điều hành thực tế… Tuy doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng
cao nhưng chúng ta vẫn chưa hài lòng về kết quả này so với chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội Cổ đông đã
đề ra.
Năm 2011, dự báo tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn và tình hình kinh tế vĩ mô trong nước
còn nhiều biến động, trên cơ sở các mục tiêu chiến lược và giải pháp cơ bản để phát triển doanh
nghiệp 2011 - 2015 của Công ty và để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất – kinh
doanh của năm 2011, Công ty sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, đồng tâm hiệp lực cùng Nhà nước về thực hiện mọi chủ trương nhằm kiểm soát lạm phát,
ổn định và phát triển kinh tế.
Thứ hai, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo chiến lược khác biệt hóa và giảm phí làm nền tảng cho
doanh nghiệp phát triển bền vững.
Thứ ba, tập trung mọi nỗ lực để thúc đầy đầu tư then chốt có hiệu quả nhằm kích thích tăng trưởng và
mở rộng thị trường xuất khẩu; thực hiện tốt chính sách tài chính, đồng thời kêu gọi, khuyến khích mọi
nguồn lực đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh
Thứ tƣ, đảm bảo an sinh cho người lao động.
Thứ năm, nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý của cán bộ cấp trung trong việc lãnh đạo, điều
hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Thứ sáu, cần thể hiện được sức mạnh của hệ thống quản lý, bản lĩnh và năng lực của cán bộ trong
việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình.
Với sự lãnh chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, cùng với sự đồng lòng, nhiệt
huyết và truyền thống đoàn kết của tập thể CB. CNLĐ trong toàn Công ty, Domesco sẽ quyết tâm
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2011 đã đề ra.
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Tình hình thực hiện năm 2010
Thực hiện
2010

Chỉ tiêu
Doanh thu chung (triệu đồng)

Kế hoạch
2010

Thực hiện
2009

% so với
kế hoạch

% so với
cùng kỳ

1.043.439

1.200.522

1.067.897

86,9%

97,7%

Doanh thu hàng sản xuất

630.763

805.310

594.735

78,3%

106,1%

Doanh số hàng khác

412.221

395.212

477.160

104,3%

86,4%

113.388

130.518

112.188

86,9%

101,1%

82.792

97.888,50

76.362

84,6%

108,4%

EPS (đồng)

4.730

5.500

4.349

86,0%

108,8%

Cổ tức (đồng/cổ phiếu)

2.200

2.200

2.000

100%

110%

Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

Kế hoạch Kinh doanh năm 2011
Sản xuất – Xuất khẩu

Kinh Doanh
Tiêu chí
(triệu đồng)

Kế hoạch

Kinh doanh
– Dịch vụ

Kinh doanh
– XNK

Nguyên liệu

88.5550,68

121.060

127.500

Sản xuất
Kinh doanh
Dịvh vụ phí

Hàng Sản
xuất

Xuất khẩu
26.000

784.070

20.000

748.470

6.000

35.600

2,27%

68,35%

Tổng cộng

1.147.180.68

3.600

% Doanh
thu

7,72%

10,55%

11,11%

100,00%

Một số Chỉ tiêu chính
Chỉ tiêu
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)

Kế hoạch 2011

Thực hiện 2010

% tăng trƣởng so
với cùng kỳ

136.528

113.388

+20%

98.300

82.792

+19%

Cổ tức (%)

22%

22%

-

EPS (đồng)

5.520

4.730

+ 17%

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2010
Tổng quan hoạt động kinh doanh trong năm 2010
Doanh thu
Thực hiện 2010

Thực hiện 2009

Giá trị thay đổi
tuyệt đối

1.043.439

1.067.897

(24,458)

-2,29%

Doanh thu kinh doanh

394.364

467.297

(72.933)

-15,61%

Doanh thu hàng sản xuất

630.763

583.922

46.841

8,02%

14.080

13.160

920

6,99%

4,233

3.519

714

20,30%

Khoản mục (triệu đồng)

Tăng/ giảm

Doanh thu thuần
Doanh thu chung

Doanh thu xuất khẩu
Dịch vụ

Doanh thu của Công ty trong năm 2010 đạt 1.043,439 tỷ đồng, giảm 2,29% so với năm 2009, trong đó
chủ yếu do sụt giảm mạnh ở hàng kinh doanh. Sự suy giảm này được lý giải từ cả nguyên nhân chủ
quan và khách quan, cụ thể là: (1) Sự bất ổn trong tình hình kinh tế vĩ mô nói chung như sự biến động
liên tục của tỷ giá ngoại tệ và lãi suất ngân hàng, giá nguyên vật liệu tăng cao, cũng như sức ép cạnh
tranh từ các đối thủ cùng ngành gia tăng; (2) Việc quản lý và phát triển hệ thống phân phối, khả năng
phát huy lợi thế cạnh tranh từ việc xây dựng thương hiệu và tạo sự khác biệt trong sản phẩm tự sản
xuất và nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp thời cho nhu cầu kinh doanh; (3) Công ty thay đổi một số
chính sách bán hàng, dẫn đến cách ghi nhận kế toán của một số khoản mục bị thay đổi. Cụ thể là chi
phí chiết khấu bán hàng được khấu trừ trực tiếp trên hóa đơn làm giảm trừ doanh thu thay vì chi phí
bán hàng, do đó làm giảm doanh thu thuần của công ty khoảng 70 tỷ.
Mặc dù vậy, tín hiệu tích cực là doanh thu hàng sản xuất của Công ty vẫn tăng được 8,02% so với
2009, tăng tỷ trọng hàng sản xuất trong tổng doanh thu lên 60,5% so với tỷ trọng của năm ngoái.
Doanh thu theo nhóm hàng
Tỷ trọng doanh thu theo nhóm hàng trên tổng
doanh thu năm 2010 có một số thay đổi nhưng
không nhiều, trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất là
hàng sản xuất với tỷ trọng là 60,45%, vượt chỉ
tiêu kế hoạch (60% tổng doanh thu) và tăng
5,77% so với cùng kỳ (54,68%). Sự dịch chuyển
tỷ trọng doanh thu về các mặt hàng sản xuất một
phần cũng nhờ sự sụt giảm của hàng kinh doanh
và đồng thời chứng tỏ các sản phẩm của Công ty
đã dần được thị trường chấp nhận. Về dài hạn,
việc gia tăng tỷ trọng hàng sản xuất sẽ giúp công
ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp cao và cạnh tranh
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với các công ty dược phẩm khác trong ngành.
Xuất khẩu
Về hoạt động xuất khẩu, trong năm 2010, doanh số tiêu thụ tại thị trường nước ngoài của công ty tiếp
tục phát triển, chiếm 1,35% doanh thu thuần và tăng 6,99% so với cùng kỳ. Doanh thu xuất khẩu vào
thị trường Myanmar phát triển khá mạnh nhờ vào thành công của việc khai thác hiệu quả hệ thống bán
lẻ tại thị trường này. Tuy nhiên, doanh thu xuất khẩu vẫn chưa đạt được chỉ tiêu đề ra do Công ty còn
trong bước đầu tìm hiểu và làm quen với các thị trường mới nên vẫn còn phụ thuộc nhiều vào kế
hoạch đặt hàng của các đối tác và chưa kiểm soát được về giá.
Thị phần và Thị trường tiêu thụ
Theo số liệu báo cáo thống kê của Cục Quản lý
Dược (tạm tính), tổng trị giá thuốc sử dụng
trong cả nước đạt 1,938 tỉ USD, trong đó thuốc
sản xuất trong nước là 950 triệu USD, Công ty
DOMESCO chiếm 2,95% thị phần về tiền thuốc
sản xuất trong nước và 3,59% về hàng sản xuất
trong nước. Trong đó, thị trường chủ yếu của
Công ty vẫn tập trung tại ba khu vực là Đồng
bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), TP.HCM và
Miền Bắc, chiếm hơn 76% tổng doanh thu.
Trong năm 2010, Công ty đã thành công trong
việc mở rộng thị phần tại các tỉnh phía Bắc và
duy trì thị phần tại các thị trường truyền thống
là ĐBSCL và TP.HCM mặc dù phải chịu sự
cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ cùng ngành.
Lợi nhuận gộp
Khoản mục (triệu đồng)

Thực hiện
2010

Thực hiện
2009

Giá trị thay
đổi tuyệt đối

Tăng/ giảm

Lợi nhuận gộp
Lợi nhuận gộp

315.162

317.602

(2.440)

-0,77%

Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần

30,20%

29,74%

0,46%

Nhóm hóa dược do công ty sản xuất

44,26%

46,71%

-2,45%

Nhóm dược liệu do công ty sản xuất

99,40%

92,13%

7,27%

Hàng kinh doanh

7,75%

9,22%

-1.47%

Nhóm thực phẩm

22,75%

36,46%

-13,71%

Tỷ suất lợi nhuận gộp theo nhóm hàng
/Doanh thu
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Lợi nhuận gộp trong năm 2010 của Công ty đạt 315.162 tỷ đồng, giảm 0,77% so với cùng kỳ. Tuy
nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp đã được cải thiện và tăng 0,46% so với năm 2009. Điều này đạt được là
nhờ Công ty đã thực hiện Chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm dược do Công ty tự sản xuất và
giảm dần tỷ trọng của nhóm doanh thu bán hàng hóa. Các mặt hàng sản xuất của Công ty có tỷ suất
lợi nhuận gộp cao hơn so với các nhóm hàng khác, bình quân đạt khoảng 45 - 55%.
Xét theo nhóm hàng, tỷ suất lợi nhuận gộp của sản phẩm thuốc của công ty tăng 3% so với năm 2009,
đây là yếu tố chính đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận gộp của công ty. Tuy nhiên, các nhóm
hàng khác đều chịu sự sụt giảm về tỷ suất lợi nhuận gộp, đặc biệt là nhóm hàng kinh doanh , hàng
rượu và nước tinh khiết. Điều này là do tỷ giá , chi phí nguyên vật liệu và chi phí đầu vào tăng lên
trong khi giá bán khó có thể điều chỉnh tăng tương ứng do sức ép cạnh tranh từ các sản phẩm tương tự
trên thị trường.
Hoạt động tài chính
Khoản mục (triệu đồng)
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Trong đó: chi phí lãi vay
Tỷ suất chi phí tài chính/doanh thu thuần

Thực hiện
2010

Thực hiện
2009

Giá trị thay
đổi tuyệt đối

Tăng/ giảm

7.918

7.804

114

1,46%

20.038

7.109

12.929

181,86%

14.033

5.154

8.880

172,30%

1,92%

0,67%

1,26%

Trong năm, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty có thay đổi không đáng kể, tăng 1,46% so với
năm 2009. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng đến 181,86% so với cùng kỳ, chủ yếu là do sự gia tăng
chi phí lãi vay do Công ty đã tăng khoản nợ vay ngắn hạn từ 70,8 tỷ lên 112 tỷ đồng nhằm mục đích
bổ sung vào nguồn vốn lưu động và lãi suất vay bình quân tăng như sau:
-

Lãi suất vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đối với VND lãi suất
từ 9,9%/năm đến 11,4%/năm, thời hạn vay 12 tháng, để sử dụng thanh toán tiền hàng

-

Đối với khoản vay tín chấp từ 1 đến 6 tháng tại ngân hàng TNHH Một Thành viên ANZ Việt
Nam với lãi suất vay VND 12%/năm và vay USD là 4,4%/năm

-

Đối với khoản vay của cty CP Domedic, dây là khoản vay tín chấp với lãi suất 9,5%/năm

-

Vay tín chấp của các cá nhân không kỳ hạn với lãi suất 1%/tháng

-

Ngoài ra còn các khoản vay dài hạn tại ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam với lãi suất
13,5%/năm thời hạn 60 tháng, và ngân hàng Phát Triển Việt Nam- Chi Nhánh Đồng Tháp với
lãi suất 6,9%/năm thời hạn 5 năm.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý
Khoản mục

Thực hiện
2010

Thực hiện
2009

Giá trị thay
đổi tuyệt đối

Tăng/ giảm
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Chi phí bán hàng
Chi phí bán hàng

98.654

120.152

Tỷ suất chi phí bán hàng/doanh thu thuần

9,45%

11,25%

Chi phí quản lý

91.096

93.891

Tỷ suất chi phí quản lý/ doanh thu thuần

8,73%

8,79%

(21.498)

-17,89%
-1,80%

Chi phí quản lý
(2.795)

-2,98%
-0,06%

Chi phí bán hàng của Công ty năm 2010 giảm 17,89% so với cùng kỳ và chi phí bán hàng trên tổng
doanh thu thuần trong năm 2010 giảm so với cùng kỳ là 1,80%. Do trong năm 2010, Công ty đã điều
chuyển các khoản chiết khấu thương mại từ chi phí bán hàng sang các khoản giảm trừ doanh thu (năm
2010: 69,6 tỷ, năm 2009: chỉ 4 tỷ đồng), nên chi phí bán hàng của Công ty đã được giảm tương ứng.
Ngoài ra, các khoản mục như chi phí vật liệu bao bì, chi phí dịch vụ mua ngoài cũng được tiết giảm
một phần so với năm 2009.
Tỷ suất chi phí quản lý trên doanh thu thuần trong năm 2010 là 8,73% và giảm nhẹ so với cùng kỳ là
0,06%. Nguyên nhân của việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2009 là do trong
năm 2010, Công ty đã tiến hành đổi mới công tác hậu cần, quy trình vận hành và kiểm tra chất lượng
doanh nghiệp thông qua chương trình 6 sigma. Công ty cũng bắt đầu ứng dụng tin học vào các hoạt
động quản trị thông qua hệ thống Enterprise Resource Training (ERP) kèm theo tiết giảm các khoản
chi phí không thật cần thiết khác.
Lợi nhuận khác
Khoản mục (triệu đồng)
Thu nhập khác

Thực hiện
2010

Giá trị thay
đổi tuyệt đối

Tăng/ giảm

99

12.973

(12.875)

-99,24%

3

5.039

5.036)

-99,94%

96

7.934

(7.839)

-98,79%

Chi phí khác
Lợi nhuận khác

Thực hiện
2009

Lợi nhuận khác của công ty trong năm 2010 là 96 triệu, giảm gần 99% so với cùng kỳ do trong năm
2009 việc công ty thực hiện bán căn nhà 666/1 Đường 3 tháng 2, phường 14, Quận 10, Tp.HCM
không có nhu cầu sử dụng mang về khoản lợi nhuận bất thường rất lớn là 8,1 tỷ đồng.
Thuế và thuế suất
Khoản mục (triệu đồng)
Thuế TNDN
Thuế suất (Thuế/Lợi nhuận trước thuế)

Thực hiện
2010

Thực hiện
2009

30.596

35.826

27%

32%

Giá trị thay
đổi tuyệt đối

Tăng/ giảm

(5.230)

-14,60%
-4,95%
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Hiện tại, Công ty được hưởng thuế suất 20% đối với hoạt động sản xuất và phải chịu thuế suất 25%
đối với các hoạt động khác. Trong năm 2010, Chi phí thuế TNDN là 30,6 tỷ đồng, giảm 14,6% so với
cùng kỳ. Thuế suất thực tế cũng giảm xuống còn 27% so với 32% trên doanh thu trong năm 2009, do
ảnh hưởng của việc điều chỉnh các khoản chi phí không được trừ vào phần lợi nhuận tính thuế. Trong
năm 2010 Các bộ phận của công ty đã thực hiện tốt hơn việc định mức các chi phí hợp lư, hợp lệ . Do
đó, khoản chi phí không hợp lệ theo thông tư 130 giảm bớt và làm tăng thêm Lợi nhuận sau thuế so
với cùng kỳ năm 2009.
Lợi nhuận thuần
Khoản mục (triệu đồng)

Thực hiện
2010

Thực hiện
2009

Giá trị thay
đổi tuyệt đối

Tăng/ giảm

Lợi nhuận
Lợi nhuận gộp

315,162

317,602

(2,440)

-0.77%

Lợi nhuận thuần

113,292

104,254

9,038

8.67%

10.86 %

9.76%

Tỷ suất lợi nhuận thuần/Doanh thu (%)

1.10%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2010 của Công ty đạt 113,292 tỷ đồng, tăng 8,67% so
với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận thuần trên doanh thu thuần năm 2010 đạt 10,86% và tăng 1,10% so với
cùng kỳ. Doanh thu giảm so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận thuần lại tăng so với cùng kỳ nhờ vào thành
công của chiến lược điều chỉnh cơ cấu doanh thu để tập trung vào các mặt hàng sản xuất có lợi nhuận
cao.
Tài sản cố định
Khoản mục (triệu đồng)

Thực hiện
2010

Thực hiện
2009

Giá trị thay
đổi tuyệt đối

Tăng/ giảm

Tài sản cố định hữu hình

181.295

130.454

50.841

38,97%

Tài sản cố định vô hình

38.154

37.979

175

0,46%

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

23.490

53.637

(30.147)

-56,21%

Trong năm 2010, tài sản cố định hữu hình tăng 39 % từ 130 lên 181 tỷ đồng, chủ yếu là do Công ty đã
hoàn tất và chuyển giao phần giá trị xây dựng và các thiết bị lắp đặt của nhà máy sản xuất thuốc
nguồn gốc dược liệu từ khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang vào khoản mục Tài sản cố định của
Công ty. Tài sản cố định vô hình không thay đổi đáng kể, tăng từ 38 tỷ lên 38,1 tỷ đồng.
Vốn lưu động
Khoản mục (triệu đồng)

Thực hiện
2010

Thực hiện
2009

Giá trị thay
đổi tuyệt đối

Tăng/ giảm

Phải thu khách hàng

178.312

194.074

(15.761)

-8,12%

Hàng tồn kho

199.461

167.377

32.084

19,17%
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Phải trả khách hàng

42.640

72.397

131

104

27

Số ngày phải thu trung bình

65

58

7

Số ngày tồn kho trung bình

92

78

14

Số ngày phải trả trung bình

29

33

(4)

Chu kỳ kinh doanh (ngày)

(29.757)

-41,10%

Trong năm 2010, các khoản phải thu khách hàng giảm từ 194 tỷ xuống còn 178 tỷ đồng, tương đương
giảm 8,12%. Đồng thời, các khoản phải trả người bán cũng giảm từ 72,4 tỷ xuống còn 42,6 tỷ đồng,
tương đương giảm 41,2%. Sự thay đổi trong các khoản vốn lưu động này là do trong năm 2010 ta tập
trung vào thu nợ và nhất là dịp cuối năm chúng ta tích cực thu nợ, kèm theo chương trình hậu mãi cho
khách nếu khách hàng thanh toán trước hạn. Khoản mục hàng tồn kho trong năm tăng từ 167 tỷ lên
199 tỷ đồng, chủ yếu là do công ty chủi động gia tăng dự trữ nguồn nguyên vật liệu sản xuất phòng
ngừa sự biến động bất thường của tỷ giá đảm bảo giá thành kế hoạch của sản phẩm sản xuất ra trong
năm 2011 trong điều kiện chưa tăng được giá bán do chính phủ kiềm chế lạm phát.
Xét về hiệu quả hoạt động, số ngày phải thu và số ngày tồn kho trung bình của Domesco trong năm
2010 đều cao so hơn cùng kỳ, trong khi số ngày phải trả trung bình lại bị rút ngắn, khiến cho chu kỳ
kinh doanh của Công ty dài hơn 27 ngày so với năm 2009. Điều này là do mặt bằng lãi suất biến động
liên tục, khiến một số khách hàng có khuynh hướng chiếm dụng vốn và chậm thanh toán cho
Domesco, tuy nhiên công ty vẫn phải chủ động thanh toán cho các nhà cung cấp để giữ uy tín và
phòng ngừa sự biến động mạnh của tỷ giá trong năm 2011 nên làm cho số ngày phải trả trung bình
giảm 4 ngày (chủ yếu là các khoản nợ có gốc ngoại tệ) . Số ngày tồn kho cũng kéo dài do công ty
chủ động dự trử nguyên liệu sản xuất với nguồn giá hợp lý và tỷ giá hợp lý.
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Đầu tư tài chính
Khoản mục (triệu đồng)
Đầu tư vào công ty con
Đầu tư vào công ty liên kết

Thực hiện
2010

Thực hiện
2009

Giá trị thay
đổi tuyệt đối

Tăng/ giảm

4.500

-

4.500

n/a

73.570

73.570

-

0,00%

Trong năm 2010, Công ty Domesco đã thực hiện việc góp vốn thành lập Công ty con là Công ty
TNHH Domenol với giá trị đầu tư là 4,5 tỷ đồng , Domenol đang trong quá trình xây dựng nên không
có phát sinh doanh thu trong năm 2010. Các khoản đầu tư vào ba công ty liên kết với giá trị đầu tư là
73,6 tỷ đồng không thay đổi so với năm 2009.
Vay nợ ngắn hạn và dài hạn
Khoản mục (triệu đồng)
Vay nợ ngắn hạn
Vay nợ dài hạn
Tổng nợ vay chịu lãi
Tổng nợ vay chịu lãi/Vốn CSH (lần)
Lợi nhuận trước lãi vay/Chi phí lãi vay (lần)

Thực hiện
2010

Thực hiện
2009

Giá trị thay
đổi tuyệt đối

Tăng/ giảm

112.983

70.820

42.163

59,54%

24.085

11.541

12.544

108,69%

137.068

82.361

54.707

66,42%

0,25

0,17

9,1

21,2

Trong năm, Công ty đã gia tăng các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn với ngân hàng. Tổng nợ vay
tăng 55 tỷ đồng trong năm 2010, cao hơn 66,4% so với cùng kỳ. Các khoản nợ vay này nhằm tài trợ
cho nguồn vốn lưu động của công ty, chủ yếu là thanh toán cho các nhà cung cấp để dự trử hàng hóa
dự báo tình hình gia tăng giá đầu vào và tỷ giá biến động vào năm 2011. Việc gia tăng các khoản vay
khiến chỉ số đòn bẩy nợ tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên, cơ cấu vốn của Công ty vẫn được giữ ở mức
rất an toàn (tổng nợ vay chịu lãi chỉ chiếm 25% vốn chủ sở hữu) và khả năng thanh toán lãi vay vẫn
được duy trì ở mức cao (9,1 lần).
Vốn và cổ tức
Khoản mục (triệu đồng)

Thực hiện
2010

Thực hiện
2009

Giá trị thay
đổi tuyệt đối

Tăng/ giảm

Vốn chủ sở hữu

178.093

178.093

-

0,00%

Cổ phiếu quỹ (305.817 cp)

(15.737)

(15.737)

-

0,00%

2.200

2.000

200

10,00%

Cổ tức trên 1 cổ phiếu (đồng)

Trong năm 2010, Công ty không có đợt tăng vốn điều lệ nào và cũng không có hoạt động mua bán
làm thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ.
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Công ty thực hiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2010 theo tỷ lệ 22%, tăng 10% so với tỷ lệ chia cổ tức
của năm 2009 và đã thực hiện đợt 1 là 1.000 đ/cp tức 10%, phần còn lại là 1.200 đ/cp tức 12% sẽ
thanh toán trong Quý 2/2011.

Những thay đổi chủ yếu trong năm
Tái cấu trúc, mở rộng qui mô sản xuất, cải tiến qui trình hoạt động và nâng cao năng lực cạnh
tranh
Trong năm 2010, do ảnh hưởng bởi tình hình khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu,
Công ty đã tái cấu trúc lại các hoạt động của mình và điều chỉnh kế hoạch và lộ trình thực hiện các dự
án cho linh hoạt và phù hợp với từng thời kỳ. Các dự án được triển khai trong năm 2010 được tập
trung vào việc mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến quy trình hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Đối với hoạt động đầu tư, dự án tiêu biểu được triển khai trong năm là Nhà máy Chiết xuất Nguyên
liệu dược liệu. Dự án được thực hiện nhằm chủ động cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản
xuất thuốc của Công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng sản xuất, đa dạng hóa các mặt hàng dược
phẩm, đặc biệt là ngành hàng từ nguyên liệu thảo dược và tạo ra một mô hình khép kín trong quá trình
sản xuất. Hiện tại Nhà máy đã được hoàn tất giai đoạn 1 và đưa vào sản xuất từ tháng 6/2010 với công
suất 250 tấn đơn vị sản phẩm/năm, dự kiến trong năm 2011 sẽ hoàn tất giai đoạn 2 của Nhà máy.
Tổng giá trị đầu tư của Nhà máy vào khoảng 130,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhằm đa dạng hóa các dạng bào chế và tăng sản lượng và doanh thu hàng sản xuất, Công ty
cũng đã bắt đầu triển khai một số dự án nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất và mở rộng danh mục sản
phẩm. Tiêu biểu như Nhà máy sản xuất thuốc Non-betalactam, Nhà máy sản xuất Cồn, một số hạng
mục phụ trợ như Nhà máy xử lý nước thải, hạ tầng Cụm Công nghiệp Dược kỹ thuật cao DOMESCO,
Nhà máy sản xuất nước tinh khiết, Đài nước và hồ chứa nước. Các công trình này dự kiến sẽ được
hoàn tất và đưa vào sử dụng trong năm 2011.
Trong mảng hoạt động kinh doanh, Công ty đang triển khai việc xây dựng mới Chi nhánh Vinh, đây
là một phần trong chiến lược mở rộng và kiện toàn hệ thống phân phối nhằm xâm nhập và mở rộng
thị phần miền Bắc của Công ty.
Do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế thế giới và cân nhắc đến chiến lược phát triển của Công
ty trong giai đoạn sắp tơi, Công ty quyết định tạm dừng và không tiếp tục tham gia góp vốn thực hiện
các dự án sau: Trung tâm Thương mại Dược phẩm Tây Nguyên, Nhà máy đông dược DC26, Dự án
bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, thu mua dược liệu đạt GACP- WHO tại Gò Tháp- Tháp Mười- Đồng
Tháp.
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CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM
2011
Đối với hoạt động đầu tƣ
Hoạt động đầu tư nhằm mục đích kích thích tăng trưởng, đa dạng hóa các mặt hàng dược phẩm đòi hỏi
kỹ thuật hiện đại và công nghệ tiên tiến. Các dự án sẽ được chọn lọc dựa trên tính thiết thực, trình độ
công nghệ và hiệu quả đóng góp vào hoạt động của công ty. Các dự án sẽ được thực hiện dựa trên
nguồn lực tài chính hiện tại và các nguồn vốn hợp tác khác.
Danh mục các dự án sẽ thực hiện trong năm 2011:
1. Hoàn thiện giai đoạn 2 của Nhà máy Chiết xuất Nguyên liệu Dược liệu và đưa nhà máy đi vào hoạt
động đạt công suất theo kế hoạch vào tháng 6/2011.
2. Hoàn thành Nhà máy sản xuất cồn (Công ty TNHH DOMENOL) và đưa vào hoạt động vào tháng
4/2011.
3. Tiếp tục hoàn thành các hạng mục phụ trợ đưa vào sử dụng như: Nhà máy xử lý nước thải, hạ tầng
Cụm Công nghiệp Dược kỹ thuật cao DOMESCO vào tháng 04/2011; hoàn thành và đưa vào sử dụng
hạng mục Nhà máy sản xuất nước tinh khiết, Đài nước và hồ chứa nước vào tháng 12/2011.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Hoàn thiện Qui trình chiết xuất Piperin tinh khiết từ Hồ tiêu
đúng theo tiến độ đã được phê duyệt. Dự án này được thực hiện kể từ năm 2010 đến Quý 1, 2013.

Đối với hoạt động kinh doanh
Công ty tiếp tục triển khai và kiện toàn đề án Hệ thống phân phối dược phẩm trong toàn quốc, thiết
lập thêm hai kho vùng tại Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng vào năm 2013 – 2014.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu
Thị trường xuất khẩu là thị trường mục tiêu để bổ sung và hỗ trợ cho doanh thu trong nước của Công
ty. Hiện nay Công ty cũng đã có nhiều mặt hàng có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường trong
nước và bước đầu thay thế được các sản phẩm ngoại nhập. Một số sản phẩm của DOMESCO đã xuất
khẩu sang thị trường các nước khác như Malaysia, Philippin, Nhật, Ấn Độ, Hồng Kông, Campuchia
và 18 nước Châu Phi nói tiếng Pháp.
Với hoạt động nhập khẩu, Công ty đang phấn đấu tăng cường tỷ trọng nhập khẩu nguyên liệu và
thuốc đặc trị ngày càng cao có nguồn gốc từ Châu Âu, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguyên phụ liệu phục
vụ cho sản xuất và kinh doanh.
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NỔI BẬT
STT
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
1
2
III
1
2
3
4
5
6
IV
1
2
3
4
5
6
7
V
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VI
1
2
3

CHỈ TIÊU
Hệ số khả năng thanh toán
- Vốn lưu động thuần
- Hệ số thanh toán hiện thời
- Hệ số thanh toán nhanh
- Vòng quay các khoản phải thu bq
- Số ngày thu tiền bình quân
- Vòng quay hàng tồn kho
- Số ngày luân chuyển hàng tồn kho
bình quân
- Vòng trả nợ bình quân
- Số ngày trả nợ bình quân
- Chu kỳ luân chuyển thành tiền
Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động
- Hệ số tạo doanh thu của tổng tài sản
- Hệ số tạo doanh thu của TSCĐ
Các chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động
- Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu
- Tỷ suất lợi nhuận HĐ KD trên doanh
thu
- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu
- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn điều lệ
- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản
(ROA)
- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH
(ROE)
- Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn CSH
- Tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản
- Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH
- Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vồn
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn
vồn
- Tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản
- Khả năng thanh toán nợ dài hạn
Các chỉ tiêu tăng trƣởng
- Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu
- Tỷ lệ tăng trưởng giá vốn
- Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận HĐ SX
kinh doanh
- Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận ròng
- Tỷ lệ tăng trưởng tổng tài sản
- Tỷ lệ tăng trưởng tổng tài sản lưu động
- Tỷ lệ tăng trưởng tổng tài sản cố định
- Tỷ lệ tăng trưởng nợ phải trả
- Tỷ lệ tăng trưởng vốn CSH
- Tỷ lệ thu nhập giữ lại
- Tỷ lệ tăng trưởng
Các chi tiêu liên quan đến cổ phiếu
- Thu nhập trên 1 CP (EPS)
- Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BV)
- Cổ tức

ĐVT

2008

2009

2010

đồng
lần
lần
vòng/năm
ngày
vòng/năm

204,468,046,835
2.46
1.32
7.00
52.16
3.71

207,089,974,697
2.05
1.13
6.11
59.78
4.69

241,570,416,711
2.24
1.16
5.41
67.52
3.97

ngày

98.40

77.82

91.93

vòng/năm
ngày
ngày

8.88
41.08
109.48

10.90
33.50
104.10

12.66
28.83
130.62

1.53
5.03

1.50
4.81

1.36
4.30

lần
lần
%

0.28

0.30

0.30

%

7.92%

9.76%

10.86%

%
%

6.70%
45.61%

7.15%
42.88%

7.93%
46.49%

%

10.25%

10.76%

10.80%

%

13.33%

15.36%

15.15%

3.05%
2.13%
42.78%
29.96%

4.62%
3.30%
40.31%
28.73%

Cơ cấu vốn và rủi ro tài chính
%
0.35%
%
0.27%
%
30.11%
%
23.14%
%

76.86%

70.04%

71.27%

%
lần

30.41%
47.89

31.28%
6.22

31.68%
4.12

%
%

15.61%
6.13%

13.88%
10.74%

-2.29%
-2.93%

%

16.43%

40.35%

8.67%

%
%
%
%
%
%
%
%

-2.14%
1.67%
-23.75%
77.87%
0.20%
2.12%
56.79%
7.57%

21.59%
15.83%
17.41%
13.81%
49.98%
5.55%
59.31%
9.11%

8.42%
8.00%
7.90%
8.15%
3.57%
9.90%
53.49%
8.10%

đồng/cp
đồng/cp
đồng/cp

4,563
34,716
2.080

4,363
28,409
2.200

4,730
31,222
2.200
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Biểu đồ một số chỉ tiêu chính
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GIỚI THIỆU CÔNG TY
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco tiền thân là Công ty Vật tư Thiết bị Y tế, một doanh
nghiệp Nhà nước thành lập năm 1985 và trực thuộc Sở Y Tế tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 1/1/2004, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần với vốn
điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng.
Ngày 25/12/2006, Domesco được chính thức niêm yết trên sàn giao dịch tại SGDCK TP.HCM với mã
chứng khoán là DMC.

CÁC CỘT MỐC PHÁT TRIỂN
- Năm 2005, công ty thực hiện tăng vốn từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng cho Cổ đông hiện hữu, cán bộ
công nhân viên công ty và các đối tác chiến lược của công ty.
- Năm 2006, công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối (19 tỷ
đồng ) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (8 tỷ đồng) để tăng vốn lên 107 tỷ đồng.
- Ngày 06/08/2007 công ty đã tăng vốn lên 137.699.990.000 đồng.
- Đến ngày 05/10/2009 công ty đã tăng vốn lên 178.093.360.000 đồng.

Sự kiện tiêu biểu & các giải thƣởng đã nhận đƣợc

Huân chƣơng Lao động
Hạng Nhì (2000)

Giải thƣởng Châu Á Thái Bình
Dƣơng hạng Xuất sắc (2002)

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2007)

Huân chƣơng Lao động Hạng
Nhất (2005)

Giải thƣởng “Hàng Việt Nam chất lƣợng cao” (2010)
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Ngoài ra, trong năm 2010 Công ty cũng nhận được gần 40 bằng khen, chứng nhận, danh hiệu và các
giải thưởng của Chính phủ, Bộ Công thương, các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương và các
tổ chức khác.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU QUẢN LÝ
Đại Hội Đồng Cổ Đông

Hội Đồng Quản Trị

Ban Kiểm Soát
Tổng Giám đốc Điều
hành

Khối Quản lý
& Phát triển

Khối Kinh Doanh

Văn phòng

Khối Công nghiệp

BP. Xuất Nhập khẩu

BP. Nhân sự

P. Kế hoạch
& Đầu tư

TT. Nghiên cứu
& Phát triển

BP. Kinh doanh
Thành phẩm

BP. Quản lý Hệ
thống Chất lượng

P. Điều phối & Quản
lý Chất lượng

P. Đảm bảo
Chất lượng

BP. Kinh doanh
Nguyên phụ liệu

BP. Đăng ký
& Quản lý Sản phẩm

P. Kỹ thuật
& Năng lượng

P. Kiểm tra
Chất lượng

BP. Kho & Điều vận

BP. Marketing

P. Công nghệ TT &
TT

Các Hệ thống
Sản xuất

BP. Kế toán

Ban Quản lý Dự án

TT. Nuôi trồng &
Phát triển Du lịch

BP. Tài chính
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CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
Thông tin về các Công ty con và Công ty liên kết
Danh sách các khoản đầu tư tài chính của Domesco vào thời điểm 31/12/2010 bao gồm

STT

VĐL (triệu
đồng)

Công ty

1

CTCP Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận

2

Tỷ lệ sở
hữu

Tham gia
HĐQT

13.020

21,85%

Có

CTCP Dược Phẩm Tây Ninh

3.597

2,22%

Có

3

CTCP Dược phẩm An Giang

22.000

2,14%

Không

4

CTCP Dược Phẩm CPV

3.800

0,11%

Không

5

Công ty CP Y Dược DOMEDIC

60.000

22,50%

Có

6

Công ty Cổ phần DOMENAL

125.000

32,00%

Có

7

Công ty Cổ phần Bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường

50.000

20,00%

Có

8

Công ty TNHH DOMENOL

10.000

70,00%

Có

CTCP Bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường (Vinapco) là công ty liên kết, được thành lập năm 2007 với
hoạt động chính là sản xuất bao bì từ hạt nhựa nguyên sinh và kinh doanh bao bì nhựa.
CTCP Domenal là công ty liên kết, được thành lập năm 2008 để xây dựng và vận hành dự án nhà máy
sản xuất thức ăn thủy sản có công suất 100.000 tấn/năm với tổng cộng hai dây chuyền sản xuất. Nhà
máy đã hoàn thiện một dây chuyền sản xuất và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/4/2010.
CTCP Y Dược Domedic là công ty liên kết, được thành lập năm 2007 dưới sự hợp tác giữa Domesco
và trung tâm Y Khoa MEDIC TP.HCM để thành lập phòng khám đa khoa tại Đồng Tháp và thực hiện
các dịch vụ khám chữa bệnh trong địa phương.
Tình hình hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2010
Khoản mục (triệu đồng)
Doanh thu

DOMEDIC

DOMENAL*

VINAPCO*

25.485

179.814

29.075

Lợi nhuận trước thuế

4.187

4.049

3.191

Lợi nhuận sau thuế

3.322

4.036

2.792

Chú thích: (*) dựa trên số liệu Báo cáo tài chính chưa kiểm toán
CT TNHH Domenol là công ty con, được thành lập năm 2010 để xây dựng và vận hành dự án nhà
máy sản xuất Cồn có công suất 1,5 triệu lít/năm. Công ty Domenol đã nghiệm thu hoàn thành phần
xây lắp nhà máy vào tháng 12/2010 và đang tiến hành lắp đặt và hoàn thiện phần trang thiết bị cho
nhà máy. Dự kiến nhà máy sẽ hoàn tất và đi vào hoạt động trong năm 2011.
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HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ THỊ TRƢỜNG
Chính sách của công ty đối với mạng lƣới phân phối
Domesco đã chủ động đa dạng hóa các kênh phân phối của Công ty theo nhiều hình thức (hệ thống
phân phối chính thức, hệ thống nhà thuốc, hệ thống khách hàng thông qua các cơ sở y tế, phòng
khám, đại lý bán buôn) nhằm tiếp cận các phân khúc khách hàng mục tiêu và phổ biến các nhãn hiệu
thuốc Domesco đến người tiêu dùng. Việc phát triển và mở rộng hệ thống phân phối giúp công ty duy
trì lợi thế cạnh tranh so với các công ty dược phẩm trong và ngoài nước và hỗ trợ tích cực cho hoạt
động bán hàng của công ty, đảm bảo việc điều phối cung cấp hàng hóa đúng, đủ và kịp thời theo nhu
cầu thị trường.

Mạng lƣới phân phối hiện tại
Hệ thống phân phối của công ty được phân làm hai hệ thống chính là hệ thống phân phối thông qua
kênh thương mại và hệ thống phân phối qua kênh điều trị. Kênh thương mại bao gồm các nhà thuốc
tư, đại lý, nhà phân phối chính, và hệ thống phân phối của công ty. Kênh điều trị bao gồm các kênh
phân phối từ bệnh viện, chủ yếu phân phối các sản phẩm thuốc đặc trị và kháng sinh thế hệ mới.

SỈ

Ngoài tỉnh

NHÀ PHÂN
PHỐI

NHÀ THUỐC

Trình dược viên

BỆNH VIỆN

DOMESCO

Trong tỉnh

NGƢỜI TIÊU
DÙNG

ĐẠI LÝ

Công ty đã không ngừng phát triển hệ thống phân phối, tập trung vào thị phần trong nước bằng cách
phát triển chi nhánh, điều phối cung cấp hàng hoá đúng, đủ và kịp thời cho nhu cầu thị trường. Cho
đến nay, Công ty đã có 9 chi nhánh cùng hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP và các nhà thuốc đạt
GPP như sau:
-

Hệ thống phân phối – GDP: 9 chi nhánh phân phối trên toàn quốc, 2 văn phòng & 4 trung tâm
phân phối trong tỉnh Đồng Tháp

-

Hệ thống nhà thuốc – GPP: 4 nhà thuốc bệnh viện trong tỉnh Đồng Tháp và 16 nhà thuốc tư
nhân

-

Hệ thống khách hàng: 11.435 điểm bán thuốc, bao gồm: Nhà thuốc – cơ sở bán lẻ, Đại lý bán
buôn, Bệnh viện/Trung tâm y tế/Trạm y tế, Phòng khám/Phòng mạch.
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Chiến lƣợc phát triển mạng lƣới phân phối
Duy trì, củng cố và kiện toàn đề án Hệ thống phân phối dược phẩm trong toàn quốc, thiết lập thêm 2
kho vùng tại CN Hà Nội và CN Đà Nẵng vào năm 2013 - 2014.
Áp dụng các giải pháp đồng bộ: “Hệ thống giá trị và chuỗi cung ứng – liên kết chiến lược” nhằm duy
trì và nâng cao tính cạnh tranh của hệ thống phân phối.
Nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của hệ thống kho hàng hóa xuất nhập khẩu, các dịch vụ
phục vụ cho thuê, dịch vụ giao nhận.
Củng cố và phát triển hệ thống phân phối thông qua các công ty dược của địa phương hiện đang là đại
lý phân phối hàng của DOMESCO. Triển khai thành lập chi nhánh khi điều kiện cho phép tại các thị
trường mới như các tỉnh miền Bắc và vùng Cao nguyên.
Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường mối quan hệ với khách hàng trên từng kênh
phân phối.
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Công ty hiện có bốn nhà máy sản xuất, bao gồm ba nhà máy sản xuất thuốc và một nhà máy sản xuất
thực phẩm chức năng. Các nhà máy được xây dựng tại tỉnh Đồng Tháp, gần nguồn nguyên liệu đầu
vào và dễ dàng tiếp cận dễ dàng thị trường tiêu thụ miền Nam. Diện tích kho tàng nhà xưởng của các
nhà máy này đạt trên 10.000 m2. Đội ngũ nhân viên sản xuất của công ty hiện tại đạt gần 500 người
với trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Năng lực Sản xuất
Các nhà máy sản xuất thuốc có 3 nhóm sản phẩm chính là penicciline, ephalosporine và nonbetalactam. Sản lượng tối đa của Công ty đạt 140 triệu đơn vị sản phẩm/tháng. Công ty hiện đang ứng
dụng nhiều dây chuyền sản xuất cho nhiều loại hình sản phẩm như: thuốc viên nang mềm, viên nang
cứng, viên nén, viên nén sủi, viên nén bao phim, viên nang dạng pellet, dạng thuốc giải phóng kéo
dài, thuốc gói …

Nhà máy Non betalactam
Công suất: trên 800 triệu đơn
vị sản phẩm/năm

Nhà máy Penicilline
Công suất: trên 250 triệu
đơn vị sản phẩm/năm

Nhà máy Cephalosporin
Công suất trên 200 triệu đơn vị sản
phẩm /năm

Nhà máy sản xuất nguyên liệu dược liệu của công ty đã hoàn thành xong giai đoạn 1 và đưa vào hoạt
động từ tháng 6 năm 2010 với công suất tối đa đạt 250 tấn/năm.

Công nghệ của Nhà máy
Các nhà máy sản xuất của công ty đều đã nhận được giấy chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn WHO
về GMP/GSP/GLP, cũng như sử dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSASs 18001:2007.

Kế hoạch Mở rộng Sản xuất
Trong thời gian tới, Công ty dự định sẽ bổ sung và đầu tư xây dựng thêm dây chuyền sản xuất kem
mỡ nước và mở rộng công suất nhà máy non-betalactam viên cốm bột, thuốc tiêm – thuốc nhỏ mắt và
nhà máy bao bì liên hợp.
Công ty cũng dự định sẽ đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất Cồn 1,5 triệu lít/năm.
Ngoài ra, để hỗ trợ cho việc sản xuất các loại sản phẩm dược liệu của công ty, Công ty đã triển khai
dự án ứng dụng GACP xác lập việc nuôi trồng, thu mua, chế biến và sản xuất dýợc liệu sinh thái tại
vùng Bảy Núi – Tri Tôn tỉnh An Giang, Phú Quốc, miền Ðông, Tây Nguyên. Dự án này này trong kế
hoạch triển khai ðầu tý nuôi trồng các vùng dýợc liệu thông qua các hình thức liên kết và hợp tác đa
phương nhằm đạt chứng nhận Organic cho các sản phẩm của Công ty.
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NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN (R&D)
Các đặc điểm nổi bật về tình hình R&D của công ty
Công ty luôn chú trọng đến việc đầu tư mở rộng và chuyên sâu cho hoạt động nghiên cứu phát triển
để tạo ra nhiều sản phẩm mới và các dạng bào chế mới theo công nghệ tiên tiến, đáp ứng cho nhu cầu
tiêu thụ trong nước và dần mở rộng sang thị trường xuất khẩu. Trung tâm R&D của DOMESCO là
một trong số ít các trung tâm trong nước được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cho công tác nghiên
cứu, đảm bảo đồng bộ với các thiết bị đang sản xuất trên quy mô công nghiệp.
Đối với lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Sinh học, Trung tâm đã đầu tư vào các thiết bị
tiên tiến như: máy đông khô, thiết bị lọc tuyến tính… nhằm phục vụ cho các nghiên cứu tiên phong
trong lĩnh vực dược nội địa hiện nay như: nuôi cấy mô thực vật, sản xuất và tinh chế Enzyme dược
phẩm, sản xuất các chế phẩm Nano làm thuốc…

Tổng quan tình hình hoạt động R&D năm 2010
Trong năm 2010, Trung tâm R&D đã nghiên cứu và được cấp số đăng ký mới nhóm hóa dược được
21 mặt hàng thuộc nhóm tim mạch, kháng sinh, giảm đau, nội tiết tố,… và đã đem vào triển khai sản
xuất theo quy mô công nghiệp các mặt hàng này. Bên cạnh đó, Trung tâm đã đưa vào thử nghiệm và
sản xuất dạng bào chế mới: Dạng phóng thích có kiểm soát viên Vosfarel 35 mg MR và đã được Viện
kiểm nghiệm thuốc TP.HCM chứng minh là tương đương sinh học với đối chứng. Trung tâm cũng đã
đạt được một số tiến bộ đáng kể trong việc nghiên cứu và triển khai sản xuất một số mặt hàng thuốc
dược liệu và công nghệ sinh học.

Các sản phẩm mới cung cấp ra thị trƣờng trong năm 2010
Trong năm 2010, Công ty đã sản xuất mới được 23 sản phẩm, trong đó có 12 sản phẩm dược điều trị,
5 sản phẩm dược OTC, và 6 sản phẩm dược liệu và thực phẩm chức năng.
Các sản phẩm dược phẩm mới được sản xuất dưới các dạng bào chế đa dạng: viên nén, viên nén sủi,
viên nén bao phim, viên nén sủi, viên nang mềm, viên nang cứng, thuốc bột,.. đặc biệt có dạng bào
chế hiện đại là viên nén bao phim phóng thích kéo dài (Vosfarel MR). Nhiều hoạt chất mới đã được
đưa vào sản xuất như: Bisoprolol fumarat, Valsartan, Cefatamet,... trong đó DOMESCO là công ty
đầu tiên sản xuất sản phẩm có hoạt chất Cefetamet.

Chiến lƣợc phát triển hoạt động R&D
Về dài hạn, Công ty định hướng sẽ tăng cường đầu tư vào hoạt động R&D mảng công nghệ sinh học
nhằm tạo ra nhiều sản phẩm mang tính đột phá. Domesco đang tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu
các dạng bào chế mới, tăng cường và củng cố thêm dạng bào chế viên phóng thích có kiểm soát, viên
tan nhanh, các chế phẩm dùng ngoài như dạng cream – gel…
Với các dạng bào chế thông thường như viên nén, viên nang và thuốc gói thì hiện tại Công ty đã có
nhiều sản phẩm đang được lưu hành trên thị trường. Do đó ngoài việc phát triển thêm các dạng bào
chế mới, Công ty vẫn tiếp tục duy trì các dạng bào chế cổ điển này. Nhưng để đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của xã hội, DOMESCO cần phải đưa ra thêm nhiều dạng bào chế mới phù hợp với thị hiếu
của thị trường.
Công ty cũng tăng cường việc hợp tác chuyển giao công nghệ với các Viện, Trường trong công tác
thử tương đương sinh học (BA BE) các sản phẩm theo danh mục của Bộ Y tế khuyến khích đánh giá.
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Đồng thời Công ty cũng tiến hành thử lâm sàng các sản phẩm có nguồn gốc từ cây và con (các sản
phẩm có thiết kế công thức mới ngay từ ban đầu), phát triển các bài thuốc cổ phương.
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn về nguồn nguyên vật liệu, Phòng R&D của Công ty sẽ phối hợp với các
Hội Đông Y và các Hợp tác xã địa phương xây dựng các vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP
– WHO như ở các vùng: 7 núi tỉnh An Giang, các xã cù lao huyện Hồng ngự, huyện Thanh Bình, tỉnh
Đồng Tháp, các tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ và các tỉnh vùng Tây Nguyên…
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LỢI THẾ CẠNH TRANH
Công ty chủ động duy trì lợi thế cạnh tranh bằng cách nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới có
chất lượng tốt, giá thành hợp lý và đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng nội địa.
NHÓM SẢN PHẨM DƢỢC LIỆU
Tiên phong trong việc phát triển sản phẩm mới: Công ty đã tiến hành từng bước phát triển các sản
phẩm này từ rất sớm. Một số sản phẩm của công ty đã có mặt trên thị trường trên 10 năm và giành
được sự tín nhiệm của người tiêu dùng như: Dogarlic, Doragon, Morinda, Domeric.
Chủ động trong nguồn nguyên liệu: Nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước, Công ty
đã chủ động đầu tư vào một nhà máy chuyên sản xuất nguyên liệu làm thuốc và cung cấp cho dây
chuyền sản xuất các sản phẩm dược liệu của công ty. Nhà máy được trang bị trang thiết bị hiện đại,
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm, và đã bắt đầu vận hành từ
năm 2010.
Chú trọng chất lượng sản phẩm: Các sản phẩm của Domesco được nghiên cứu và phát triển dựa trên
nền tảng của Y học cổ truyền, kết hợp với phương pháp bào chế hiện đại. Một số sản phẩm đã được
tiến hành đánh giá xác nhận hiệu quả điều trị qua các thử nghiệm lâm sàng như: tác dụng “hạ
cholestorol, điều hòa triglycerid” và “phòng và hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày gây bởi Helicobacter
pylori” của sản phẩm Dogarlic Trà xanh, tác dụng “Hạ men gan” cua sản phẩm Doragon và D-A-R.
tác dụng “điều trị sỏi tiết niệm” của sản phẩm Viên Sỏi Thận. Một số sản phẩm tiêu biểu của công ty
đã giành được các giải thưởng uy tín tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp như:
Doragon (2001), D-A-R (2003), Viên sỏi thận (2003), Đan sâm – Tam Thất (2005).
NHÓM SẢN PHẨM HÓA DƢỢC
Tập trung vào nhóm sản phẩm generic: Theo thông lệ, phần lớn các công ty Dược phẩm trong nước
sản xuất thuốc generic dựa trên các thuốc sáng chế đã hết thời gian bảo hộ độc quyền. Domesco cũng
tập trung vào nhóm các sản phẩm này, cụ thể là ba nhóm sản phẩm Non Betalactam, Cephalosporin
và Penicillin.
Tiên phong trong việc đánh giá tương đương sinh học: Với các thuốc generic, việc đánh giá tương
đương sinh học góp phần chứng minh chất lượng của các thuốc generic so với thuốc sáng chế, tạo
niềm tin khi sử dụng thuốc và giúp giảm chi phí điều trị. Nhận thức được điều này, Công ty đã chủ
động hợp tác với các Viện, Trường để tiến hành đánh giá tương đương sinh học của các sản phẩm của
mình từ rất sớm. Các sản phẩm được ưu tiên thực hiện đánh giá là những sản phẩm thuộc nhóm điều
trị tiểu đường, tăng huyết áp và kháng sinh. Công ty đã tiến hành đánh giá TĐSH cho một số sản
phẩm như Glocofine 850 mg và 500 mg, Zinmax – DOMESCO 500 mg, Amlodipin 5 mg và Vosfarel
MR, Dorover. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thuốc này đều tương đương sinh học với các thuốc đối
chiếu. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất về uy tín và chất lượng sản phẩm của Công ty.
Đa dạng trong các loại hình bào chế: Các sản phẩm của công ty được bào chế dưới nhiều hình thức
như: viên nén, viên nén bao phim, viên nén sủi, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc bột
sũi… Một số dạng bào chế hiện đại cũng đã được công ty thử nghiệm và sản xuất thành công như:
viên nén phân tán Docifix, viên nén phóng thích Vosfarel MR. Việc đa dạng hóa các hình thức bào
chế giúp công ty đa dang
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Ưu tiên phát triển Công nghệ: Công ty đã ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế và tối ưu hóa
công thức bào chế các sản phẩm hóa dược nhằm tạo ra các sản phẩm đa dạng và có tính chất tương
đương sinh học với sản phẩm gốc.
Đầu tư vào nguồn lực Nhân sự: Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của công ty được đào tạo từ nước
ngoài và liên kết với các Viện nghiên cứu và các trường Đại học trong và ngoài nước trong quá trình
nghiên cứu phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có.
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SẢN PHẨM & DANH MỤC NHÃN HIỆU
Tình hình đăng ký, sử dụng và phổ biến nhãn hiệu sản phẩm
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm 4 nhóm chính: hóa dược, dược liệu, thực phẩm chức năng
và mỹ phẩm, trong đó tỷ trọng chủ yếu tập trung vào nhóm hóa dược, chiếm 80% tổng doanh thu.
Tính đến thời điểm 30/12/2010, Công ty đã có 423 sản phẩm được cấp số đăng ký trong nước, bao
gồm:
- Hóa dược: 337 sản phẩm. (Non Betalactam: 261; Cephalosporin: 51; Penicillin: 25)
- Dược liệu: 26 sản phẩm.
- Thực phẩm – thực phẩm chức năng: 58 sản phẩm.
- Mỹ phẩm: 02 sản phẩm.
Trong năm Công ty đã tiến hành bảo hộ và được cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền 12 nhãn hiệu.
Tính đến 31/12/2010, tổng số nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền 356 nhãn
hiệu, trong đó đã sử dụng 222 nhãn hiệu.
Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm thông qua các kênh như hội chợ
triển lãm, giới thiệu sản phẩm mới, quảng bá trên các báo sức khỏe. Trong năm, Công ty đã đạt được
một số thành công nhất định trong việc quảng bá 2 sản phẩm Dorogac va Doroni.
Nhóm sản phẩm hóa dược
Các mặt hàng hóa dược của công ty có thể được phân thành ba phân nhóm chính, bao gồm thuốc đặc
trị, thuốc kháng sinh và thuốc OTC.
Nhóm thuốc đặc trị là nhóm sản phẩm thế mạnh của Domesco, do thị trường trong nước chỉ có một số
ít các doanh nghiệp nội địa có khả năng sản xuất các loại thuốc này do hạn chế về mặt công nghệ.
Nhờ vào việc đầu tư vào hoạt động R&D và các nhà máy và dây chuyền sản xuất hiện đại, Domesco
đã có khả năng tạo ra các sản phẩm dưới nhiều dạng bào chế mới và có chất lượng ngày càng cao,
được chứng minh qua các thử nghiệm về tương đương sinh học so với thuốc gốc. Đây cũng là các
nhóm sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào tốc độ
tăng trưởng trong quá khứ của Công ty.
Nhóm thuốc kháng sinh bao gồm các sản phẩm quen thuộc như ampicillin, amoxicillin, cephalosporin
và các sản phẩm kháng sinh thế hệ mới. Nhóm thuốc này là sản phẩm truyền thống của công ty và
đóng góp tỷ trọng đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Trong thời gian tới, Domesco dự
kiến sẽ tập trung vào các thế hệ thuốc kháng sinh mới và nâng cao chất lượng của các sản phẩm kháng
sinh cũ.
Nhóm thuốc OTC bao gồm các sản phẩm dược phẩm có thể mua không cần kèm chỉ định của bác sĩ
tại các nhà thuốc và kênh phân phối của công ty. Danh mục thuốc OTC của Công ty hiện tại bao gồm:
thuốc giảm đau, hạ nhiệt, thuốc chống dị ứng, nhóm thuốc chống viêm không sterioid, thuốc giãn cơ,
vitamins và chất khoáng… Nhóm sản phẩm này cũng có tỷ suất lợi nhuận gộp khá cao tuy nhiên cũng
chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp dược trong ngành.

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 28

Về dài hạn, việc hoàn tất nhà máy non-betalactam mới sẽ giúp Công ty cập nhật công nghệ, gia tăng
năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm đối với hai nhóm sản phẩm thuốc đặc trị và thuốc
OTC.
Nhóm sản phẩm dược liệu
Doanh thu từ mảng này hiện chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng doanh thu sản xuất của công ty
(dưới 2%), tuy nhiên, việc ra đời nhà máy chiết xuất nguyên liệu dược liệu sẽ giúp công ty chủ động
trong nguồn nguyên liệu, giảm thiểu chi phí mua ngoài và khép kín mô hình kinh doanh. Công ty xem
mảng thuốc đông dược là mảng kinh doanh có tốc độ phát triển cao và tỷ suất lợi nhuận cao, chịu ít
cạnh tranh hơn so với thuốc tân dược nên sẽ chú trọng phát triển hoạt động này trong thời gian tới.
Các sản phẩm chính trong nhóm này bao gồm: Dogarlic, Doragon, Dogarlic trà xanh, các sản phẩm từ
trái nhàu (đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Công ty) …

Sản phẩm tiêu biểu
Các sản phẩm mang lại doanh thu cao trong năm chủ yếu gồm các sản phẩm hóa dược được lưu hành
trên thị trường trong một thời gian dài và đã tạo được uy tín với khách hàng. Một số sản phẩm đã
được thử nghiệm để chứng minh tương đương sinh học với thuốc biệt dược gốc, giúp gia tăng niềm
tin về chất lượng và khả năng thay thế hàng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu điều trị.
Công ty tích cực cung cấp các sản phẩm mới ra thị trường, tiêu biểu như: VOSFAREL 35mg MR,
Dofed nén và Dopagan-Codein. Trong đó, sản phẩm Vosfarel 35mg MR có dạng bào chế mới– viên
nén bao phim phóng thích kéo dài, đáp ứng nhu cầu điều trị. Sản phẩm này cũng đã được chứng minh
tương đương sinh học so với thuốc biệt dược gốc trong việc sử dụng để điều trị bệnh.
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NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC
Trong quá trình hoạt động, công ty đã nhận được các chứng nhận về chất lượng sản phẩm và sản xuất
như sau:
-

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2000 (năm 2000).

-

Giấy chứng nhận Thực hành tốt Sản xuất thuốc GMP – ASIAN (năm 2003) và GMP – WHO
(năm 2005)

-

Giấy chứng nhận Thực hành tốt Phòng kiểm nghiệm GLP – ASIAN (năm 2003) và GLP –
WHO (năm 2005)

-

Giấy chứng nhận Thực hành tốt Bảo quản thuốc GSP – WHO (năm 2005)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 25/02/2011

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Huỳnh Trung Chánh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Chủ tịch HĐQT CTCP Y dược Domedic & Chủ tịch HĐQT CTCP Domenal
Ông Dược sỹ Huỳnh Trung Chánh - Chủ Tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập
khẩu Y tế Domesco từ khi cổ phần hóa ngày 01-01-2004 đến nay. Ông Chánh từng là Trưởng Khoa
Dược Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Tháp từ 05/1975-06/1985 và từng kiêm qua các chức danh Phó giám
đốc, giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu y tế Đồng tháp tiền thân Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y
tế Domesco hiện nay.
Trình độ chuyên môn

: Dược sĩ Đại học

Quá trình công tác:
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05/1975 – 06/1985 : Trưởng Khoa dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp



07/1985 –01/1987



02/1987 – 12/1987 : Phó Giám đốc Công ty Vật tư Thiết bị Y tế Đồng Tháp



01/1988 –12/2003

: Giám đốc Công ty Xuất Nhập khẩu Y tế Đồng Tháp



01/2004 - nay

: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO

: Phó Chủ nhiệm Công ty Vật tư Thiết bị Y tế Đồng Tháp

Bà Nguyễn Thị Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc
Thành viên HĐQT CTCP Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận
Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư Hóa

Quá trình công tác:


06/1981 – 08/1987 : Quản Đốc XN Liên hiệp Dược Đồng Tháp



9/1987 – 11/1988



12/1988 – 12/2003 : Phó Giám đốc Công ty Xuất Nhập Khẩu Y Tế Đồng Tháp



Từ 01/2004 - nay

: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Vật tư Thiết bị Y tế Đồng Tháp
: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO

Ông Trịnh Hoài Giang – Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Giang hiện là Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán TPHCM. Từ năm 1994 đền năm 2003,
ông làm việc tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM. Năm 2000, ông được
tuyển chọn theo học Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fullbright và tiếp tục công tác tại ngân hàng
Vietcombank. Từ năm 2003 – 2005, ông được trao tăng học bổng Fullbright của Bộ Ngoại giao Hoa
Kỳ cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Hoa Kỳ. Từ năm 2005 – 2007, ông là Giám đốc
nghiệp vụ của bộ phận Tài chính Doanh nghiệp tại Quỹ đầu tư Dragon Capital, phụ trách quản lý các
hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp. Từ năm 2007 đến nay, ông là Phó Tổng Giám đốc CTCP
Chứng khoán TP.HCM (HSC). Ông Giang còn là thành viên sáng lập của Diễn đàn Thị trường trái
phiếu Việt Nam.
Trình độ chuyên môn

: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:


1994 – 2003

: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM;



2000
: được trao tặng học bổng chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright &
công tác tiếp tại Vietcombank;



2003
: được học bổng Fullbright của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ - học Thạc sĩ Quản
trị kinh doanh tại Hoa Kỳ;



2005 – 2007
: Giám đốc nghiệp vụ - Bộ phận Tài chính doanh nghiệp tại Dragon
Capital , Thành viên tích cực của Thị trường trái phiếu Việt Nam;



2007 – nay

: Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán TPHCM;
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Ông Trần Thanh Phong – Thành viên Hội đồng Quản trị
Phó Giám đốc NC & PT đặc trách công nghệ hóa dược trực thuộc khối NC PT Công ty
Trình độ chuyên môn

: Dược sĩ Đại học

Quá trình công tác:


8/1998 – 12/1999

: Phó phòng T-R & D Công ty Domesco;



1/2000 – 9/2002

: Phó Quản đốc Xưởng I;



10/2002 – 2003

: Q.Trưởng phòng T-R & D;



2004

: Quản đốc xưởng Betalactam;



12/2004 – nay

: Giám đốc trung tâm nghiên cứu công nghệ hóa dược;

Ông Hoàng Công Toàn – Thành viên Hội đồng Quản trị
Trình độ chuyên môn

: Thạc sỹ Kế toán, Cử nhân Quản trị Kinh Doanh

Quá trình công tác:




11/1999 – 11/2000 : Phó phòng Kế toán – Tài chính Công ty TNHH Universal Travel &
Trading (Bangkok, Thailand)
8/2003 – 6/2005
2004 – 2005
(Singapore)

: Chuyên gia kiểm soát Tài chính Công ty Mercedes – Benz Việt Nam
: Tư vấn bán thời gian tại Công ty TNHH Advisor Associates Pte.



6/2005 – 7/2005



8/2005 – 8/2007
(Melbourne, Úc)



9/2007 – 8/2010
: Trưởng nhóm đầu tư – Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
(SCIC) – chi nhánh phía Nam.

: Chuyên viên tư vấn doanh nghiệp, Quỹ đầu tư Vina Capital
: Phó Giám đốc điều hành – Công ty TNHH Qadvisor Associates Pty

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH
Ông Huỳnh Trung Chánh – Tổng Giám đốc
(Xem phần “Hội đồng Quản trị” để biết Kinh nghiệm và chuyên môn của ông Huỳnh Trung Chánh)

Bà Nguyễn Thị Tiến – Phó Tổng Giám đốc
(Xem phần “Hội đồng Quản trị” để biết Kinh nghiệm và chuyên môn của bà Nguyễn Thị Tiến)

Bà Phạm Ngọc Tuyền – Kế toán trƣởng
Trình độ chuyên môn

: Đại học Tài chính – Kế toán
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Quá trình công tác:


Từ năm 1990

: Công tác tại Công ty XNK Y tế Đồng Tháp



1993 – 2000

: Phó Phòng Kế toán



2000 – 2003

: Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ



01/2004 – nay

: Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO.

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT
Ông Nguyễn Phi Thức – Trƣởng ban Kiểm soát
Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Quá trình công tác:


10/2001 – 01/2002 : chuyên viên phòng Đảm Bảo Chất lượng;



01/2002 – 12/2002 : chuyên viên Phòng kế toán;



01/2003 – 12/2007 : chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ;



01/2008 – 3/2009

: chuyên viên Phòng Quản trị tài chính;



3/2009 – nay

: trưởng Ban Kiểm soát công ty

Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Thành viên Ban Kiểm soát
Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Luật – chuyên ngành Luật quốc tế

Quá trình công tác:
 01/2006 – 4/2008

: chuyên viên phòng phổ biến giáo dục pháp luật – Sở tư pháo tỉnh Cà
Mau;

 5/2008 – 3/2009

: nhân viên phòng kế hoạch và đầu tư Domesco;

 3/2009 – nay

: nhân viên phòng Pháp lý và Đăng ký sản phẩm Domesco;

Ông Trần Mạnh Hữu – Thành viên Ban Kiểm soát
Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:
 2001 – 8/2002

: chuyên viên phòng TCKT – Tổng công ty máy & phụ tùng (nay là công
ty Máy & phụ tùng);

 8/2002 – 8/2003

: phụ trách phòng TCKT – Xí nghiệp SXKD ống thép Machino tại
TPHCM;

 9/2003 – 7/2004

: chuyên viên phòng TCKT – Tổng công ty máy & phụ tùng;

 8/2004 – 8/2008

: Thanh tra viên – Thanh tra Bộ thương mại (nay là Bộ công thương);

 9/2008 – nay

: chuyên viên Ban Kiểm soát – Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn
nhà nước;

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 33

NGUỒN NHÂN LỰC
Tổng quan về nguồn nhân lực
Số lượng cán bộ, nhân viên hiện nay đang làm việc tại công ty tính đến ngày 31/12/2010 là 1.305
người, với cơ cấu như sau:

Nhìn chung, cơ cấu lao động theo trình độ ít biến động và chủ yếu vẫn tập trung ở hệ trung học, chiếm
khoảng 55% trên tổng số lao động.
Cơ cấu lao động theo chức năng cũng ít biến động so với năm 2009, chủ yếu tập trung vào đội ngũ
kinh doanh (chiếm 34,7%) và đội ngũ sản xuất (chiếm 27,4%).

Chính sách lƣơng thƣởng
Hiện này, công ty thực hiện quy chế trả lương theo hai hình thức chính là
 Trả lương: khoán lương tháng (khoán trọn gói)
Khoán / doanh thu (khối kinh doanh)
 Trả lương:
Khoán / sản phẩm (khối sản xuất)
Trong năm 2010, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên công ty đạt 5.547.217 đồng/tháng,
tăng 7.83% so với năm 2009.

Chính sách đào tạo, huấn luyện
Công ty luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thông qua các chương trình đào
tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty. Trong năm 2010, đã
có 105 người tốt nghiệp các khóa đào tạo, gồm 02 Thạc si, 13 CKI, 11 Đại học, 72 Dược sĩ Trung học
và 01 Công nghệ in. Hiện tại, có 205 nhân viên đang được đào tạo, trong đó 68 người theo chương
trình dược sĩ trung học, 128 người đào tạo đại học và 09 người đào tạo sau đại học.
Tổng chi phí đào tạo trong năm của Công ty vào khoảng 2,2 tỷ đồng.
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
BÁO CÁO QUẢN TRỊ
Danh sách thành viên chủ chốt, số cổ phần nắm giữ và thù lạo nhận đƣợc trong năm 2010
STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
1

Huỳnh Trung Chánh

2

Nguyễn Thị Tiến

3
4
5

Hoàng Công Toàn
Trần Thanh Phong
Trịnh Hoài Giang

787,500,000

Nguyễn Phi Thức
Trần Mạnh Hữu
Huỳnh Thị Tố Quyên
KẾ TOÁN TRƢỞNG
Phạm Ngọc Tuyền

NHIỆM KỲ
Nhiệm kỳ 5
năm
(2009 -2013)

Chủ tịch
Phó chủ
tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
177,450,000

BAN KIỂM SOÁT
1
2
3

THÙ LAO
2010

Nhiệm kỳ 5
năm
(2009 -2013)

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

SỐ CP SỞ
HỮU

TỶ LỆ

198,984

1,12

139,237

0.782

40,193

0.226

0
6,554
13,000

0.037
0.073

14
14
0
0

7,000,000
17,556

0.099

Giao dịch của các thành viên chủ chốt và ngƣời có liên quan
Trong năm 2010, các thành viên chủ chốt và người có liên quan không phát sinh giao dịch mua bán cổ
phiếu DMC.
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trƣởng
Trong năm 2010, không có sự thay đổi nào trong danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban
giám đốc và Ban kiểm soát của công ty. Các thành viên trong Ban Giám đốc hiện tại có 2/5 là thành
viên HĐQT, và Chủ tịch HĐQT cũng đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty. Ngoài ra, có 3 thành viên
của HĐQT và Ban kiểm soát là cá nhân ngoài Công ty, không điều hành trực tiếp nhưng tham gia
nhiều ý kiến trong các vấn đề của Công ty, giúp đưa ra những nhận định và đánh giá khách quan đối
với các quyết định quan trọng của Công ty.

Hoạt động của Hội đồng Quản trị
Hội đồng Quản trị Công ty tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tập thể và
cá nhân, tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị
hoạt động theo những quy chế đã quy định theo Điều lệ, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động và định
hướng kinh doanh theo từng năm.

Quy mô HĐQT
HĐQT hiện tại bao gồm năm (05) Thành viên. Số lượng thành viên này đủ khả năng đáp ứng việc thu
thập các ý kiến đại diện trong HĐQT và khuyến khích việc trao đổi thông tin và đưa ra quyết định phù
hợp với những vấn đề quan trọng của Công ty.
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Nhiệm kỳ
HĐQT có nhiệm kỳ tối đa là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá
năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Họp và tham dự các cuộc họp HĐQT
HĐQT họp định kỳ hàng quý trong năm. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT có thể triệu tập cuộc họp bất
thường mỗi khi có yêu cầu. Trong năm 2010, các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo
đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất
của các thành viên, và được lưu giữ theo đúng quy định.
Tình hình tham gia của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2010 như sau:
TT.

Họ và tên

Số cuộc họp

Số lần tham dự

1

Ông Huỳnh Trung Chánh

7

7/7

2

Bà Nguyễn Thị Tiến

7

7/7

3

Ông Trịnh Hoài Giang

7

7/7

4

Ông Trần Thanh Phong

7

7/7

5

Ông Hoàng Công Toàn

7

7/7

Các Nghị quyết đã ban hành trong năm 2010
SỐ NGHỊ
QUYẾT

NGÀY

NỘI DUNG

01 /NQHĐQT

27/01/2010

Không bán 160.000 cổ phiếu quỹ như đã đăng ký, giữ lại để làm nguồn
đầu tư vào một số công ty trong hệ thống phân phối.

02 /NQHĐQT

27/01/2010 Xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh
doanh vốn Nhà nước (SCIC) ở:
- Cty CP Dược VTYT Tây Ninh
- Cty CP Dược VTYT Bình Thuận
- Cty CP Dược phẩm Bạc Liêu
(DOMESCO dự kiến mua lại vốn SCIC ở 32 Công ty này)

03 /NQHĐQT

27/01/2010 1/ Danh mục đầu tư của Công ty tập trung vào 3 Hệ thống:
1.1. Hệ thống phân phối (chuỗi GSP – GDP – GPP +Logistics + ERP)
1.2. Hệ thống Nhà máy thành phẩm dược phẩm:
- Viên- cốm- bột
- Kem - mỡ - nước
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- Thuốc tiêm - thuốc nhỏ mắt
1.3. Hệ thống Hóa dược: Công nghệ chiết xuất dược liệu.
2/ - Ngày đại hội cổ đông 2009 là 27/3/2010, kế hoạch chuẩn bị đại hội
cổ đông thường niên 2009
3/ - Cổ tức 2009 là 20%
4/ Năm 2010:
- Doanh thu thuần tăng trưởng 12%
- LNTT tăng trưởng 25%
- Cổ tức :

20% (đại hội cổ đông 2009 đã chỉnh lại 22%)

5/ - Chủ trương thành lập chi nhánh ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Tây
Nguyên.
- Chủ trương xin mua lại vốn Nhà Nước ở Xí nghiệp in Đồng Tháp.
04 /NQHĐQT

27/01/2010 - Bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh Chi nhánh Công ty CP XNK Y
tế DOMESCO tại Hải Dương: Mua bán thực phẩm chức năng, thực
phẩm dinh dưỡng
- Thông qua tài liệu liên quan tiện ích tín dụng [Hai triệu] USD (“tiện
ích”) và giao dịch đảm bảo kèm theo giữa DOMESCO và Ngân hàng
TNHH một thành viên ANZ Việt Nam.

05/NQHĐQT

20/03/2010 - Thông qua tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2009 (ngày
27/03/2010)
- Xác định tổng quỹ lương 2010: 7,9% doanh thu

06/NQHĐQT

27/4/2010

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tiền làm giám đốc Chi nhánh Miền
Đông của Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Hữu Nghi, đồng thời bổ
sung ngành nghề cho chi nhánh: Mua bán thực phẩm chức năng
- Thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Đaklak. Địa chỉ: Số 9A, đường
Hùng Vương, P. Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đak Lak

07/NQHĐQT

12/5/2010

- Thống nhất chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên 100%
vốn DOMESCO chuyên cung cấp nguyên liệu là nông sản và dược liệu.
- Thời gian chi trả cổ tức đợt 2/2009: tháng 6/2010.

08/NQHĐQT

15/7/2010

Ủy quyền cho Ông Huỳnh Trung Chánh – TGĐ được vay thế chấp tài
sản Máy sắc ký lỏng ghép khối phổ LC MSMS với EXIMBANK Sở
giao dịch 1, số tiền 10.350.000.000 đ

09/NQHĐQT

5/8/2010

1/Hội đồng quản trị chấp thuận ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt
đối với việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình:
- Phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng công trình và phê duyệt dự
án/báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình có tổng mức đầu tư dưới 5
tỷ đồng như:
+ Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng công trình
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+ Quyết định phê duyệt dự án (đối với công trình xây dựng có tổng mức
đầu tư trên 15 tỷ, không bao gồm tiền sử dụng đất)
+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với công trình xây
dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ, không bao gồm tiền sử dụng đất).
- Phê duyệt điều chỉnh dự án mà việc điều chỉnh dự án làm thay đổi địa
điểm, quy mô, mục tiêu và vượt tổng mức đầu tư ban đầu nhưng tổng
mức đầu tư điều chỉnh không vượt 10%.
2/ Hội đồng quản trị chấp thuận ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê
duyệt đối với công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây dựng cơ bản,
dịch vụ tư vấn ngoài dự án:
- Hội đồng quản trị chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt
Hội đồng quản trị phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu, quyết định
phê duyệt kế hoạch đấu thầu/kế hoạch đấu thầu điều chỉnh đối với các
gói thầu được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật; phê duyệt giá
gói thầu điều chỉnh trong trường hợp giá dự thầu vượt giá gói thầu dưới
20%.
- Trường hợp việc lựa chọn hình thức đấu thầu không thể tổ chức theo
đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 85/2009/NĐ–CP thì
Tổng Giám đốc phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị.
3/ Bổ sung vào Quy chế quản lý tài chính nội dung: Tổng Giám đốc
được quyết định phương thức nhượng bán tài sản, thanh lý tài sản cố
định có giá trị còn lại được ghi trên sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng
theo tinh thần Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/2/2009.
4/ Hủy việc liên kết với Công ty Dược và VTYT ĐắkLắk trong việc
thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Tây
Nguyên.
5/ Giao cho Tổng Giám đốc được quyết định mức lương của các cấp
quản lý trung gian theo vị trí, trách nhiệm tương đương với mặt bằng
các Công ty dược khác.
10/NQHĐQT

5/11/2010

1/ Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà
Nước (SCIC): dừng triển khai hoán đổi cổ phiếu giữa DOMESCO và
SCIC ở Cty CP Dược và VTYT Đaklak, Cty CP Dược VTYT Tây Ninh,
Cty CP Dược VTYT Bình Thuận, Cty CP Dược phẩm Bạc Liêu.
HĐQT Thống nhất chủ trương bán cổ phiếu quỹ của DOMESCO sử
dụng vào phương án có lợi nhất cho Công ty nhưng phải chọn thời điểm
thích hợp, trước khi sử dụng sẽ thông qua HĐQT.
2/ Chọn Công ty CP CK TPHCM (HSC) làm đơn vị tư vấn hỗ trợ IR
3/ Chủ trương thành lập Chi nhánh ở Thái Nguyên và Chi nhánh ở Đồng
bằng Sông Hồng
4/ Bổ sung nội dung quy chế quản trị Tài chính:
Điều 9: Đầu tư vốn ra ngoài Công ty
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Khoản 4. Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư ra ngoài công ty:
Đại hội đồng cổ đông quyết định các dự án đầu tư ra ngoài Công ty có
giá trị từ bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được
ghi trên báo cáo tài chính năm trước đó.
Điều 14. Nhượng bán tài sản, thanh lý tài sản cố định và các khoản
đầu tư dài hạn.
Khoản 4. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản cố định ghi trên sổ kế
toán nhượng bán, thanh lý dưới 100 triệu đồng thì Tổng giám đốc được
quyền quyết định thanh lý và lựa chọn phương thức bán phù hợp nhưng
không được thấp hơn giá thị trường.
5/ Dự thảo chỉ tiêu tăng trưởng 2011.
6/ Hủy việc thực hiện dự án: liên kết thành lập Nhà máy Đông dược
DC 26
11/NQHĐQT

5/11/2010

HĐQT ủy quyền cho TGĐ ký kết các tài liệu giao dịch liên quan hợp
đồng tiện ích tín dụng với Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƢ
Hiện tại, công ty duy trì việc cung cấp thông tin cập nhật cho nhà đầu tư thông qua các kênh công bố
thông tin sau:
-

Website công ty: www.domesco.com

-

Website của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM: www.hsx.vn

-

Các phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
Ngoài những công tác trên Công ty rất quan tâm đến Công tác xã hội như: tổ chức khám và phát thuốc
miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách; tặng quà cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, cất nhà
tình nghĩa cho gia đình chính sách; ủng hộ đồng bào miềm trung bị lũ lụt đặt biệt trong năm 2010
Công ty còn tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” là chương trình tặng học bổng cho học sinh,
sinh viên nghèo học giỏi vượt khó,... tổng số tiền đóng góp cho công tác xã hội năm 2010 số tiền là
3.652.598.106 đồng.
Ngoài ra, công ty còn tổ chức các hoạt động ủng hộ các Ban, Ngành, tặng quà cho các gia đình nghèo,
trẻ em mồ côi… nhân các dịp lễ, tết. Công ty đã đóng góp vào các quỹ như:
- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

: 54.479.750 đồng

- Quỹ Mái ấm công đoàn

: 38.520.000 đồng
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PHỤ LỤC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2010
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 41

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 42

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 43

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 44

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 45

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 46

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 47

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 48

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 49

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 50

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 51

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 52

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 53

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 54

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 55

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 56

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 57

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 58

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 59

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 60

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 61

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 62

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 63

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 64

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 65

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 66

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 67

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 68

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 69

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 70

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 71

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 72

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 73

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 74

Báo cáo thƣờng niên Domesco| 75

Nhà Máy Sản xuất Cồn DOMENOL

TỔNG KHO : GSP TẠI KCN CẦN LỐ - CAO LÃNH ĐỒNG THÁP
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CHI NHÁNH TP.HCM & TỔNG KHO
GSP TẠI TP.HCM – KCN TÂN
TẠO – Q BÌNH TÂN – TP.HCM
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