
 1

FM-AD-12  Rev : 01 

 

                   

                             
 

M!u CBTT-02 

  

BÁO CÁO H O ÄI Ñ O ÀN G Q U A ÛN T RÒ  
 

CÔNG TY C! PH"N TH#C PH$M Q U%C T& 
N"m báo cáo: N"m 2006 

 
 

1. Khái quát chung v# công ty : 

 
Công ty C! ph"n Th#c ph$m Qu%c t& '()c th*a h(+ng môi tr(,ng ho-t '.ng t* Công ty Công 

nghi/p Ch& bi&n Th#c ph$m Qu%c t& theo Gi0y phép 1"u t( s% 270/GP ngày 16 tháng 11 n2m 
1991. Công ty '()c chuy3n '!i thành công ty '-i chúng vào ngày 09/08/2005 v4i vi/c phát 

hành l"n '"u ra công chúng 3,620,560 c! phi&u m4i cho các nhà '"u t( t! ch5c và công chúng 

'3 t2ng v%n 'i6u l/ lên VND242,841,600,000. 

  

Ngày 17 tháng 10 n2m 2006, Công ty niêm y&t 5,729,472 c! ph"n t-i Trung tâm Giao d7ch 

Ch5ng khoán Thành ph% H8 Chí Minh sau khi nh9n '()c Gi0y phép Niêm y&t s% 61/UBCK-

GPNY c0p b+i :y ban Ch5ng khoán Nhà n(4c ngày 29 tháng 9 n2m 2006  

 

 

2. Danh sách thành viên ch$ ch%t c$a công ty  

a. H&i '(ng qu)n tr* Công Ty: 

S% 
TT 

Hoï va ø te ân  Chö ùc vuï  

1 PA NG TEE CHIA N G Chuû tòch HÑQT 
2 NGU Y E Ã N THÒ KIM LIE Â N  Tha ønh vie ân  
3 Y A U HA U JA N Tha ønh vie ân  
4 PA NG TZE YI Tha ønh vie ân  
5 TENG PO W EN Tha ønh vie ân  

 
b. Ban kie åm soa ùt  

S% 
TT 

Ho ï va ø te ân  Chö ùc vuï  

1 TH A ÙI NGO Ï C ÑÌNH Tröô ûng ban  
2 SA W HENG SOO Tha ønh vie ân  
3 D A N SO GIA NG Tha ønh vie ân  
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3. K+t qu) h,at '&ng kinh doanh n"m 2006: 
 

Stt Ch' tiêu 2005 
VND 

2006 
VND 

1 Doanh thu bán hàng và cung c(p d)ch v* 515,243,181,056 657,393,976,188 
2 Các kho;n gi;m tr* doanh thu -8,030,279,680 -15,707,700,873 
3 Doanh thu thu+n v, bán hàng và cung 

c(p d)ch v* 507,212,901,376 641,686,275,315 
4 Giá v%n hàng bán 

-394,424,009,216 
-

516,725,496,558 
5 LN g-p v, bán hàng và cung c(p d)ch v* 112,788,892,160 124,960,778,757 
6 Doanh thu ho-t '.ng tài chính 73,804,800 6,621,487,947 
7 Chi phí tài chính -8,532,422,144 -11,820,243,231 
8 Chi phí bán hang -25,618,630,144 -28,296,589,743 
9 Chi phí qu;n lý doanh nghi/p -19,257,164,288 -25,301,562,228 

10 L.i nhu/n thu+n t0 ho1t 2-ng kinh 
doanh 59,454,480,384 66,163,871,502 

11 Thu nh9p khác 1,918,845,440 8,580,400,011 
12 Chi phí khác -1,560,217,600 -826,786,350 
13 L)i nhu9n khác 358,627,840  7,753,613,661   
14 T3ng l.i nhu/n k4 toán tr56c thu4 59,813,108,224 73,917,485,163 
15 Thu& thu nh9p doanh nghi/p -8,939,284,992 -14,375,890,557 
16 L.i nhu/n sau thu4 thu nh/p doanh 

nghi7p 50,873,823,232 59,541,594,606 

 
a. Thu nh/p ho1t 2-ng SXKD n8m 2006: 
Công ty 'ã '-t '()c 641 t< VND doanh thu trong n2m 2006 t2ng 134 t< VND, l)i nhu9n sau 
thu& t2ng 8.7 t< VND so v4i n2m 2005.  
Tuy nhiên t< l/ l)i nhu9n thu '()c trên doanh thu gi;m là do:  
- T< l/ gi=a giá v%n hàng bán trên doanh thu trong n2m 2006 t2ng 2.8% so v4i n2m tr(4c, do 
m.t s% lý do: chi phí nhiên li/u và chi phí chung 'ã t2ng h>n 5% trong n2m 2006 so v4i n2m 
2005. Giá mua các nguyên li/u chính, bao bì 'óng gói và chi phí cung 5ng t2ng t* 5 '&n 30% 
so v4i n2m tr(4c; ti6n l(>ng t%i thi3u c?a ng(,i lao '.ng t2ng kho;ng 21% (t* 650.000 '8ng/ 
ng(,i lên 790.000 '8ng/ ng(,i) và t2ng kho;ng 7% '%i v4i các lao '.ng 'ã qua 'ào t-o.  

- Trong n2m, Công ty t9p trung vào vi/c gia t2ng th7 ph"n, v7 th& trên th7 tr(,ng b@ng các 
ch(>ng trình khuy&n mãi và chi&t kh0u trên doanh s% bán '3 t-o nên doanh s% cao h>n trong 
n2m 2006 do v9y vi/c t2ng giá v%n không '8ng th,i v4i t2ng giá bán. Doanh thu n2m 2006 
t2ng 26.5% so v4i n2m 2005 

Các chi phí qu;n lý, bán hàng, tài chính c?a công ty t2ng VND5.46 t< VND hay là 10% so v4i 
n2m 2005. Vi/c gia t2ng này ch? y&u là do k&t qu; c?a vi/c t2ng doanh thu c?a công ty lên 
26.5%. 

Trong n2m công ty 'ã nh9n '()c hoàn thu& thu nh9p doanh nghi/p là 6.359t< VND do tái '"u 
t( c?a các n2m 2001 và 2002. Thu& thu nh9p doanh nghi/p ;nh h(+ng trong n2m là 19.45% so 
v4i n2m 2005 là 14.95%.  
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b. Chi4n l5.c th9c hi7n 2: t8ng th) ph+n và doanh thu:   

Trong n2m 2006, ban qu;n lý 'ã 'At mBc tiêu doanh thu cao h>n và giành th7 ph"n cao h>n 
trong 'ó th#c hi/n các bi/n pháp '3 gi;m thi3u tác '.ng c?a các chi phí tr#c ti&p và gián ti&p 
cCng nh( t2ng doanh thu trong n2m 2006 nh(: 

. Áp dBng h/ th%ng ISO 9001 (2000) cho t0t c; các b. ph9n và phòng ban t-i trB s+ chính và 
hai nhà máy tr#c thu.c '3 gi;m thi3u r?i ro, thi/t h-i và t%i 'a thu nh9p  

. B;o ';m và duy trì ch0t l()ng các s;n ph$m truy6n th%ng c?a công ty thông qua vi/c nghiên 
c5u và phát tri3n, thu '()c kD thu9t tiên ti&n.   

. T2ng c(,ng các ch(>ng trình qu;ng cáo, khuy&n mãi trong và ngoài n(4c t2ng doanh s% bán 
s;n ph$m n(4c trái cây 'óng chai PET m4i  

. Ký k&t các h)p '8ng gia công v4i các khách hàng và nhà phân ph%i truy6n th%ng '3 '-t ch< 
tiêu v6 doanh thu và l)i nhu9n  

. Gi4i thi/u m.t lo-t các s;n ph$m có ga m4i ra th7 tr(,ng.   

 

c. Khuy4n kích c;a nhà n56c:  

T* n2m 2006, công ty áp dBng thu& su0t thu& TNDN là 25%; tuy nhiên, các (u 'ãi v6 thu& 
TNDN 'ã '()c ch0p thu9n b+i các c> quan có th$m quy6n, nh( sau:  

Eu 'ãi tái '"u t(:  

- 1"u t( v%n t2ng thêm '()c miFn thu& 1 n2m và gi;m 50% cho 4 n2m ti&p theo  

- Di d,i b. ph9n bánh và các ti/n ích c?a nó ra khGi trung tâm thành ph% Biên hoà 
(MiFn 2 n2m và gi;m 50% cho 2 n2m ti&p theo).  

 

Eu 'ãi thu& '%i v4i vi/c niêm y&t c! phi&u:  

- Eu 'ãi gi;m 50% thu& TNDN trong 2 n2m '%i v4i công ty c! ph"n niêm y&t t-i trung 
tâm giao d7ch ch5ng khoan; vi/c (u 'ãi này co hi/u lBc '%i v4i công ty và vi/c áp dung 
sH '()c công ty xem xét th#c hi/n  

 
4. Chi+n l-.c '/u t- và phát tri0n   
a. D9 án 2ã th9c hi7n  
- Trong quá trình ho-t '.ng, công ty lien tBc '"u t( và nâng c0p máy móc công ngh/ '3 nâng 
cao ch0t l()ng s;n ph$m và 'a d-ng hoá s;n ph$m. Máy móc thi&t b7 th(,ng xuyên '()c b;o 
d(Ing trong mJi sáu tháng nh@m b;o ';m hi/u su0t s;n xu0t cao và an toàn th#c ph$m. 
Nh=ng '"u t( này là mua sKm các dây chuy6n s;n xu0t hi/n '-i và nâng c0p các dây chuy6n 
s;n xu0t hi/n có nh@m duy trì và c;i ti&n ch0t l()ng s;n ph$m, thu '()c hi/u su0t s;n l(+ng 
cao h>n và kD thu9t 'óng gói tiên ti&n tuân th? theo tiêu chu$n HACCP c?a công ty.  
 
- Các dây chuy6n s;n xu0t '"u t( m4i bao g8m m.t dây chuy6n s;n xu0t n(4c trái cây không 
có gas, m.t dây chuy6n s;n xu0t n(4c trái cây có gas, mo ät da ây chuye àn sa ûn xua át chie át no ùng 
ñö ïng trong chai PET (bao go àm möô ùc tra ùi ca ây va ø nöô ùc tinh khie át), mo ät he ä tho áng tha åm tha áu 
ngöô ïc chie àu va ø hai da ây chuye àn sa ûn xua át chai PET . Ca ùc ma ùy mo ùc thie át bò co ù nguoàn go ác tö ø 
Ñö ùc, Nha ät va ø Trung quoác. 
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b. Chie án löôïc pha ùt t r ie ån na êm 2007: 
- Co âng ty thö ïc hie än vie äc ña øm pha ùn tre ân cô sô û ngöô øi mua va ø ngöô øi ba ùn töï nguye än sô û hö õu 
90% vo án go ùp coå pha àn cu ûa Co âng ty Co âng nghie äp thö ïc pha åm Ava theo me änh gia ù töø co âng 
ty Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn.Bhd va ø chuye ån co âng ty na øy tha ønh coâng 
ty con cuûa Co âng ty coå pha àn thö ïc pha åm quo ác te á khi co âng ty na øy chuye ån sang coâng ty coå 
pha àn ñe å mô û roäng sa ûn xua át cu ûa co âng ty cuõng nhö thu ï höôûng cô sô û ha ï ta àng sa ün co ù va ø öu 
ña õi ña àu tö cu ûa Co âng ty Co âng nghie äp thöïc pha åm Ava. 
      
- Di dôøi bo ä pha än ño ùng ho äp va ø ca ùc tie än ích ñi ke øm tö ø nha ø ma ùy ta ïi tha ønh pho á B ie ân hoa ø ñe án 
khu co âng nghie äp Tam phöô ùc, huye än Long tha ønh, tænh Ñoàng nai ñe å chua ån bò cho vie äc 
cha ùm dö ùt thoa û thua än thue â ña át vô ùi U Ûy Ban Nha ân da ân tænh Ño àng nai he át ha ïn trong na êm 
2011  
- Ke á hoa ïch doanh thu va ø lô ïi nhua än trong na êm 2007 se õ ta êng 10% so vôùi na êm 2006 
- Tha ønh la äp mo ät co âng ty con ta ïi mie àn Ba éc V ie ät nam vô ùi 100% vo án co å pha àn tö ø coâng ty co å 
pha àn thö ïc pha åm quo ác te á ñe å môû ro äng sa ûn xua át kinh doanh ra phía ba éc V ie ät nam va ø ca ùc 
nöô ùc la ân ca än vô ùi to ång so á vo án ban ña àu khoa ûng 4 trie äu Dollars My õ.  

 
5. K+ ho1ch s)n xu2t kinh doanh n"m 2007: 
 

2006 2007 
Stt Ch' tiêu VND VND 
1 Doanh thu bán hàng và cung c(p d)ch v* 657,393,976,188 723,133,373,807 
2 Các kho;n gi;m tr* doanh thu -15,707,700,873 -17,278,470,960 
3 Doanh thu thu+n v, bán hàng và cung c(p 

d)ch v* 641,686,275,315 705,854,902,847 
4 Giá v%n hàng bán -516,725,496,558 -560,398,046,214 
5 LN g-p v, bán hàng và cung c(p d)ch v* 124,960,778,757 145,456,856,633 
6 Doanh thu ho-t '.ng tài chính 6,621,487,947 7,283,636,742 
7 Chi phí tài chính -11,820,243,231 -13,002,267,554 
8 Chi phí bán hang -28,296,589,743 -31,126,248,717 
9 Chi phí qu;n lý doanh nghi/p -25,301,562,228 -27,831,718,451 
10 L.i nhu/n thu+n t0 ho1t 2-ng kinh doanh 66,163,871,502 80,780,258,652 
11 Thu nh9p khác 8,580,400,011 1,438,440,012 
12 Chi phí khác -826,786,350 -909,464,985 
13 L)i nhu9n khác 7,753,613,661 528,975,027 
14 T3ng l.i nhu/n k4 toán tr56c thu4 73,917,485,163 81,309,233,679 
15 Thu& thu nh9p doanh nghi/p -14,375,890,557 -10,163,654,210 

16 L.i nhu/n sau thu4 thu nh/p doanh 
nghi7p 59,541,594,606 71,145,579,469 

 

6. Pha ùt ha ønh the âm coå phie áu môùi  

- Co âng ty pha ùt ha ønh the âm co å phie áu khoa ûng 10% vo án ñie àu le ä cu ûa co âng ty , vo án ñie àu le ä ta êng 
the âm khoa ûng USD1,530,000, tha ëng dö vo án khoa ûng USD4,500,000, Vie äc pha ùt ha ønh co å phie áu 
mô ùi se õ ñöô ïc thö ïc hie än bô ûi Ho äi ño àng qua ûn trò. Mu ïc ñích cu ûa vie äc thö ïc hie än ta êng vo án nha èm 
ta øi trô ï cho vie äc mô û ro äng hoa ït ño äng cu ûa co âng ty . 
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7. Coå phie áu thöôûng: 
- Co âng ty pha ùt ha ønh co å phie áu thöô ûng tö ø nguo àn tha ëng dö vo án co å pha àn cho mo ãi 5 (na êm) co å 
phie áu me änh gia ù V ND10,000 na ém giö õ se õ ñöô ïc 1 (mo ät) co å phie áu thöô ûng me änh giaù 
V ND10,000    
 
8. Chính sa ùch qua ûn trò:  

 - C;i ti&n kD thu9t nâng cao ch0t l()ng s;n ph$m, s;n xu0t s;n ph$m theo yêu c"u c?a khách 
hàng, gi= v=ng và nâng cao uy tín, th(>ng hi/u s;n ph$m trên th7 tr(,ng. 
- Nâng cao ',i s%ng v9t ch0t, tinh th"n cho ng(,i lao '.ng '3 hL yên tâm, ph0n kh+i công tác, 
phát huy '()c tinh th"n làm vi/c cao, tính ch? '.ng sáng t-o trong công vi/c. 
- Duy trì và hoàn thi/n h/ th%ng qu;n lý 'áp úng yêu c"u phát tri3n c?a Cty. 

 
9.M&t s% ch3 tiêu tài chính v# ho1t '&ng SXKD: 
 

Ch' tiêu 
<=n v) 

tính 2005 2006 
C= c(u tài s>n       
 - Tài s;n c% '7nh / t!ng tài s;n  % 37.00 37.00 
 - Tài s;n l(u '.ng / t!ng tài s;n  % 63.00 63.00 
C= c(u ngu?n v@n     
 - N) ph;i tr; / T!ng ngu8n v%n  % 62.00 36.00 
 - Ngu8n v%n Ch? s+ h=u/ T!ng ngu8n v%n  % 38.00 64.00 
Kh> n8ng thanh toán     
 - Kh; n2ng thanh toán nhanh L"n 0.01 0.02 
 - Kh; n2ng thanh toán hi/n hành L"n 1.10 1.75 
TA su(t l.i nhu/n     
 - TM su0t l)i nhu9n tr(4c thu& / T!ng tài s;n   % 11.00 12.00 
 - TM su0t l)i nhu9n sau thu& / Doanh thu thu"n  % 10.00 9.00 
 - TM su0t l)i nhu9n sau thu& / Ngu8n v%n Ch? s+ h=u   % 24.00 15.00 

 
 

10. C2u trúc c4 'ông 
 
Danh m*c C3 2ông trong n56c  C3 2ông n56c ngoài  T3ng c-ng  

T3ng s@ c3 phi4u   S@ l5.ng 
c3 ph+n  %  S@ l5.ng 

c3 ph+n  %  S@ l5.ng 
c3 ph+n  % 

1. C3 2ông Nhà n56c                  
-    0.00%                    

-    0.00%                    
-    0.0% 

 - C! 'ông ?y quy6n  0.00%  0.00%      -    0.0% 
 - C! 'ông '()c c0p  0.00%  0.00%  0.0% 
 - C! 'ông khác  0.00%  0.00%  0.0% 
2. C3 2ông 2Bc bi7t 20,100  0.08% 20,424,600  84.11% 20,444,700  84.2% 
 - C! 'ông H.i '8ng qu;n tr7    20,000  0.08%  0.00%       20,000  0.1% 
 - Ban giám '%c  0.00%  0.00%     0.0% 
 - Ban ki3m soát       0.00% 1,000  0.00%     1,100  0.0% 
 - C! 'ông sáng l9p        -    0.00% 20,423,600  84.10% 20,423,600  84.1% 

3. C3 2ông trong Công ty                  
-    0.00%                    

-    0.00%                    
-    0.0% 

 - C! phi&u quD         -    0.00%     0.00%  0.0% 
 - C! 'ông (u 'ãi  0.00%        -    0.00%  0.0% 
4. C3 2ông th5Cng  2,946,856  12.13%     892,604  3.68% 3,839,460  15.8% 

T3ng c-ng  2,966,956    21,317,204    24,284,160  100.0% 
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11. C2u trúc c4 phi+u niêm y+t  
 

C3 2ông S@ c3 ph+n TA trDng(%) 
C! ph"n c?a c! 'ông là thành viên H1QT, Ban 
giám '%c, Ban KS 

21.100 0,4% 

C! ph"n c?a c! 'ông sáng l9p '()c phép chuy3n 
nh()ng 

1.868.912 32,6% 

C! 'ông khác 3,839,460 67.0% 

T3ng: 5.729.472 100,0% 
 
Trên 'ây là c> c0u c! 'ông '&n th,i 'i3m cho át danh sa ùch co å ño âng chia co å tö ùc ba ûy tha ùng cuoái 
na êm 2006 va øo nga øy 14/02/2007 tæ le ä na ém giö õ co å phie áu cuûa ca ùc tha ønh pha àn coå ño âng va ãn 
kho âng thay ñoåi töø khi coå phie áu cu ûa coâng ty ba ét ña àu nie ân ye át ta ïi trung ta âm giao dòch chöùng 
khoa ùn tha ønh pho á Ho à Chí Minh. 

 
 
                                                               Ño àng nai, nga øy 25 tha ùng 04 na êm 2007 

                                           Thay mBt công ty c3 ph+n th9c phEm qu@c t4  
  Ch; t)ch H-i <?ng qu>n tr)  
 
 
 
 
 
        PANG TEE CHIANG  
 




