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- Do - Hanh Phlic

Tp.HCM, ngày 10 tilüng 4 2018

BÂo cÂo
THUC HIÈN NGH! QUYÉT DHDCD NÂM 2017

vÀ TIÊU sÀN XUÂT KINH DOANH NÂM 2018

Kinh trình: DAI HÔI DÔNG cd DÔNG

1-10i dông quân tri Công ty CP Tân Phlî Sài Gòn trân trong bâo câo -k

k6t quà thurc hiên Nghi quyê't Cita DHDCD 2017 nhtt sau:

1. DÂNH GIÂ CHUNG HOAT DONG NÂM 2017

Kinh tê' 2017 dién biê'n phlfc top, tâc dông do thay ddi chinh sâch bòi câc

ntf6c Idn, cuç3c chiên tranh và de dpa chiên tranh .v.v..làm cho nên kinh tê

liên tuc cé nhüng biê'n dông ng{n và khé dur doân. Giâ dâu nim 2017 dan xen

vào nhùng gam sing tôi khi thi trtròng dâu giàm nhç trong nùa dâu nàm trur6c khi

bât ting manh vào nhüng thâng cuôi nàm, dây là yêu tô chinh ành hur&ng dên giâ

nguyên liêu .Trong nurdc nen kinh té ti6p tuc khdi sfc v6i kinh tê' vî mô ôn dinh,

tüng truidng cao chû yê'u tap trung khu vurc FDI và khu vuic tur nhân. Quâ trình

tâi cd câ'u nên kinh tê' và viêc trien khai câc bien phâp thâo gò khé khân cùa

chinh phù cho phù hqp v6i h0i nhâp kinh tê' ngày càng sâu rong ra thê' gidi

dû pliât huy tâc dung, bio hiêu hòi phyc kinh tê' trong nurdc rô ret hdn.

Ngành nhuia Viêt nam vdi t6c dô phât trien nhanh dâ hâ'p dan câc doanh

nghiêp ntrdc ngoài tao nên làn s6ng thâu tém cic doanh nghiêp nOi dia tiêm

nüng trong thÙi gian qua.

Trong nim qua vê hoqt dong kinh doanh chiing ta ti6p tuc cé sur ting

trtfdng cao nhÙ vào suf no ll;rc phât trien thi truiÙng và linh hoat trong cd chê' tài

chinh . Toàn Công ty dâ hoàn thành vtrqt mtfc câc chi tiêu vê kinh doanh.
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ĐVT: 1.000d

Căc Chi tiëu

(A)

- TÔng Doanh thu

- Doanh thu kinh doanh

- Doanh thu SXCN

- Iași nhuân truóc thuë

- CÔ tiîc

Thurc hięn

2016

(1)

387.539.252

381.992.076

5.547.176

2.118.869

KC' hoąch

2017

(2)

370.000.000

360.000.000

10.000.000

2.160.000

ThUc hięn

2017

(3)

453.128.994

448.360.702

4.768.292

2.349.725

122

125

48

109

120

117

117

86

111

92

11. HOĄT ĐôNG ctA HĐQT TRONG NĂM 2017

Trong năm 2017 căc Thănh viôn HĐQT dă tich phô'i hqp, hÔ trgj công

tăc điÔu hănh hoąt dÔng kinh doanh cula Công ty. HÔi dÔng quân tri dă th!tc

hiÔn 08 phiôn hep văo căc ngăy 11/1, 17/4, 03/5, 23/5, 25/7 , 26/9/2017,

12/01/2018 Chil toą căc cuÔc hep lă Ông Nguyën Văn Hing — CT.HĐQT vă

ngăy 20/3/2018 Chđ toą cuÔc hep lă Ông Nguy6n QuÓc Toân — CT.HĐQT có

sv tham dgr dây dă căc Thănh viôn HĐQT, BKS. NÔi dung quyśt dinh difa ra

đÔu có sV thÓng nhâ't cao Cita căc thănh viôn du hpp. MÔt sô' vâ'n dÔ chinh dłręjc

HĐQT thông qua vă thUc hięn nhłr sau:

l. Băm săt finh hinh thvc te' Ciha Công ty de dÔ ra căc chiî trffdng, quyô"t dinh,

chi đąo thvc hięn dăng th3i di6m nhhm mang ląi hięu quâ cao nhâ't. Kiem tra

đănh giă kët quâ kinh doanh dinh kS' hăng quy, 6 thăng, năm.

2. Thvc hięn chim dlît hoąt dÔng VPĐD tąi Hă NÔi 1/7/2017, giăi quyet

căc quyen Iqi cho ngLtči lao dÔng vă dă thu hÔi xong công trutóc 30/6/2017.

3. Chi dąo vă phân công cu thô' căc Thănh viôn trong HĐQT fim kiô'm,

nghiôn ctîu căc sân pham tiëm năng vă fim hłróng di cho hoąt dÔng sân xuâ't.

Chi dąo ban diÔu hănh lâp Luân ch[rng kinh tĆ k} thuât cho dv ăn dâu tuf măy ćp

phun vă căc thië't bi phg trq. Tiô'p tuc khai thăc thi trłrčjng sân phdm gia công tąo

tiÔn đÔ cho vięc chuan bi ke hoąch dâu tuf sân xuâ't lâu dăi cuta Công ty.

4. Đô ra căc giâi phăp dë tăng nguôn vôn luu dÔng phvc vu nhu câu SXKD

cua Công ty cy thë nhłr tich cUc lăm vięc vói ngân hăng, mô rÔng kônh huy

đÔng vôn tir CBCNV Công ty. Do Chua triôn khai sân xuât nôn không thvc hięn

tăng vôn Điôu lę trong năm 2017.

5. Thông qua Đdn tît nhięm coa Ông Nguyën Văn I-Iăng ttt nhięm chiîc vu

Chđ tich HĐQT vă thănh viôn HĐQT ngăy 15/3/2018. HĐQT nhâ't tri không

bâu bo sung thëm thănh viôn, dÔng thči bâu Ông Nguy6n QuÓc Toăn-Giăm d6c
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Công ty kiôm nhięm ngăy 15/3/2018 vă thUc hi?n băo căo cho cd dông trong

ĐHĐCĐ niôn 2018.

HĐQT dă thyc hięn dây dă nhięm vu cua minh trong phąm vi, quyën hąn

quy dinh tąi Điëu IȘ tô chirc hoąt dÔng cua Công ty, tuân thił dăng căc quy dinh

cua phăp luât, dâm bâo cân dôi hăi hôa Ivi ich cua Công ty, cua Cô dông căng

nhu quyôn Ivi cua nguči lao dÔng, dăt nôn móng cho sv phăt triën vtrng chic

cua Công ty.

111. PHUdNG HUÓNG HOĄT ĐôNG SXKD NĂM 2018

HĐQT phô duyęt kô' hoąch SXKD năm 2018 vói căc Chi tiëu:

+ Doanh thu: 420.000.000.000 dông

Trong dó: Doanh thu sân xuâ"t: 10.OOO.OOO.OOO dông

+ Lăi nhuân trtróc thuë" : 20% VÓn diÔu 14

+ Dy kiôn tS' lë chia Cô t(rc: ž 10%/męnh gia Cô phiëu

ONG

pHÂh

PHI

SĂI GOI

Muc tiôu năm 2018 cđła Công ty lâ tiôp tuc duy tri dâ tăng truông, ôn dinh

trong hoąt dÔng SXKD, quân 19 hięu quâ nguôn vôn. Nhăm thvc hiÔn thăng Ivi căc

muc tiôu dă dô ra trong năm 2018, HĐQT dua ra mÔt sô bięn phăp hoąt dÔng nhu

sau:

+ HĐQT, Ban Giăm dÓc chń tręng công tăc băo, câp nhât thông tin

biën dÔng thÎ trong vă ngoăi ntfóc de có nh17ng quyët săch kinh doanh

phi hg$p.

+ ThUc hięn duy tri dÔu dăn căc cuÔc hep HĐQT de dâm bâo theo dôi,

dinh htróng, kiem tra kip thč$i căc hoąt dÔng Ciha Công ty de có nhffng bięn phăp

giâi quyśt phi de nâng chit Itrq$ng vă hięu quâ hoąt dÔng kinh doanh .

+ Tiôp tuc tăng cučyng công tăc quân trÎ, nâng cao han nfra khă năng diëu

hânh cua Ban Giăm dôc vô mei măt hoąt dÔng Ciha Công ty.

+ Chó trong công tăc dâo tąo nguôn nhân lyc nhăm dăp (mg yëu câu phăt

triën cua Công ty truóc măt vâ lâu dâi.

+ Xăc dinh muc tiôu dông sân phâm; lâp phuang ân dâu tu sân xuât trën ca

sô hiëu quâ vâ tinh khâ thi phăt triën dâi hąn phil hqp vÓi mô hinh quân tri Công

ty.

Trôn dây lâ băo căo coa HĐQT Công ty ve kĆt quâ hoąt dÔng năm 2017 vâ

dÎnh huóng năm 2018. HĐQT Công ty cam kôt së căng Ban diëu hânh, tiĆp tuc nÔ

Ivc hĆt minh, duy tri vâ phăt triën hoąt dÔng sân xuat kinh doanh sao cho có hięu

quâ nhât, dąt duqc căc muc tiôu ĐHĐCĐ dă dô ra.

IV. TôNG KET NHIËM 2013-2017
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1. Müc täng trttdng tif näm 2013 dé'n 2017:
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2. !Hrong5nâmqua:

4 2()13: Công ty bift dlitl di vào linh vsrc sàn xuït bao bi tir nârn 2012

Véi sàn phàm dùng cho ngành dtrqc, HDQT Công ty dinh htrbng pliât trién song

song V(3i kinh doanh nguyên lieu và chü trong cà hai linh vtgc. Tuy nhiên do vïp

phài quy dinh cùa 130 Y té d6i vÔi ddn vi SX sàn pliâm bao b) ngành (Itfçfc phài

d{1P (rng tiêu chuàn GMP nên HDQT quy&t dinh chuyên d6i sang dông sàn phàrn

kh(ic phù IWP h($n vdi nüng cùa Công ty và se tmrc liiên trong nârn 2014.

(Giài thê Chi nh{tnh Công ty tai Hà nOi theo nOi dung chi6n Itf(fc tili cïu

trtic hoqt dong cùa CÔng ty me Ilic bâ'y gid là Công ty CP Nhufa Tân Phti (

htfu vc;n diêu IQ) ngày 01/1/2014.

+ Nürn 2014: Thurc hiÇn dièu chuyen toàn sàn phàm,müy m6c thi6t b'
Phu câ khâch hàng vè Công ty CP Nhufa Tân Phü, dông thi$i dieu nghiên

trtrùng, sàn phdm dd Công ty cé thê tâi sin xuat trong thdi gian sdm nhït.

V6n diêu lè Công ty ting tif 4 ty lên 4,588 ty ttr nguôn cd ttc nâm 2013.

+ Nim 2015: ThVc hiên tang V6n diêu IG cüa Công ty ttf 4,588 ty lên 12 ty

dd làm v6n d6i Ifng vay Ngân hàng và dàu tif mat bàng, MMTB phyc vu sin

xuât.

Cu6i nûm 2015, Công ty dû thuê mat bàng làm xtrdng sin xuâ't, chon

sin phdm muc tiêu phât tridn là dòng chai HDPE dùng cho ngành Bào vê thffc

vêt. Ban dàu Công ty së tiê'p nhân lai Thiét bi, khuôn mâti và thÇc hiên gia công

cho Công ty CP NhVa Tân Phü dông thÙi së tìm ki6m khâch hàng cho Công ty.

Tâp trung di vào sin xuâ't trong nâm 2016 và chuan bi cho nhüng nûm tiê'p theo.

+ Nûm 2016: Công ty CP NhVa Tân Phü thoâi vô'n bift nguòn cho nhÜng

khé khân mà Công ty gap phâi nhÜ: han mufc ngân hàng sut giâm do mâ't di sur

bio lânh, kê' hoach sin xudt thay ddi do không còn nhân durqc hqp tâc.

Thành lap VPDD cüa Công ty tai Hà NOi vào muc tiêu md lai thi

trtrÙng kinh doanh phia B{c, trên cd sd tiê'p nhân Chi nhânh cûa Công ty CP

Nhva Tân Phli Hà NOi.

+ Nim 2017: Châ'm dût hoat dông cüa VPDD tai Hà Nêi sau I nàm hoqt

dông do Công ty xâc dinh lai thi trurÙng muc tiêu cho hoat dông kinh doanh
nguyên lieu, tap trung khai thâc thi trÛÙng phia Nam dura trên nàng lurc tài chinh

cûa Công ty.

Nim 2017 là nim kê't thüc nhiêm k} thlf II cüa HDQT v6i hoach dinh Muc

tiêu thgc hiên dâu tur Nhà xtr&ng sin xuât sin phdm nhva van chita thurc hiên durqc

do cà nguyên nhân chù quan và khâch quan, trong dé nguyên nhân chù quan là
chinh.
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Tòi tin ràng v6i nhÙng kê't quà dû dot durqc trong nhiêm kS' vira qua cùng

vôi dç3i ngü CBCNV dày quyet tâm, nhiêt huyê't và düc biêt vdi sur ing hê cùng

dông hành cùa Qui cd dông; Chüng ta së cùng nhau tiêp tuc xây dyng và phât

triên Công ty CP Tàn Phû Sài Gòn ngày càng lén manh, bên vùng.
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