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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 
 

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

• Nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam trong những năm qua đã có những thành tựu đáng kể, 
tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, trước diễn biến và ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn 
cầu năm 2008-2009 vừa qua cho thấy còn có nhiều rủi ro.  

• Những nhân tố như quy hoạch kinh tế vùng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay đổi làm cho thị 
trường tiêu thụ sản phẩm bị thay đổi;  Quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, diện tích 
đất nông nghiệp có xu hướng thu hẹp lại…. có thể tác động đến tiêu thụ mạnh những sản phẩm 
thuốc bảo vệ thực vật; Giá cả nông sản cao hoặc thấp sẽ tăng giảm nguồn đầu tư của nông dân…  

• Sự hội nhập nền kinh tế thế giới sau khi gia nhập VTO mang lại những cơ hội lớn cho Việt Nam. 
Nhưng đồng thời, những biến động của kinh tế toàn cầu sẽ có ảnh hưởng đến nền kinh tế đất 
nước. Các doanh nghiệp sẽ chịu nhiều áp lực hơn, cạnh tranh ngay trên thị trường nội địa cũng 
gia tăng.  

• Lãi suất ngân hàng và tỷ giá VNĐ trong thời gian qua diễn biến hết sức phức tạp. Các yếu tố này 
gắn liền với chi phí đầu vào nên có thể ảnh hưởng đến kết quản kinh doanh. 

2. Rủi ro luật pháp 

• Hệ thống văn bản pháp luật mà trực tiếp là các qui định trong hoạt động doanh nghiệp, chính 
sách thuế, xuất nhập khẩu... luôn cần có sự điều chỉnh - sửa đổi.  

• Việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động của ngành có ảnh 
hưởng tới Công ty. Việt Nam đã cố gắng xây dựng và đã hình thành nên một môi trường pháp lý 
khá cởi mở, nhưng hệ thống pháp lý của nước ta còn chưa thật sự ổn định.  

• Việc gia nhập AFTA cũng như WTO, Việt Nam sẽ bước vào sân chơi chung của quốc tế, do đó 
luật pháp của Việt Nam cũng phải có những điều chỉnh cho phù hợp với xu hướng chung của thị 
trường và luật quốc tế.  

• Ngoài Luật Doanh Nghiệp, việc Công ty ham gia đăng ký giao dịch cổ phiếu trên TTCK, Công 
ty sẽ chịu sự điều chỉnh của các quy định về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán.  

3. Rủi ro về đặc thù 

Nhà cung cấp:  

Công ty đang kinh doanh phân phối các sản phẩm mang nhãn hiệu của các công ty nước ngoài. Nếu 
nhà cung cấp không thể tiếp tục giao cho công ty kinh doanh phân phối các sản phẩm của họ có thể 
sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh. Tuy nhiên, chiến lược của Công ty đề ra là giảm dần mảng 
phân phối cho nước ngoài, đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng thương hiệu của Công ty; 

Nguyên vật liệu chính, phụ: Hầu hết nguồn nguyên vật liệu chính của Công ty là từ nguồn nhập 
khẩu. Sự biến động giá hàng hóa quốc tế là phức tạp và không dễ dự báo.  
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Tính mùa vụ: Sản phẩm của Công ty gắn liền với sản xuất nông nghiệp nên tính cũng có tính mùa vụ 
rất cao; vì thế công ty phải thực hiện việc điều phối sản xuất hợp lý để đảm bảo luôn cung cấp đúng 
và đủ lượng hàng hóa cho thị trường.  

Rủi ro cạnh tranh: Việc cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động của Công ty hiện nay khá mạnh. Sản 
phẩm tương đồng và thị trường phân phối – tiêu thụ chung giữa các đối thủ khá phổ biến. Do vậy, 
khi sản phẩm của các đối thủ có sức cạnh tranh lớn hơn, thu hút được sự quan tâm, nhu cầu của 
khách hàng sẽ làm giảm khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty.  

Mỗi công ty đều có những chiến lược bán hàng khác nhau như: chính sách giá cả, chính sách khuyến 
mãi, tín dụng nợ với đại lý trung gian, quảng bá,… những yếu tố đó cũng có thể ảnh hưởng đến kết 
quả kinh doanh của Công ty. 

Với việc cải thiện môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, các công ty đa quốc gia có thể 
thâm nhập sâu hơn vào thị trường, mở rộng mạng lưới hoặc giao những sản phẩm cho các đối thủ 
cạnh tranh… cũng làm tăng áp lực cạnh tranh cho các công ty trong nước. 

Ngoài ra, hiện nay các sản phẩm giá rẻ - chất lượng thấp của Trung Quốc ngày càng phổ biến tại 
Việt Nam cũng trở thành một mối cạnh tranh đáng lo ngại đối với các sản phẩm của các công ty 
trong ngành. Các sản phẩm này cũng tạo ra nguy cơ hàng giả - hàng nhái nhãn hiệu gây tổn thất cho 
bất kỳ công ty nào làm ăn chân chính trong ngành bảo vệ thực vật. 

Rủi ro về khả năng cung cấp hàng hóa:  

Tuy có hệ thống phân phối rộng với hơn 60 đại lý cấp 1 nhưng CPC vẫn còn đang tập trung tại Đồng 
bằng sông Cửu Long nên khả năng đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng của Công ty vẫn còn yếu, còn 
mỏng, đặc biệt ở vùng miền Trung và các tỉnh Đông Nam bộ chỉ mới có 3 đại diện thương mại. Đây 
là vùng phát triển chủ yếu cây công nghiệp và hoa màu với diện tích khá lớn mà cự ly di chuyển lại 
khá xa giữa các đại lý (1.200.000 ha)  nên mặc dù nhu cầu sử dụng thuốc BVTV rất cao nhưng CPC 
vẫn chưa đáp ứng nổi – nhất là vào cao điểm thời vụ . Việc không cung ứng đủ sản phẩm cần thiết 
làm cho người nông dân phải tạm mua thuốc của công ty khác. Điều này dẫn đến nguy cơ bị mất thị 
phần khi bước sang vụ tới. Rủi ro này sẽ được khắc phục dần khi công ty tuyển thêm đại diện bán 
hàng, trang bị thêm xe tải và kho trung chuyển để phục vụ kịp thời hơn nữa. 

Ngoài ra, theo quy định mới về ghi nhãn trên bao bì thuốc bảo vệ thực vật -  thuốc của CPC khi xin 
đăng ký chỉ 1 đối tượng sâu bệnh cho 1 cây con nên hiện tại do phải tuân thủ quy định ghi  nhãn 
thuốc này nên bị nguy cơ  người sử dụng hiểu lầm về công dụng thuốc của CPC là không đủ đối 
tượng phòng trừ áp dụng cho các cây trồng cạn ở vùng nầy (vùng miền Trung và các tỉnh Đông Nam 
bộ) . Rủi ro này sẽ được khắc phục khi Công ty tiến hành đăng ký các cây con bổ sung trong thời 
gian sớm nhất 

4. Rủi ro khác 

Ngoài ra một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra như các hiện tượng thiên tai 
(hạn hán, bão lụt v.v…), bệnh dịch, chiến tranh… 
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN  BẠCH 

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 

 Ông Nguyễn Văn Trung  Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 Ông Phan Thế Hùng  Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

 Ông Nguyễn Văn Thái  Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát 

 Ông Quách Thị Thúy  Chức vụ: Kế toán trưởng 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế 
mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.  

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp.HCM  
 Ông Lê Đỗ Tuân   Chức vụ: Giám Đốc 

Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu do Công ty Cổ 
phần Chứng khoán FPT (FPTS) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần 
Thuốc sát trùng Cần Thơ. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ 
trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông 
tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ cung cấp.  

III. CÁC KHÁI NIỆM 

- Công ty :                             Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 

- Tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ  

- CPC    Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ 

- FPTS    Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

- UBCKNN    Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước 

- HNX    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

- BVTV    Bảo vệ thực vật 

- TNDN    Thu nhập doanh nghiệp (Thuế). 

- ĐBSCL    Đồng Bằng Sông Cửu Long 

- ISO    Tiêu chuẩn quốc tế 

- Logo    Biểu tượng 

- TP.CT    Thành phố Cần Thơ 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Tiền thân của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ là Xí nghiệp Thuốc Sát Trùng Cần Thơ 
được thành lập theo Quyết định số 477/QĐ.CT.TCCB.96 của UBND Tỉnh Cần Thơ ký ngày 
26/03/1996, trực thuộc Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ. 

Đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội theo xu hướng chung của cả nước, Xí nghiệp Thuốc sát trùng 
Cần Thơ được UBND Tỉnh Cần Thơ cho phép cổ phần hóa theo quyết định số 1462/QĐ-CT.UB ký 
ngày 26/04/2002 thành Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ, được độc lập sản xuất kinh 
doanh và chính thức hoạt động từ ngày 01/6/2002. 
Hiện nay, mảng hoạt động của Công ty là sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm 
của Công ty đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” 4 năm liền từ năm 2005 đến năm 2008, 
giải thưởng COUNTRY CHAMPION của WORLD OF RESPACT do Công ty Dupont – Hoa Kỳ và 
tạp chí Farm Chemicals International tài trợ (Malaysia, tháng 7 năm 2005) về Bảo vệ môi trường. 
Công ty cũng đạt danh hiệu “BẠN TỐT CỦA NHÀ NÔNG”. 

2. Cơ cấu tổ chức Công ty 
Công ty là một đơn vị độc lập, chưa có chi nhánh, công ty con – công ty liên kết. 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

P.TC 

GIÁM ĐỐC SẢN 
XUẤT 

P.KH-ĐĐ P.CĐ P.PTSP P.SX 

GIÁM ĐỐC TÀI 
CHÍNH 

P.KT P.ĐTTC

GIÁM ĐỐC KINH 
DOANH 

P.KD P.CƯ CV.TH 

PX.Nh PX.Nư P.PT BP.PL K.NL K.BB K.TP 
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Chú thích: 

• P.TC   : Phòng Tổ chức nhân sự. 
• P. KH-ĐĐ  : Phòng Kế hoạch –Điều độ. 
• P.CĐ   : Phòng Cơ điện. 
• P. PTSP  : Phòng Phát triển sản phẩm. 
• P. SX   : Phòng Sản xuất. 
• P. KT   : Phòng Kế toán. 
• P.ĐTTC  : Phòng Đầu tư tài chính 
• P. KD   : Phòng Kinh doanh. 
• P. CƯ   : Phòng Cung ứng. 
• CV. TH  : Chuyên viên phụ trách tin học. 
• K. NL   : Kho nguyên liệu. 
• K. BB   : Kho Bao bì. 
• K. TP   : Kho Thành phẩm. 
• PX. Nh  : Phân xưởng sản xuất chai PET. 
• PX. Nư  : Phân xưởng sản xuất thuốc dạng nước. 
• PX. B.H  : Phân xưởng sản xuất thuốc dạng bột, hột. 
• BP.PL   : Bộ phận phối liệu. 

Đại hội đồng Cổ đông 

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan 
trọng của công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan 
thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển công ty, quyết định cơ cấu vốn, 
bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.  

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 và quyền lợi của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của 
Đại hội đồng Cổ đông quyết định.  

Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với 
tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Hội đồng Quản trị gồm ít nhất (05) năm thành viên. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 
tối đa là 05 năm và có thể được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.  

Ban kiểm soát  

Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động 
kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp 
pháp của các cổ đông.  

Ban kiểm soát từ 03 đến 05 thành viên với nhiệm kì 05 năm do ĐHCĐ bầu ra. 
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Ban Tổng Giám đốc  

Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản 
trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao phó. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt 
động hàng ngày của Công ty. Các giám đốc chức năng giúp Tổng Giám Đốc tổ chức quản lý, điều 
hành hoạt động kinh doanh của công ty. Tổng Giám Đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn 
nhiệm. 

Bộ phận Nhân sự - Hành chính 

- Quản lý các hoạt động Nhân sự và Hành chính của toàn Công ty; 

- Hoạch định nhân lực, thiết lập và đề ra các kế hoạch và chiến lược để phát triển nguồn nhân lực, 
đề xuất tuyển dụng và trực tiếp tuyển dụng nhân sự phục vụ nhu cầu nhân sự tại Công ty.  

- Thực hiện đánh giá cán bộ nhân viên, tổ chức đào tạo nội bộ. 

- Xây dựng nội quy, quy chế, chính sách về nhân sự và hành chính cho toàn Công ty; 

- Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy chế, chính sách về hành chính, nhân sự 
đúng với qui chế Công ty và qui định Nhà Nước; 

- Tiếp nhận và luân chuyển các thông tin, ban hành các văn bản đối nội, đối ngoại, các thông báo 
hội nghị của Lãnh đạo Công Ty. 

- Quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị văn phòng, các phương tiện phục vụ cho sản xuất kinh 
doanh. 

Bộ phận Tài chính Kế toán 

- Quản lý, điều hành các hoạt động Tài chính, kế toán; 

- Tư vấn cho Ban Giám đốc về tình hình tài chính và các chiến lược về tài chính; 

- Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán; 

- Lập dự toán ngân sách, phân bổ và kiểm soát ngân sách cho tòan bộ họat động sản xuất kinh 
doanh của Công ty; 

- Dự báo các số liệu tài chính, phân tích thông tin, số liệu tài chính kế toán; 

- Quản lý vốn nhằm đảm bảo cho các họat động sản xuất kinh doanh và việc đầu tư của Công ty 
có hiệu quả. 

- Xây dựng các quy chế, quy định về lĩnh vực hoạt động tài chính kế toán. 

- Xây dựng kế hoạch tài chính của Công ty. 

Bộ phận Kinh doanh 

- Hoạch định, triển khai, kiểm tra và phân tích các kế hoạch sản xuất, kế hoạch vật tư. 

- Quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh. 

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, dài hạn và chiến lược phát triển Công Ty. 

- Thu thập các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để tổng hợp, phân tích đánh 
giá, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Lập kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt. 

- Lập kế hoạch thu hồi công nợ 
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4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty và danh sách cổ đông sáng 
lập tại thời điểm 26/10/2009.  

Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 26/10/2009 

TT Cổ đông 
Số CMND/ 

Chứng nhận 
ĐKKD 

Địa Chỉ 
Số cổ 
phần 

% vốn điều 
lệ 

1 
Công ty TNHH TMDV 
Thanh Sơn Hóa Nông 

072337 829 Trần Xuân Soạn, Tân 
Hưng, Quận 7, Tp.HCM 676.200 16,46%

2 Võ Viết Thanh 024144698 93 Nguyễn Văn Thủ, 
P.Đakao, Q.1 343.375 8,36%

 Tổng Cộng   1.019.575 24,82%
Tổng Công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trước đây là cổ đông lớn của công ty Thuốc Sát 
Trùng Cần Thơ do được tiếp quản phần vốn nhà nước từ Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông 
nghiệp Cần Thơ (TSC); ngày 09/11/2007 SCIC đã bán đấu giá toàn bộ vốn của mình là 947.945 cổ 
phần (tương đương 23,07%) và giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0%.  
 
Bảng 3: Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm 26/10/2009 

TT Cổ đông 
Số CMND/ 
CNĐKKD 

 
Địa Chỉ 

Số cổ 
phần 

%  vốn điều 
lệ  

1 Đỗ Văn Thành 362205685 9 Mậu Thân, P Xuân Khánh, 
Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

46.821 1,14% 

2 Nguyễn Văn Trung 360030130 950 Đường 26/3, P Châu 
Văn Liêm, Ô Môn, TP Cần 
Thơ 

80.421 1,95% 

3 Công ty TNHH TMDV 
Thanh Sơn Hóa Nông  

072337 829 Trần Xuân Soạn, P Tân 
Hưng, Q7, TPHCM 

676.200 16,46% 

 Tổng cộng   803.442 19,55% 
 
Công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà Nước từ năm 2002, đến nay mọi qui định về hạn chế 
chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập đều đã hết thời hạn áp dụng. Các cổ đông được tự do 
chuyển nhượng. 
Bảng 4. Quá trình tăng vốn của Công ty      ĐVT: Đồng 
Thời điểm Nội dung Số tiền Vốn điều lệ mới

Năm 2002 Thời điểm thành lập    14.000.000.000 

Năm 2003 
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 
từ Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận để lại  2.360.000.000  16.360.000.000 

Năm 2004 
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 
từ Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận để lại 4.908.000.000  21.268.000.000 

Năm 2007 

Phát hành cổ phiếu tăng vốn – cho cổ đông hiện 
hữu (1.033.017 cp); CBCNV (340.183cp) và cổ 
đông chiến lược (340.000 cp) 17.132.000.000  38.400.000.000 

Năm 2008 
Trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông 
hiện hữu (268.800cp) 2.688.000.000  41.088.000.000 
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Lưu ý: Các đợt phát hành năm 2007 và 2008 của Công ty đã được UBCKNN xem xét thông qua 
theo Quyết định số 280/QĐ-UBCK ngày 07/05/2009 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ. Công ty đã chấp hành và thực hiện đầy đủ theo nội dung 
quyết định này.  
 
Bảng 5: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 26/10/2009 

Stt Loại cổ đông Số lượng Tỷ lệ nắm giữ 

1 Nhà nước - -

2 Trong công ty 1.297.984 31,59%

3 Ngoài công ty 2.810.816 68,41%

  - Pháp nhân 783.200 19,06%

  - Thể nhân 2.027.616 49,35%

  Cộng 4.108.800 100,00%

1 Trong nước 4.055.300 98,70%

2 Nước ngoài 53.500 1,30%

  Cộng 4.108.800 100,00%

(Nguồn: Sổ theo dõi cổ đông CPC tại thời điểm 26/10/2009) 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà 
tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết.  
Không có. 

6. Hoạt động kinh doanh 
Hiện nay tổng công suất các chuyền sản xuất thuốc BVTV của CPC theo thiết kế là 13.000 tấn/năm. 
Trong đó:  

Thuốc Hột: Hiện Công ty có một dây chuyền, được hoàn thành và đưa vào vận hành năm 2008, có 
thể đóng gói các chủng loại sản phẩm từ 1kg - 5 kg. Công suất thiết kế 3.000 tấn/năm. 

Thuốc Nước: Có 4 chuyền (thuốc cỏ 2 chuyền, thuốc sâu bệnh 2 chuyền). Chiết chai, đóng gói bằng 
máy tự động của Nhật, Đài Loan... chuyên sản xuất các loại thuốc nước từ 10cc cho đến 5 lít. Tổng 
công suất 3000 tấn/năm. 
• 4 dây chuyền chiết chai từ 100cc – 1 lít. Công suất thiết kế 15.000.000 sản phẩm/năm. 
• 4 dây chuyền đóng gói thuốc nước từ 2cc – 10cc. Công suất thiết kế 25.000.000 sản phẩm/năm. 

Thuốc Bột: Có 1 máy chiết bột Bossar của  Tây Ban Nha , đóng gói được các sản phẩm từ 10 gam 
đến 100 gam thuốc dạng bột. Công suất thiết kế 6.000.000 sản phẩm/năm và 01 máy đóng gói bán tự 
động đóng gói từ 100 gam đến 1 kg. Công suất thiết kế 4.000.000 sản phẩm /năm. 

Thuốc dạng viên GB: Tháng 6/2009 Công ty đã  đưa vào vận hành thêm 01 chuyền sản xuất thuốc 
BVTV dạng viên GB, công suất  3.000 tấn/năm. 
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6.1 Doanh thu/sản lượng sản phẩm, dịch vụ qua các năm  

Bảng 6:  Doanh thu thuần theo sản phẩm           (Đơn vị: Triệu đồng) 

TT Nhóm sản phẩm 
Năm 2007 Năm 2008 9 tháng 2009 

 Dthu  %  Dthu  %  Dthu  % 
1 Thuốc trừ cỏ 9.543 5,37 18.398 12,55 13.576 17,01
2 Thuốc trừ bệnh 62.051 34,93 60.192 41,07 43.971 55,10
3 Thuốc trừ sâu 31.834 17,92 26.409 18,02 18.040 22,61

4 
Phân bón lá, thuốc trừ 
ốc, trừ ruồi 1.755 0,99 973 0,66 2.756 3,45

5 Nguyên liệu + Khác 72.486 40,80 40.572 27,69 1.456 1,82
  Cộng doanh thu thuần 177.669 100,00 146.544 100,00 79.799 100,00

Nguồn: Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ 

Bảng trên cho thấy doanh thu thuần có xu hướng giảm. Nhưng, sự sụt giảm này có nguyên nhân từ 
sự thay đổi trong trong chiến lược kinh doanh của Công ty theo hướng giảm kinh doanh nguyên liệu 
và tập trung vào kinh doanh chính phẩm của Công ty.  

6.2 Nguyên vật liệu 

a. Các nguyên vật liệu chính 

Nguyên liệu chính để sản xuất các sản phẩm của Công ty là các loại hóa chất dạng nguyên liệu 
technique, phối liệu với các dung môi, chất tạo nhũ, chất độn và/hoặc chất tăng hiệu để sản xuất 
thuốc thành phẩm.  
Nhiều năm qua, Công ty là nhà phân phối các sản phẩm cho nhiều công ty hàng đầu thế giới về 
nghiên cứu sản xuất hoá chất như DuPont, Sanyo (Nhật Bản), Starland (Hồng  Kông), Changzhou  
(Trung Quốc) …  
Bảng 7: Các nhà cung cấp chính 

STT NGUYÊN LIỆU TÊN NHÀ  
CUNG CẤP 

XUẤT XỨ 
(QUỐC GIA) 

1 Acephate 97% Starland Hồng Kông 
2 Bpmc 97% Forward  Trung Quốc 
3 Nereistoxin 96% Anhui Huaxing Trung Quốc 
4 Isoprothiolane 97% Changzhou Trung Quốc 
5 Diazinon 95% Satrland Hồng Kông 
6 Zineb 90% Changzhou  Trung Quốc 
7 Carbendazim 98% Satarland Hồng Kông 
8 Kasugamycin 70-75% Changzhou  Trung Quốc 
9 Kasai 16,2Sc Arysta Nhật bản 
10 Sanimal H Sanyo Nhật bản 
11 Nustar 2cc, 5cc, 50cc Dupont Viet Nam Hoa KỲ 
12 Propanil 96% King Tech Trung Quốc 
13 Butachor 93% Shangdong Trung Quốc 

Nguồn: Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần thơ 
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b. Sự ổn định của nguồn cung cấp nguyên vật liệu 

Các nhà cung cấp cho Công ty hầu hết là các hãng sản xuất lớn, có thương hiệu. Công ty cũng là nhà 
nhập khẩu truyền thống, đã có quá trình hợp tác lâu dài nên khả năng gián đoạn cung cấp nguyên vật 
liệu khó xảy ra.  

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã xây dựng được mạng lưới các nhà cung cấp rộng. Việc tìm kiếm các 
nhà cung mới là không quá khó.  

Và Công ty cũng luôn chủ động trong việc duy trì sự ổn định các nguồn cung cấp thông qua một số 
giải pháp như:  

 Với một số sản phẩm Công ty phân phối dưới nhãn hiệu của các đối tác quốc tế, Công ty luôn ký 
kết các hợp đồng thời hạn dài khoảng 1 năm, trong đó xác định rõ giá cả và sản lượng. Dựa trên 
kế hoạch kinh doanh hàng tháng – quí để qui định tiến độ giao hàng, đảm bảo ổn định và kịp thời 
nhất. 

 Với nguyên liệu sản xuất (các sản phẩm mang nhãn hiệu CPC), Công ty luôn tạo thế chủ động 
nguồn cung ứng nguyên liệu và tránh biến động lớn giá cả đầu vào.: 

• Công ty chú trọng đa dạng hóa nhà cung cấp để tránh phụ thuộc và lựa chọn được nhà cung 
cấp tối ưu nhất trong từng thời điểm. Ưu tiên các đối tác đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn 
quản lý chất lượng quốc tế: ISO 9001. 

• Các trường hợp tăng hoặc giảm giá cung cấp nguyên liệu đều được các đối tác thông báo 
trước khoảng 03 tháng. 

• Công ty cũng được xây dựng kế hoạch từ 3 – 6 tháng để đảm bảo nguồn cung cấp tránh sự 
gián đoạn trong sản xuất, tăng tính cạnh tranh, tránh rủi ro thiếu hụt hàng.  

c. Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận  

Tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu trong giá vốn hàng bán của Công ty trung bình chiếm khoảng 90%. 
Nguồn nguyên liệu của Công ty chủ yếu là từ nhập khẩu, giá nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế 
thường xuyên biến động nhưng ở mức độ không lớn. Trong năm 2008 trước bối cảnh cuộc khủng 
hoảng tài chính thế giới, giá nguyên liệu có sự biến động đáng kể, trung bình khoảng gần 12% tại 
thời điểm cuối năm so với đầu năm. 

Bảng 8: Biểu giá đầu vào một số nguyên vật liệu chính trong năm 2008 

TT Nguyên liệu chính ĐVT Đầu năm 2008 Cuối năm 2008 Tăng/giảm (%) 
1 Dimethoate 97% USD/Kg 3,84 3,25 -15% 
2 Bpmc 97% USD/Kg 4,01 4,65 +16% 
3 Nereistoxin 96% USD/Kg 1,56 3,65 +34% 
4 Diazinon 95% USD/Kg 6,60 7,90 +19% 
5 Carbendazim 98% USD/Kg 3,13 3,65 +17% 
6 Kasugamycin 74% USD/Kg 108,17 113,91 +5% 
7 Sanimal H USD/Kg 2,20 2,70 +22% 
8 Butachor 93% USD/Kg 3,18 3,04 -4% 
 Trung bình    +11,75% 

Nguồn: Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ 
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Mặc dù chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn và giá nguyên liệu đầu vào năm 2008 tăng cao 
nhưng do đặc thù là kinh doanh ngành sản phẩm dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
chu kỳ kinh doanh tương đối ngắn và có thể linh hoạt điều chỉnh giá bán sản phẩm nên ảnh hưởng 
lớn từ biến động giá đầu vào được hạn chế.  

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng của Công ty khá linh hoạt. Tùy từng thời điểm mà áp dụng biện 
pháp đẩy mạnh tiêu thụ hay gia tăng giá bán. Vì vậy, doanh thu cũng như tỷ suất lợi nhuận của Công 
ty ảnh hưởng không đáng kể (mặc dù doanh thu thuần giảm 31,1 tỷ đồng tương ứng 17,5% nhưng tỷ 
suất lợi nhuẩn của Công ty vẫn được duy trì). 

Có thể nói mức độ ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận là không cao. Tỷ 
trọng giá vốn trên doanh thu năm 2008 của Công ty còn được cải thiện từ 87,98% xuống còn 83,85% 
và tỷ suất lợi nhuận thuần biên được duy trì ổn định, năm 2007 là 6,61%, 2008 là 6,63%.  

(Xem thêm Bảng 7. – Kết quả kinh doanh). 

6.3 Chi phí sản xuất 

Bảng 9: Cơ cấu chi phí giai đoạn 2007 – 09 tháng/2009 so với Doanh thu thuần 

Đơn vị: Triệu đồng. 

Chỉ tiêu 
 Năm 2007   Năm 2008  (+/-) 2008 so 2007  9 tháng 2009  

Giá trị %Dthu Giá trị %Dthu Giá trị %  Giá trị %Dthu

Giá vốn hàng bán 156.316 87,98 122.872 83,85 -33.444 -21,40 65.891 82,57

Chi phí tài chính 507 0,29 3.804 2,60 3.297 650,49 1.782 2,23

Chi phí bán hàng 5.259 2,96 5.425 3,70 165 3,15 3.169 3,97

Chi phí quản lý DN 4.498 2,53 5.054 3,45 556 12,35 2.902 3,64

Tổng chi phí  166.580 93,76 137.155 93,59 (29.426) -17,66 73.744 92,41

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008, báo cáo tài chính 9 tháng 2009 

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty những năm qua chiếm khoảng trên 90% doanh thu 
thuần và đang có xu hướng giảm. Điều này là nhờ Công ty giảm dần hoạt động kinh doanh nguyên 
liệu có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thấp nhưng chiếm tỷ trọng giá vốn cao.  

Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần năm 2007 là 87,98%, sang năm 2008 giảm còn 83,85%  và 9 
tháng đầu  năm 2009, Công ty đã cắt bỏ hẳn mảng kinh doanh nguyên liệu nên có bước tiến lớn khi 
giảm chi phí giá vốn xuống chỉ còn chiếm 82,57% doanh thu thuần. 

Chi phí tài chính chiếm tỷ trọng không đáng kể, tuy nhiên năm 2008 do ảnh hưởng của tăng lãi suất 
và biến động tỷ giá, đã tăng lên chiếm tới 2,6% doanh thu (so với 0,29% năm 2007). Năm 2009, tình 
hình ổn định trở lại nên chi phí này đang giảm dần. 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý tại Công ty nhìn chung ổn định, bình quân chiếm khoảng 3 – 
3,5% doanh thu thuần. Năm 2008 tỷ trọng các khoản mục này trên doanh thu có tăng chủ yếu là do 
doanh thu của Công ty giảm.  

Bảng trên cho thấy tỷ trọng chi phí của Công ty đang có dấu hiệu tích cực khi giảm từ hơn 93% 
doanh thu thuần xuống chỉ còn 92,41% trong 9 tháng đầu năm 2009. 
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6.4 Trình độ công nghệ 

• Do qui trình sản xuất các sản phẩm không quá phức tạp và luôn được quan tâm đầu tư nên nhìn 

chung trình độ công nghệ của Công ty hiện nay khá tiên tiến. 

• Công ty đặt ra mục tiêu phát triển theo hướng không ngừng trang bị, đổi mới và hoàn chỉnh cơ sở 

vật chật kỹ thuật, từng bước hiện đại hóa. Luôn luôn cải tiến hệ thống quản lý, hướng tới khả 

năng cạnh tranh mạnh trên thị trường và mục tiêu phát triển bền vững.  

• Công ty đã được chứng nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 

9001:2000 và hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004. Liên tục 

cải tiến áp dụng hai hệ thống trên bên cạnh các chương trình hổ trợ như: Sản xuất sạch hơn: Làm 

theo 5S (sắp xếp, sàng lọc, săn sóc, sạch sẽ, sẵn sàng). Cải thiện điều kiện làm việc để bảo vệ 

môi trường.  

6.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

 Xác định rõ hoạt động nghiên cứu phát triển là hoạt động mang tính chiến lược. Không những 

tạo ra sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn tạo ra lợi thế trên thương trường. Công 

ty đã tự khẳng định vị thế qua nghiên cứu và điều chế thành công một số loại nông dược như:  

• MOLUCIDE 6GB (thuốc trừ ốc bươu vàng);  

• NEWSATE 480SL (Thuốc trừ cỏ không chọn lọc);   

• CATODAN (95WP-90WP-18SL-10H) (Thuốc trừ sâu);  

• CAROSAL 50SC (Thuốc trừ nấm bệnh);  

• CAJET M10 (Thuốc trừ nầm bệnh) …  

 Bên cạnh đó, với phương châm phát triển bền vững, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, thử 

nghiệm, phát triển các sản phẩm mới theo hướng thân thiện với môi trường. Một số thành tựu 

tiêu biểu như: 

• Công ty đã thay thế dần một số các loại hoạt chất dạng phospho hữu cơ tương đối độc sang 

các loại hoạt chất khác như carbamat, cúc tổng hợp,… ít độc hại cho môi trường. 

• Phát triển sản phẩm gốc sinh học không độc cho môi trường như: sản phẩm thuốc trừ ruồi 

đục quả Sofri Protein 10DD, sản phẩm thuốc trừ sâu Sautiu 1.8EC; Sautiu 3.6EC…. Thay thế 

phụ gia xylen bằng phụ gia Solvesso A100 ít độc hại hơn. 

 Ngoài hoạt động tự nghiên cứu phát triển, hoạt động liên kết – chuyển giao kỹ thuật công nghệ 

với các trường, viện, trung tâm nghiên cứu khoa học chuyên ngành cũng được Công ty hết sức 

chú trọng. Công ty đã ký kết hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ và quản lý với 

Trường Đại học Cần Thơ, Viện Cây Ăn Quả miền Nam (SOFRI), Viện Lúa Đồng bằng sông 

Cửu Long … Nhờ đó, Công ty có điều kiện sản xuất các sản phẩm mới hiện đại, hiệu quả cao 

hơn, thân thiện với môi trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu bảo vệ mùa màng của bà con nông dân. 
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 Qua quá trình nghiên cứu, đúc kết suốt từ ngày đầu được thành lập, đến nay nhiều sản phẩm của 

Công ty đã được cải tiến điều chế và bổ sung những hoạt chất tăng cường công hiệu, nhiều ưu 

điểm hơn so với các mặt hàng cùng loại trên thị trường, tạo được những lợi thế nhất định cho 

Công ty. 

 Đặc biệt, chương trình liên kết hợp tác nghiên cứu giữa Công ty, Viện Cây Ăn Quả Miền Nam 

và Đại Học Griffith (Australia) đã cho ra sản phẩm SOFRI PROTEIN - là sản phẩm này đặc 

dụng trong sản xuất nông nghiệp sạch theo chương trình GAP (nông sản sạch xuất khẩu). 

6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 

 Xác định việc đảm bảo chất lượng sản phẩm là yêu cầu hàng đầu, Công ty đã rất chú trọng đến 

công tác kiểm tra – kiểm soát chất lượng sản phẩm. Quá trình kiểm tra – kiểm soát chất lượng 

sản phẩm được thực hiện liên tục xuyên suốt trong quá trình sản xuất từ nguyên liệu phụ gia đầu 

vào cho đến sản phẩm xuất xưởng. Hoạt động này được thực hiện đúng theo quy trình hệ thống 

quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2000. 

 Nhờ áp dụng các hệ thống quản lý nên Công ty luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như 

thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. CPC là công ty duy nhất tại Việt Nam và Châu Á - 

Thái Bình Dương nhận được giải thưởng đặc biệt về môi trường do Tạp chí Crop Life và Farm 

Chemical International (Hoa kỳ) tổ chức năm 2007. 

 Công ty đã đầu tư trang bị các thiết bị hiện đại như máy sắc ký khí (GC), máy sắc ký lỏng cao áp 

(HPLC),…. cho Phòng thử nghiệm để thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm.  

 Năm 2007 Phòng thử nghiệm – Công ty cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ đã được Văn phòng 

Công nhận chất lượng  (VILAS) - Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng công nhận đạt 

tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 cho lĩnh vực thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. CPC là đơn vị 

đầu tiên ở khu vực ĐBSCL được VILAS công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thử 

nghiệm thuốc BVTV và là một trong năm đơn vị trên cả nước đạt được chứng chỉ trong lĩnh vực 

này. 

 Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng: ISO 9001: 2000 

6.7 Hoạt động Marketing 

• Sản phẩm 

Với phương châm hoạt động“Cùng nông dân được mùa”, Công ty luôn chú trọng cao nhất đến 
chất lượng sản phẩm. Xây dựng và phát triển thương hiệu CPC gắn liền với các sản phẩm chất 
lượng cao. Nhờ vậy, một loạt các sản phẩm mang thương hiệu CPC đã được thị trường biết đến 
và ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường.  

Trong năm 2008, nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động, Công 
ty đã tung ra một loạt các sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao. Điển hình như: Thuốc trừ cỏ 
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không chọn lọc Newsate 480SC; Thuốc trừ cỏ Platin 55EC; Thuốc trừ bệnh Canazole Super 
320EC; Thuốc trừ sâu Ace 5EC; Thuốc trừ sâu Anitox 40SC; Thuốc trừ sâu Cazinon 40ND; 
Thuốc trừ sâu dạng hạt Palm 5H ... 

• Quảng bá sản phẩm 

Công ty đã thực hiện và thường xuyên duy trì hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền 
hình, đài phát thanh, báo chí...Quảng bá thương hiệu thông qua các sự kiện quan trọng, nổi bật 
tại địa phương và khu vực. Áp dụng chính sách khuyến mại thích hợp cho từng SP, từng đối 
tượng, từng thời điểm... 

• Chính sách giá cả 

Công ty áp dụng chính sách bán hàng cạnh tranh và chương trình chiết khấu vào cuối vụ tùy theo 

mặt hàng và tình hình cạnh tranh trên thị trường.  

Ngoài ra, công ty cũng áp dụng chính sách thưởng thường xuyên vào cuối mỗi vụ nếu doanh số 

các đại lý cấp 2 đạt và vượt doanh số mục tiêu. 

• Kênh phân phối và hệ thống mạng lưới tiếp thị 

Tại mỗi tỉnh thành đều có các đại lý cấp 1. Đại lý cấp 1 sẽ phân phối hàng cho các đại lý cấp 2 và 

cấp 3. Đồng thời chịu trách nhiệm thanh toán trực tiếp với công ty cũng như tiếp nhận các chính 

sách và chương trình khuyến mãi dành cho cấp 1, cấp 2 và cấp 3.  

Công ty hiện đã xây dựng được hệ thống phân phối là các đại lý cấp 1 (khoảng 80 đại lý) và 

khoảng 4000 đại lý cấp 2 (trung bình mỗi đại lý cấp một có khoảng 50 đại lý cấp 2) cùng đội ngũ 

đại diện thương mại rộng khắp từ Miền Trung (Tỉnh Phú Yên) trở vào. Trong đó trọng điểm là 

khu vực Miền Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long). Hệ thống mạng lưới kênh phân phối 

của Công ty vẫn đang được phát triển không ngừng.  

Ngoài thị trường nội địa, Công ty đã và đang xúc tiến mở rộng thị trường sang các nước lân cận. 

Sản phẩm thuốc BVTV của Công ty đang được xúc tiến theo hướng xuất khẩu sang Lào và 

Campuchia, Đài Loan... 

 

6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh, sáng chế và bản quyền 

Logo:  
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Ý nghĩa của Logo 
Tổng thể logo là hình tam giác, hướng về phía trên, thể hiện sự phát triển và hướng phấn đấu lớn 

mạnh của Công ty. 3 góc tam giác là mong muốn thể hiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” - là những 

yếu tố để tạo nên sự phát triển vững mạnh và lâu dài của Công ty. 

Đường viền bên ngoài ôm lấy logo thể hiện sự cam kết chắc chắn với khách hàng về chất lượng hoàn 

hảo của sản phẩm, là sự cam kết bảo vệ mùa màng, cây trồng nói riêng và ngành nông nghiệp nói 

chung. 

Màu sắc tổng thể của logo dựa trên màu sắc chủ đạo của ngành nông nghiệp nói chung, màu của 

ruộng vườn, cây cối, của sự trù phú. Trên nền xanh là màu trắng là sự cân bằng, hài hòa của vũ tru.  

CPC là chữ viết tắt của tên Công ty: CANTHO PESTICIDES JOINT-STOCK COMPANY. 

Ngành nghề đặc trưng của công ty chủ yếu là nông dược nên sự lựa chọn chủ ý là hình tượng của 

nông nghiệp mà biểu trưng cơ bản là bông lúa, hạt lúa, lá lúa. Hạt lúa no tròn, bông lúa trĩu hạt là 

mong muốn của Cty mang đến cho nông dân mùa màng bội thu, no ấm. 

Các đường nét ngang là hình ảnh của dòng sông, của phù sa Đồng bằng sông Cửu Long, ”vựa lúa” 

của cả nước, là vùng đất mà Công ty chúng ta hình thành và phát triển. 4 nét ngang này còn là sự 

khái quát tầm quan trọng của sự thành công trong nông nghiệp được đúc kết qua bao đời nay đó là: 

“nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Các đường nét ngang cao dần nâng đở mỗi chữ CPC là 

hình tượng sự phát triển theo nấc thang, nâng bước Công ty lên đài thành công. Sự phát triển này 

dựa trên một nền tảng vững chắc là nét đậm ngang bên dưới. 

Nhãn hiệu thương mại 
Công ty hiện có 49 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật đã được Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc Bảo Vệ Thực Vật được phép lưu 

hành tại Việt Nam.  

Bảng 10. Danh sách nhãn hiệu thương mại  

Stt Tên hoạt chất Nhãn hiệu thương mại Nhóm sản phẩm 
1 Abamectin                         Sau tiu  1.8EC, 3.6EC Thuốc trừ sâu 
2 Acephate Anitox 40SC, 50SC Thuốc trừ sâu 
3 Alpha - cypermethrin      Ace 5 EC Thuốc trừ sâu 
4 Beauveria bassiana Vuill Muskardin Thuốc trừ sâu 
5 Cartap Cardan 95 SP Thuốc trừ sâu 
6 Cypermethrin  Carmethrin  5EC, 10EC, 25EC Thuốc trừ sâu 
7 Deltamethrin Deltox 2.5 EC Thuốc trừ sâu 
8 Diazinon Cazinon  10 H, 40ND, 50ND Thuốc trừ sâu 
9 Diazinon  5%  +    Isoprocarb  5% Diamix   5/5 G Thuốc trừ sâu 
10 Dimethoate Canthoate 40 EC, 50EC Thuốc trừ sâu 
11 Dimethoate  21.5% + Fenvalerate 3.5%  Fentox 25 EC Thuốc trừ sâu 
12 Dimethoate 2 %  + Isoprocarb 3 %          B - N 5 H Thuốc trừ sâu 
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13 Esfenvalerate   Carto - Alpha  5 EC Thuốc trừ sâu 
14 Fenobucarb (BPMC) Hopkill 50 ND Thuốc trừ sâu 
15 Fenvalerate Cantocidin  20 EC Thuốc trừ sâu 
16 Fipronil  Cagent 5SC Thuốc trừ sâu 
17 Imidacloprid     Canon  050EC, 100SL Thuốc trừ sâu 
18 Isoprocarb Capcin  20EC, 25WP Thuốc trừ sâu 
19 Naled  (Bromchlophos) Flibol  50EC, 96EC Thuốc trừ sâu 
20 Phenthoate (Dimephenthoate) Rothoate   40WP, 50EC Thuốc trừ sâu 

21 
Thiosultap – sodium (Nereistoxin) Catodan   4H, 10H, 18SL, 

90WP, 95WP 
Thuốc trừ sâu 

22 Benomyl  Candazole  50 WP Thuốc trừ bệnh 
23 Carbendazim Carosal 50SC, 50WP Thuốc trừ bệnh 

24 
Copper  Oxychloride  45% + 
Kasugamycin 2%  

Canthomil  47 WP Thuốc trừ bệnh 

25 Copper Oxychloride 30% + Zineb 20%  Zincopper 50WP Thuốc trừ bệnh 
26 Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% Cajet - M10 72WP  Thuốc trừ bệnh 

27 
Difenoconazole 150 g/l + Propiconzole 
170 g/l  

Canazole  super 320EC   Thuốc trừ bệnh 

28 Edifenphos   Canosan 30EC, 40EC, 50EC Thuốc trừ bệnh 
29 Iprobenfos  Cantazin 50 EC Thuốc trừ bệnh 
30 Iprodione           Cantox - D 35WP, 50WP Thuốc trừ bệnh 
31 Isoprothiolane  Caso one 40 EC Thuốc trừ bệnh 
32 Kasugamycin Cansunin    2 L Thuốc trừ bệnh 
33 Propiconazole   Canazole  250 EC Thuốc trừ bệnh 

34 Thiophanate - Methyl Cantop - M    5 SC, 43 SC, 72 
WP 

Thuốc trừ bệnh 

35 Thiram  (TMTD) Caram  85 WP Thuốc trừ bệnh 
36 Validamycin(Validamycin A)           Romycin  3DD, 5DD, 5WP Thuốc trừ bệnh 
37 Bispyribac - Sodium   Camini 10SC Thuốc trừ cỏ 
38 Butachlor    Cantachlor  5G, 60EC Thuốc trừ cỏ 
39 2.4 D             Cantosin  600 DD, 720DD Thuốc trừ cỏ 
40 Fenoxaprop - P - Ethyl  Cawip 7.5 SC  Thuốc trừ cỏ 
41 Glyphosate  Echosate 16 DD, 480SC Thuốc trừ cỏ 
42 Glyphosate  Newsate  480 SL Thuốc trừ cỏ 
43 MCPA    Agroxone 80 WP Thuốc trừ cỏ 
44 Pendimethalin   Faster 33 EC Thuốc trừ cỏ 
45 Propanil (DCPA)   Caranyl  48 SC Thuốc trừ cỏ 
46 Bromadiolone     CAT  0.25 WP Thuốc trừ chuột 

47 
Sodium - 5 – Nitroguaiacolate 0.3% + 
Sodium  - O -  Nitrophenolate 0.6%+ 
Sodium - P -  Nitrophenolate 0.9% 

Canik 1.8 DD Thuốc kích thích 
sinh trưởng 

48 Protein thuỷ phân Sofri protein  10DD Thuốc dẫn dụ ruồi 
đục quả 

49 Metaldehyde Molucide  80WP, 6GB Thuốc trừ ốc 

Các sản phẩm CPC khi đưa ra thị trường đều được Công ty công bố tiêu chuẩn cơ sở và được cập 
nhật thường xuyên nhằm ổn định và hoàn thiện chất lượng sản phẩm như Công ty đã cam kết.  
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Bảng 11. Một số sản phẩm của Công ty 

Tên sản phẩm Công dụng Hình ảnh 

Cantachlor thuốc 
trừ cỏ chọn lọc 

Diệt hữu hiệu các loại cỏ : +Nhóm hoà bản 
(cỏ lồng vực, đuôi phụng,..) +Nhóm cói lác 
(cỏ cháo, cỏ chác, cỏ năng, lác rận,..) 
+Nhóm lá rộng (Rau bợ, rau mác bao, cỏ 
xà bông, rau mương,..). Cantachlor có chất 
an toàn (Fenclorim): an toàn đối với cây 
lúa  

 
CATODAN (95WP-
90WP-18SL-10H) 

Thuốc trừ sâu phổ rộng. Diệt hầu hết các 
loại sâu rầy quan trọng như: Sâu đục thân, 
sâu cuốn lá, bọ trỉ, rầy nâu (lúa); sâu đục 
thân (mía, bắp); sâu tơ, sâu xanh, sâu ăn 
tạp, bọ nhảy, rệp, sâu khoang, sâu đục quả 
(rau màu); sâu ăn lá, sâu vẽ bùa, rệp (cây 
ăn quả); rệp vảy, tuyến trùng gây thối rễ 
cọc (cà phê). 
  

Canik 1.8 DD Thuốc kích thích sinh trưởng 

 
DACCORD SUPER 
902 

Daccord là phân bón lá cao cấp cung cấp 
khoáng đa vi lượng cho cây trồng. *Giúp 
cây khoẻ mạnh, chống chịu tốt với các điều 
kiện bất lợi của môi trường. *Tăng khả 
năng hấp thu có hiệu quả các dưỡng chất 
trong đất. *Nâng cao phẩm chất các loại 
nông sản và tăng năng suất cây trồng từ 15-
20% 

 
CAROSAL 50SC CAROSAL 50SC là thuốc trừ nấm phổ 

rộng, có tác dụng nội hấp. Phòng trị các 
loại bệnh quan trọng trên lúa, rau cải và 
cây ăn trái. 
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SOFRI PROTEIN 
10DD 

Sofri protein là thức ăn đặc biệt dùng để 
dẫn dụ ruồi đục quả (đực và cái). * Sofri 
protein pha chế chung với chế phẩm 
fipronil 5% để diệt ruồi. * Sofri protein là 
sản phẩm sạch, phù hợp chương trình rau 
sạch, trái cây an toàn. 

 
Tham khảo thêm tại website Công ty: www.tstcantho.com.vn  

 

6.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 

Bảng 12. Danh sách hợp đồng lớn đang thực hiện 

Số hợp đồng Ngày ký Đối tác Sản phẩm Giá trị 
(USD) Thời hạn 

DY/CPC070325 24/6/2009 Changzhou Kasugamycin 70% Min + 
Fipronil 96% Min 28.150 24/12/2009

DY/CPC070323 16/4/2009 Changzhou Glyphosate 480G/L 56.960 16/10/2009
DY/CPC070324 5/5/2009 Changzhou Glyphosate 480G/L 133.600 11/5/2009

DY/CPC070322 2/4/2009 Changzhou Mancozeb + Cymoxanil 
98% 25.400 8/4/2009

2009-HXV-001-A 26/2/2009 Anhui 
Huaxing Nereistoxin 96% 74.400 26/8/2009

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ) 

7. Báo cáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất 

7.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 

Bảng 13: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn từ năm 2007 – 09 tháng 2009   

(ĐVT: ngàn đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 
(+/-) 2008 so với 2007 9 tháng 

2009 Giá trị Tỷ lệ% 
1. Doanh thu 180.668.781 149.550.120 (31.118.661) -17,22% 82.882.733
2. Các khoản giảm trừ 3.000.000 3.005.890 5.890 0,20% 3.083.583
3. Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ  177.668.781 146.544.230 (31.124.551) -17,52% 79.799.150
4. Giá vốn hàng bán 156.316.421 122.872.388 (33.444.034) -21,40% 65.891.193
Giá vốn/doanh thu thuần 87,98% 83,85% -  82,57%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 
cung cấp và cung cấp  dịch vụ 21.352.359 23.671.842 2.319.483 10,86% 13.907.957
6. Doanh thu tài chính 662.380 319.930 (342.450) -51,70% 281.750
7. Chi phí tài chính 506.861 3.803.949 3.297.089 650,49% 1.782.023
 - Trong đó: Chi phí lãi vay - 2.286.546 2.286.546  -
8. Chi phí bán hàng 5.259.038 5.424.509 165.471 3,15% 3.169.154
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.498.092 5.053.668 555.575 12,35% 2.902.048
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt 11.750.748 9.709.646 (2.041.102) -17,37% 6.336.482
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động kinh doanh 
LN thuần HĐKD/DT thuần 6,61% 6,63%   7,94%
11. Thu nhập khác 24.109 2.742.722 2.718.613 11276,37% 937.947
12. Chi phí khác 36 - (36) -100,00% -
13. Lợi nhuận khác 24.073 2.742.722 2.718.648 11293,17% 937.947
14. Tổng lơi nhuận kế toán trước 
thuế 11.774.822 12.452.368 677.546 5,75% 7.274.429
15. Chi phí thuế TNDN hiện 
hành 917.561 1.078.167 160.606 17,50% 471.329
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - -  -
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 10.857.261 11.374.201 516.940 4,76% 6.803.101
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu  4,268 2,768 -1,500 -35,14% 1,656
19. Cổ tức (trên vốn điều lệ)  20,00% 18,50%  -

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008, báo cáo tài chính 9 tháng 2009 

• Doanh thu năm 2008 giảm 31,12 tỷ đồng (tương ứng 17,22%) so với năm 2007. Nguyên nhân 
chính là do Công ty có sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh theo hướng giảm dần và tiến tới 
bỏ mảng kinh doanh nguyên liệu (do hiệu quả không cao). Doanh thu của mảng này năm 2007 là 
67,4 tỷ đồng (chiếm 37,3% tổng doanh thu), sang năm 2008 giảm xuống còn 35,9 tỷ đồng 
(24,0% doanh thu). Nếu loại bỏ ảnh hưởng của nhân tố này, các mảng kinh doanh khác doanh 
thu được duy trì. Việc cắt giảm mảng kinh doanh nguyên vật liệu này còn giúp cải thiện cơ cấu 
giá vốn hàng bán từ 87,89% doanh thu xuống còn 83,85% 9 tháng đầu năm 2009, con số này chỉ 
còn 82,57%. 

• Năm 2008 mặc dù doanh thu và giá vốn biến động mạnh nhưng tỷ suất lợi nhuận thuần biên của 
Công ty được duy trì so với năm 2007 ở mức 6,6%. Và 9 tháng năm 2009, con số này tăng đáng 
kể lên tới 7,94%. 

• Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh năm 2008 giảm 17% so với năm 2007, nguyên nhân chủ 
yếu do giảm doanh thu. Doanh thu giảm 17,52%, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh giảm 
tương ứng 17,37%. Sang năm 2008, do giảm được tỷ trọng giá vốn, tỷ suất lợi nhuận thuần trên 
doanh thu của Công ty được cải thiện rõ rệt lên 7,94%.  

• Thu nhập mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 giảm dù lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn được duy 
trì. Nguyên nhân chính là do trong năm 2008 Công ty có phát hành thêm 268.800 cổ phiếu nâng 
vốn điều lệ lên 41,088 tỷ đồng.  

7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 
báo cáo. 

• Khó khăn 

Việt Nam đã gia nhập WTO nên sản phẩm của công ty phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm nhập 
khẩu các nước khác đặc biệt là từ Trung Quốc. Đồng thời cạnh tranh nội bộ ngành giữa các đối thủ 
ngày càng gia tăng.  

Biến động giá cả hàng hóa thế giới năm qua rất phức tạp. Nguồn nguyên liệu chủ yếu từ nguồn nhập 
khẩu của Công ty tăng cao gây ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh. 



 

 
CTCP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ  BẢN CÁO BẠCH 

.   

www.fpts.com.vn 24 

 

Kinh tế vĩ mô năm 2008 không thuận lợi, tỷ giá đồng VNĐ/USD tăng, lãi suất tín dụng tăng cao… 
Những yếu tố này làm gia tăng chi phí và có ảnh hưởng kết quả kinh doanh. 

• Thuận lợi 

Hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, quá trình quản trị 
kinh doanh, ra quyết định điều hành của Công ty được chủ động, thuận lợi hơn nên kịp thời.  

Sự hoàn thiện về hệ thống các kênh phân phối kết hợp với việc tăng cường lực lượng nhân sự tiếp thị 
có kinh nghiệm và trình độ đã góp phần gia tăng doanh số, thị phần cũng như hiệu quả hoạt động của 
Công ty. 

Chính sách bán hàng và phân phối sản phẩm của Công ty chú trọng hài hòa lợi ích các bên đã tạo 
được sự tin cậy và gắn kết hệ thống đại lý – kênh phân phối, góp phần tạo sự ổn định vững chắc cho 
thị trường đầu ra sản phẩm của Công ty. 

Đội ngũ lãnh đạo trình độ cao (100% cán bộ quản lý có trình độ đại học và trên đại học), đã gắn bó 
lâu năm với Công ty tạo ra một tập thể đoàn kết vững mạnh, am hiểu về ngành – lĩnh vực cũng là 
một yếu tố rất quan trọng trong sự thành công của Công ty trong những năm qua. 

Ngoài ra, Công ty được nhiều ưu đãi về thuế TNDN và chi phí sử dụng đất. Đây là một lợi thế không 
nhỏ của Công ty nhất là trong tình hình Chi phí sử dụng, thuê đất ngày càng tăng cao như hiện nay. 

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

8.1 Vị thế của Công ty trong ngành 

• Mặc dù là một Công ty ra đời muộn hơn so với nhiều đối thủ trong ngành, khu vực và qui mô 
hoạt động còn khiêm tốn, nhưng với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, thương 
hiệu sản phẩm của Công ty ngày càng trở nên vững mạnh và khẳng định vị thế vững chắc của 
mình trên thị trường và được người tiêu dùng chấp nhận. 

• Nhờ việc thực thi các hệ thống quản lý chất lượng:  ISO: 9001: 2000. Công ty luôn đảm bảo việc 
kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đây luôn là yếu tố thế mạnh của Công ty. 

• Nhiều năm liền, sản phẩm của Công ty được bầu chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, “Bạn 
Nhà Nông”... Thuốc Sát Trùng Cần Thơ là công ty duy nhất ở châu Á – Thái Bình Dương được 
nhận giải thưởng “ĐẠI SỨ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG do tạp chí Farm Chemicals và 
Crop Life bình chọn và Công ty đã vinh dự được trao giải tại Tòa nhà Quốc Hội Mỹ. Công ty 
cũng đã áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế ISO 14001:2004 do QUACERT 
chứng nhận. 

• Đối thủ cạnh tranh 

Theo số liệu thống kê của Đại Học Cần Thơ trong năm 2006, thị trường thuốc BVTV tổng cộng 
có 142 công ty bao gồm: 5 Công ty đa quốc gia nước ngoài, 4 doanh nghiệp Nhà nước, 14 Công 
ty cổ phần và 117 Cty TNHH. Độ lớn thị trường của từng công ty có thể tham khảo qua bảng 
sau: 
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Bảng thống kê giá trị nhập khẩu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực BVTV năm 
2006: 

STT Tên Công Ty Trị giá USD Tỷ lệ 

1 Cty TNHH Syngenta VN 36.662.484 15,14 
2 Cty TNHH Aventis Cropscience VN 17.233.013 7,12 
3 Cty TNHH Map Pacific VN 8.343.417 3,45 
4 Cty TNHH Arysta Agro VN 7.705.893 3,18 
5 Cty TNHH Dupont VN 1.214.517 0,5 
6 Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn 12.282.776 5,07 
7 Cty Vật tư BVTV 1 4.432.407 1,83 
8 Công ty cổ phần nông dược HAI 15.161.537 6,26 
9 CTCP Khử trùng giám định VN 12.632.060 5,22 
10 Cty CP DV BVTV An Giang 12.469.489 5,15 
11 Cty CP Thuốc Sát Trùng VN 7.279.246 3,01 
12 CTCP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ 4.716.568 1,95 
13 CTCP Hóa Nông Lúa Vàng 4.392.647 1,81 
14 CTCP Hóa chất NN Hòa Bình   3.834.765 1,58 
15 CTCP Vật tư BVTV Hòa Bình 3.498.092 1,44 
16 CTCP Vật tư NN Tiền Giang 2.122.666 0,88 
17 CTCP Đồng Xanh 3.421.543 1,41 
18 CTCP Thuốc BVTV Việt Trung 1.296.578 0,54 
19 CTCP Vật Tư BVTV Hà Nội 1.120.330 0,46 
20 Các Công Ty khác 81.246.767 33,57 
 Tổng doanh số nhập khẩu 242.084.795 100,00 

Qua bảng trên chúng ta thấy rằng: 

 Đối thủ mạnh nhất trên thị trường là các Công ty đa quốc gia nước ngoài là Syngenta và 
Bayer, do đa số các sản phẩm của họ đều dẫn đầu thị trường. 

 Đối với các công ty trong nước thì đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường khu vực ĐBSCL 
có Công Ty CP Thuốc Trừ sâu Sài Gòn, Cty CP Nông dược Hai và Cty CP DV BVTV An 
Giang, doanh số của họ chiếm từ 5-6% thị phần cả nước. 
 

Tổng hợp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty. 
Trong nước Ngoài nước & 100% FDI 

Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam  Công ty TNHH Arysta Agro Việt Nam 

Công ty TNHH 1 Thành viên BVTV Sài Gòn  Công ty Map Pacific Việt Nam 

Công ty Cp Dịch vụ BVTV An Giang Công ty TNHH Syngenta 

Công ty Cp Khử Trùng Giám Định Việt Nam Công ty TNHH Monsanto  

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI  

Công ty TNHH Ngọc Tùng  

Nguồn: Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 
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8.2 Triển vọng phát triển của ngành 

• Việt Nam là nước có nền nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Hoạt động sản 
xuất nông nghiệp luôn gắn liền với các ngành phụ trợ, đặc biệt là ngành vật tư nông nghiệp nói 
chung và nông dược nói riêng. Kinh tế nông nghiệp nước ta còn nhiều tiềm năng tăng trưởng là 
cơ sở cho sự phát triển của kinh doanh nông dược. 

• Thực tế đã cho thấy, trong suốt những năm qua, tốc độ tăng trưởng của thị trường kinh doanh 
nông dược khoảng 15% mỗi năm. Nền sản xuất nông nghiệp ngày càng được thực hiện theo 
hướng đầu tư chiều sâu: nâng cao năng suất chất lượng, thâm canh tăng vụ… sẽ là cơ sở cho 
ngành kinh doanh nông dược tiếp tục phát triển lâu dài. 

• Tuy nhiên, xu thế chung hiện nay là sản xuất sạch – thân thiện với môi trường. Đây vừa là thách 
thức và đồng thời cũng là cơ hội đối với ngành vật tư nông nghiệp nói chung và bảo vệ thực vật 
nói riêng. Bởi vì sản xuất sạch không có nghĩa là không dùng thuốc bảo vệ thực vật mà sẽ dùng 
(thậm chí là đòi hỏi cao hơn) những sản phẩm an toàn hơn cho con người và môi trường. Đồng 
thời, nó cũng đòi hòi các doanh nghiệp phải đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học vào 
sản xuất.  

8.3 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính 
sách của Nhà nước, và xu thế chung của thế giới 

Xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, ngành nông nghiệp nước ta cũng đã và đang có rất nhiều cơ hội 
phát triển và đồng thời cũng phải đáp ứng những yêu cầu mới theo chiều hướng sạch hơn – thân 
thiện môi trường…Nước ta trong những năm qua, kinh tế nông nghiệp cũng đã dịch chuyển theo 
hướng sản xuất hàng hóa và ngày càng hiện đại. Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường – phát triển bền 
vững. 

Định hướng chiến lược của CPC trong suốt những năm qua là không ngừng phấn đấu nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhất đòi hỏi của thị trường theo hướng xanh và sạch. Chiến lược phát 
triển của Công ty là rất phù hợp với chính sách Nhà nước cũng như xu thế chung trên thế giới. 

9. Chính sách đối với người lao động 

9.1 Số lượng lao động và cơ cấu lao động 

- Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 30/09/2009 là 189 người với cơ cấu như sau: 

Bảng 15: Cơ cấu lao động Công ty tại thời điểm 30/09/2009  

Phân loại Số người 
Tỷ trọng 

(%) 
Theo trình độ 
Đại học và trên đại học 44 23,28% 
Trình độ trung cấp 25 13,32% 
Công nhân kĩ thuật và trình độ khác 120 63,50% 

Tổng cộng 189 100% 

Nguồn: Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ 

9.2 Các chính sách đối với người lao động 

a. Chế độ làm việc, phụ cấp: 
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 Công ty thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/ tuần và 6 giờ/ngày. Tuỳ theo yêu cầu của sản xuất 
kinh doanh các Giám đốc, Trưởng kho, Quản đốc phân xưởng sẽ huy động làm thêm ngoài giờ 
nhưng không quá 03 giờ/ngày/người và 200 giờ/năm/người hoặc Công ty và nhân viên có thể 
thoả thuận về việc làm thêm giờ.  

Nhân viên được nghỉ 2 ngày/tuần. Nhân viên làm việc đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép 12 
ngày/năm. Công ty sẽ tăng số ngày nghỉ phép dựa trên thời gian làm việc của nhân viên, cứ mỗi 
5 năm làm việc sẽ được nghỉ thêm 1 ngày. Ngoài ra, hàng năm, tất cả nhân viên của theo đúng 
qui định của Luật Lao Động. Cán bộ nhân viên được nghỉ bù vào ngày tiếp theo nếu ngày lễ 
trùng vào ngày nghỉ khác. 

Chế độ nghỉ dưỡng: Mỗi năm, mỗi cán bộ công nhân viên của Công ty được (phải) hưởng một 
chuyến đi nghỉ dưỡng sức nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động làm việc lâu dài tại Công 
ty. 

Ăn ca: Công ty thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật bắt buộc (Theo qui định của Trung Tâm Y 
Tế Dự Phòng Cần Thơ), mỗi cán bộ nhân viên được hưởng chế độ ăn sáng và ăn giữa ca. 

b. Chính sách tuyển dụng, đào tạo 

Tuyển dụng lao động theo quy trình ISO 9001:2000 nhằm cung cấp đầy đủ và kịp thời nguồn 
nhân lực cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. 

Thường xuyên đào tạo – huấn luyện nâng cao năng lực chuyên môn , khuyến khích từng 
CBCNV tự trau dồi nghề nghiệp bằng nhiều hình thức . 

Công ty luôn luôn tạo sự gắn bó giữa người sử dụng lao động và người lao động bằng nhiều biện 
pháp như khen thưởng định kỳ và đột xuất , giúp đỡ khi người lao động gặp khó khăn cá nhân , 
các hoạt động tình nghĩa và phúc lợi , các phong trào sinh hoạt thể dục thể thao văn nghệ … 

10.  Chính sách cổ tức: 

Căn cứ theo điều lệ của Công ty, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng Quản trị đề xuất và do Đại hội 
đồng Cổ đông quyết định. 

• Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 
thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.  

• Cổ đông được chia cổ tức theo tỷ lệ vốn góp. 

• Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị căn cứ 
trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính và kế hoạch kinh doanh của các năm tới.  

Công ty theo đuổi chính sách cổ tức theo đó cổ đông sẽ nhận được phần lợi nhuận của Công ty ở 
mức độ hợp lý và đảm bảo phần lợi nhuận giữ lại cần thiết cho việc mở rộng sản xuất và tăng trưởng 
trong tương lai. Tỷ lệ cổ tức năm 2007 là 20% và năm 2008 là 18,5%. Nghị quyết ĐHCĐ thường 
niên 2009, CPC đã thống nhất tỷ lệ cổ tức 13,5% vốn điều lệ. Kế hoạch 3 năm tiếp theo tỷ lệ cổ tức 
lần lượt là 15%, 18% và 22%. 

Riêng năm 2009, theo chính sách (kích cầu) của Nhà nước, Công ty được miễn 30% số thuế phải 
nộp của năm 2009. Phần thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn này Công ty trích lập quĩ đầu tư 
phát triển (không dùng để chia cổ tức). 
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11.  Tình hình hoạt động tài chính 

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản 

a. Trích khấu hao tài sản cố định 

Công ty áp dụng tỷ lệ khấu hao theo khấu hao theo quy định tại Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của 
Bộ Tài chính. Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng (bình quân) để trừ dần 
nguyên giá tài sản qua suốt thời gian hữu dụng như sau: 

- Nhà xưởng, vật kiến trúc  10 - 25 năm 

- Máy móc, thiết bị   5 - 7 năm 

- Phương tiện vận tải  6 - 10 năm 

- Thiết bị văn phòng  3 - 7 năm 

b. Mức thu nhập bình quân  

Qua các năm, tiền lương và thu nhập người lao động luôn được cải thiện đáng kể qua các năm. Đến 
thời điểm 30/09/2009, thu nhập bình quân người lao động tại Công ty đạt 3,6 triệu đồng người/tháng. 
Đây là con số tương đối cao so với các doanh nghiệp trong cùng ngành, cùng địa bàn hoạt động.  

c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay của Công ty.  

d. Ký quỹ ký cược dài hạn 

Các đại lý phân phối của Công ty để được hưởng các ưu đãi về tín dụng thanh toán (trả chậm) và ưu 
tiên về việc cung cấp hàng sẽ phải nộp cho công ty một khoản ký quỹ để đảm bảo. Khoản tiền ký 
quỹ này sẽ được trả lại cho đại lý khi kết thúc hợp đồng đại lý. Các khoản này được phân loại vào 
chỉ tiêu Phải trả dài hạn khác trên Bảng cân đối kế toán. 

Số dư qua các năm: 

Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 30/09/2009 

Nhận ký quỹ ký cược dài hạn (VNĐ) 2.080.000.000 1.630.000.000 1.280.000.000

e. Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp 
theo các quy định của Nhà nước.   

f. Trích lập các quỹ  

Hàng năm, Công ty sẽ thực hiện việc trích quỹ đúng và đầy đủ theo pháp luật và theo điều lệ Công 
ty. Cụ thể như sau: 
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Tuỳ theo tình hình kinh doanh và yêu cầu của mỗi năm và theo đề nghị của HĐQT và BKS, Đại hội 
đồng cổ đông quyết định các tỷ lệ phân phối các quỹ khác (quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, 
phúc lợi). 

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một 
khoản vào Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không 
vượt quá năm phần trăm (5%) lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ này 
bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.   

Bảng 16: Danh sách các quỹ của Công ty       (Đơn vị: đồng) 

TT Các quỹ 31/12/2007 31/12/2008 30/09/2009

1 Quỹ đầu tư phát triển 350.730.947 1.221.239.147 2.110.670.566
2 Quỹ dự phòng tài chính 2.305.029.839 2.784.241.815 3.294.021.559
3 Quỹ khen thưởng phúc lợi 780.620.545 360.413.975 543.231.852

 Tổng cộng 3.436.381.331 4.365.894.937 5.947.923.977

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008, báo cáo tài chính 9 tháng 2009 

g. Tổng dư nợ vay 

Trong những năm qua, Công ty luôn được các ngân hàng đánh giá là khách hàng có uy tín trong giao 
dịch và hết sức tạo điều kiện khi có nhu cầu vay vốn.  

Bảng: Số dư khoản vay tại Công ty qua các năm 

Đơn vị:đồng 

TT Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 30/09/2009

1 Vay và nợ ngắn hạn 15.354.975.000 2.537.240.000 7.727.322.633

2 Vay và nợ dài hạn - - -

 Tổng Cộng 15.354.975.000 2.537.240.000 7.727.322.633

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008, báo cáo tài chính 9 tháng 2009 

h. Tình hình công nợ 

Bảng 17: Các khoản phải thu                                                           Đơn vị:đồng 

TT Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 30/09/2009

1 Phải thu khách hàng 54.407.573.883 29.939.227.097 11.561.363.806

2 Trả trước cho người bán 272.957.532 4.678.153 81.151.263

3 Các khoản phải thu khác - 955.800.633 365.266.143

4 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi - - -

 Tổng cộng 54.680.531.415 30.899.705.883 12.007.781.212

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008, báo cáo tài chính 9 tháng 2009 
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Bảng 18: Các khoản phải trả  (Đơn vị:đồng) 

TT Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 30/09/2009

I Nợ ngắn hạn 48.527.390.191 25.804.307.924 11.876.217.544

1 Vay và nợ ngắn hạn 15.354.975.000 2.537.240.000 7.727.322.633

2 Phải trả cho người bán 27.619.658.980 19.066.032.474 748.648.943

3 Người mua trả trước 33.142.548 104.213.317 952.048.904

4 Thuế và các khoản phải nộp NN 1.134.820.088 843.859.980 370.638.168

5 Phải trả công nhân viên - - -

6 Chi phí phải trả 675.310.000 415.000.000 32.595.045

7 Phải trả phải nộp khác 3.709.483.575 2.837.962.153 2.044.963.851

II Nợ dài hạn 2.284.762.370 1.816.619.288 1.499.871.977

1 Phải trả dài hạn khác 2.080.000.000 1.630.000.000 1.280.000.000

2 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 204.762.370 186.619.288 219.871.977

 Tổng cộng 50.812.152.561 27.620.927.212 13.376.089.521
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008, báo cáo tài chính 9 tháng 2009 

 

11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng 19: Các chỉ tiêu tài chính của Công ty 

CHỈ TIÊU Năm 2007 Năm 2008 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  
-    Hệ số thanh toán hiện hành 2,32 3,58
-  Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 1,05  1,07
-  Hệ số thanh toán nhanh 0,02 0,03
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  
-  Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn  43,11%  27,95%
-  Hệ số Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 56,89% 72,05%
Chỉ tiêu tiêu về năng lực hoạt động  
- Vòng quay hàng tồn kho= Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho BQ 4.14 2.38
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1.51 1.48
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi   
-  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 6,11%  7,76%
-  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  21,04% 16,59%
-  Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn Tổng tài sản   11,77%  10,50%
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 6,61% 6,63%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008 
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• Các hệ số về khả năng thanh toán cho thấy Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản 
nợ. Khả năng thanh toán nhanh khá thấp, điều này là do Công ty luôn có kế hoạch trả nợ từ trước 
và chủ động thanh toán nên vốn bằng tiền của Công ty thường duy trì không nhiều. 

• Các chỉ tiêu cơ cấu vốn cho thấy tình hình tài chính Công ty lành mạnh và ngày càng vững chắc 
hơn. Nguyên nhân phần lớn là do Công ty giảm kinh doanh vật liệu, các khoản vốn vay ngân 
hàng phục vụ cho hoạt động này được giảm xuống. 

• Các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi của Công ty cho thấy kết quả kinh doanh ổn định và có xu 
hướng tốt hơn. Đặc biệt là hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần cho thấy quản trị của Công 
ty đang được cải thiện rõ rệt.  

12. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 

12.1 Hội đồng Quản trị 

Bảng 20. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị 

Họ và tên Chức vụ CMND Ngày cấp Nơi cấp SLCP 
đang nắm 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 

Nguyễn Văn Trung Chủ tịch 360030130 18/03/03 Cần Thơ 80.421 1,95%

Phan Thế Hùng P.Chủ tịch 360006504 29/11/00 Cần Thơ 0 0,00%

Đỗ Văn Thành Ủy viên 362205685 18/08/04 Cần Thơ 46.821 1,14%

Phan Đăng Trúc Ủy viên 024507664 03/02/06 TPHCM 8.358 0,20%

Bùi Anh Dũng Ủy viên 360051046 03/02/04 Cần Thơ 30.170 0,73%

Phạm Quang Nghiêm Ủy viên 361909045 15/05/99 Cần Thơ 71.487 1,74%

Cộng     237.257 5,76%

 
1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Họ và tên : NGUYỄN VĂN TRUNG 
Số chứng minh thư nhân dân: 360030130  Cấp ngày 18/3/2003 tại CA TP Cần Thơ. 
Giới tính : Nam 
Ngày tháng năm sinh : 30/11/1956 
Nơi sinh : TP. Cần thơ 
Quốc tịch : Việt Nam 
Dân tộc : Kinh 
Quê quán: Đồng Tháp 
Địa chỉ thường trú : 139/50 đường 30/4, F.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 
ĐT liên lạc ở cơ quan : (84-710) 3861770 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư nông nghiệp + Cử nhân quản trị kinh doanh                                   
Quá trình công tác :  

      + Từ 1979-1982: Công tác trường Trung học Nông nghiệp Long Định 
+ Từ 1982 - 1989: Trạm BVTV tỉnh Hậu Giang 
+ Từ 1989 - 1992: Phó Giám đốc Đại lý Nông dược Cần Thơ 
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+ Từ 1992 – 2002 Phó Giám đốc công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp CT kiêm giám đốc 
Xí nghiệp Thuốc sát trùng Cần Thơ 
+ Từ 2002 - 2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc sát 
trùng Cần Thơ 
+ Từ 2008 - đến nay:    Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 

Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:  

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân : 80.421 cổ phần (1,95%) 
+ Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:  
- Vợ : Cao Thị Kim Tuyến sở hữu 70.999 cổ phần. 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 
 
2. Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Họ và tên: Phan Thế Hùng   
Số chứng minh thư nhân dân: 360006504 Cấp ngày 29/11/2000  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 10/ 12/ 1959 
Nơi sinh: Xã Thành Thới, Huyện Mõ Cày, Tỉnh Bến Tre 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:     Kinh 
Quê quán:  Trà Vinh  
Địa chỉ thường trú: 9/18 Cách Mạng Tháng Tám, Thành Phố Cần Thơ 
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 07103862970 
Trình độ văn hoá: Đại Học 
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Chăn Nuôi, Kế toán doanh nghịêp, Giám đốc điều hành, kinh doanh. 
Quá trình công tác: 
Năm 1979 -1988       Trưởng trại chăn nuôi Thực nghiệm Trường Trung Học Nông Nghiệp Cần Thơ 
Năm 1989 – 1998     Trưởng trại chăn nuôi Nông Trường Sông Hậu 
Năm 1999 – 2008     Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH ADC 
Năm 2008 - 2009      Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ     
Chức vụ công tác hiện nay: Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc  
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0% 

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 
+ Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : 0 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:  
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có)Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 
Các khoản nợ đối với công ty: Không 
Thù lao và khoản lợi ích khác: Không 
Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không. 
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3. Ủy viên Hội đồng Quản trị 
Họ và tên: ĐỖ VĂN THÀNH 
Số chứng minh thư nhân dân: 362205685 Cấp ngày 18/8/2004 tại Vĩnh Long 
Giới tính : Nam 
Ngày tháng năm sinh : 25/01/1958 
Nơi sinh : Xã Tân Mỹ Chánh, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 
Quốc tịch : Việt Nam 
Dân tộc : Kinh 
Quê quán : Xã Tân Qưới Trung, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long 
Địa chỉ thường trú : Số 9 đường  Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TPCT 
Điện thọai liên lạc ở cơ quan : (84-710) 3825848 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Nông nghiệp + Cử nhân  Quản trị kinh doanh                                   
Quá trình công tác :  

• Từ 1982-1984 : phó ban Nông nghiệp xã Hiếu Thành, Cán bộ kỹ thuật phòng Nông nghiệp 
Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Cửu Long. 

• Từ tháng 10/1984 đến tháng 10/1993 : Cán bộ kỹ thuật, phó phòng kỹ thuật Công ty giống và 
Bảo vệ thực vật Tỉnh Cửu Long ( Trong thời gian đó có 9 tháng làm chuyên gia giúp bạn ở 
Tỉnh Konponspư - Campuchia, Có 2 tháng đi tập huấn tại Philippines về cây ăn quả theo 
chương trình của UNDP. 

• Từ tháng 10/1993 đến tháng 6/2002, Cán bộ kỹ thuật, trưởng phòng kế họach của Công ty 
Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, Trong thời gian này có 3 năm đi học chuyên ngành 
quản trị kinh doanh. 

• Từ Tháng 6/2002 đến tháng 03/2007: Ủy viên HĐQT, kiêm phó giám đốc kinh doanh Công 
ty cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ. 

• Từ tháng 03/2007 đến 12/2007 : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh - marketing  
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ. 

• Từ tháng 01/2008 đến 09/2008 : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  Công ty Cổ phần 
Thuốc sát trùng Cần Thơ. 

• Từ tháng 10/2008 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông 
nghiệp Cần Thơ 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần 
Thơ, Thành viên Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần thơ 
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:  

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân : 46.821 cổ phần 
+ Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:  
- Vợ : Lý Thị Kim Anh  sở hữu 27.030 cổ phần 
- Con: Đỗ Lý Thanh Loan sở hữu 3.768 cổ phần 
- Con: Đỗ Lý Thanh sở hữu 1.168 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 
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Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 
 
Họ và tên: PHAN ĐĂNG TRÚC 
Số chứng minh thư nhân dân: 024507664 Cấp ngày 02/03/06 tại CA  TP.HCM 
Giới tính : Nam 
Ngày tháng năm sinh : 17/12/1965 
Nơi sinh : TP. Cần thơ 
Quốc tịch : Việt Nam 
Dân tộc : Kinh 
Quê quán : Vĩnh Long 
Địa chỉ thường trú : 401C, C/c Sư Vạn Hạnh, F9 Q5, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT liên lạc ở cơ quan : (84-8) 39102244 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư nông nghiệp                                    
Quá trình công tác :  

      + Từ 1987 - 1993:  Cán bộ nghiên cứu trường ĐH Cần Thơ. 
+ Từ 1993 - 1999:  Trưởng phòng kỹ thuật tiếp thị Cty VT KTNN Cần thơ  
+ Từ 1999 - 2001: Phó Giám đốc Công ty TNHH Thanh Sơn Hóa Nông.  
+ Từ 2001 – tháng 04/2009: Giám đốc Công ty TNHH Thanh Sơn Hóa Nông. 
+ Từ 05/ 2009 đến nay: Giám đốc Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH ADC. 

Chức vụ công tác hiện nay : Giám đốc Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH ADC,  Thành viên Hội 
đồng Quản trị Cty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần thơ. 
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:  

+Số cổ phần sở hữu cá nhân : 8.358 cổ phần 
+Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Cty TNHH TMDV TSHN : 676.200 cổ phần 
+Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không 
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu  trách nhiệm 
trước pháp luật. 
 
Họ và tên: BÙI ANH DŨNG 
CMND:  360051046,  ngày cấp 02/03/04,  nơi cấp CA TPCT 
Giới tính : Nam 
Ngày tháng năm sinh : 17/02/1963 
Nơi sinh : Vĩnh Long 
Quốc tịch : Việt Nam 
Dân tộc : Kinh 
Quê quán : Vĩnh Long 
Địa chỉ thường trú : 151/79A Trần Hòang Na, F.Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 



 

 
CTCP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ  BẢN CÁO BẠCH 

.   

www.fpts.com.vn 35 

 

ĐT liên lạc ở cơ quan : (84-71) 3861770 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản trị kinh doanh                                   
Quá trình công tác :  

+ Từ 1985-1988: Công tác trường Đại học Tại chức tỉnh Hậu Giang 
+ Từ 1988 - 1990:  Kế tóan trưởng Đại lý Nông dược Cần Thơ 
+ Từ 1990 - 1992:  Quản lý các đại lý của  Đại lý Nông dược Cần Thơ 
+ Từ 1992 - 2002:   Phó phòng nghiệp vụ công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp CT kiêm kế tóan 

trưởng Xí nghiệp Thuốc sát trùng Cần Thơ 
+ Từ 2002 – 2007:  Trưởng Ban kiểm sóat Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 
+ Từ 2007 đến nay: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng 
Cần Thơ 

Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên HĐQT - Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ. 
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:  

+Số cổ phần sở hữu cá nhân : 30.170 cổ phần 
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:  

- Vợ : Lưu Thị Thanh Hoa sở hữu 8.892 cổ phần 
- Em : Bùi Anh Đào sở hữu 8.556 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 
 
Họ và tên : PHẠM QUANG NGHIÊM 
Số chứng minh thư nhân dân: 361909045  Cấp ngày 15/5/1999 tại CA Cần Thơ 
Giới tính : Nam 
Ngày tháng năm sinh : 26/05/1956 
Nơi sinh : Biên Hòa 
Quốc tịch : Việt Nam 
Dân tộc : Kinh 
Quê quán : Cần Thơ 
Địa chỉ thường trú : 99A đường 30/4 F.Xuân Khánh Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ 
ĐT liên lạc ở cơ quan : (84-710) 3861770 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hóa thực phẩm 
Quá trình công tác :  

+ Từ 1979-1989: Cán bộ công ty Nông sản thực phẩm Cần Thơ 
+ Từ 1989 - 1993: Công tác kinh doanh cá nhân gia đình 
+ Từ 1993 - 2002: Trưởng phòng kỹ thuật hóa Xí nghiệp Thuốc sát trùng Cần Thơ 
+ Từ 2002 – 2007:Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 
+ Từ 2007 đến nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ kiêm Trưởng 
phòng Phát triển sản phẩm 

Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên HĐQT Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Công ty Cổ phần 
Thuốc sát trùng Cần Thơ 
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:  
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+Số cổ phần sở hữu cá nhân : 71.487 cổ phần 
+Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:  
- Con : Phạm Quang Trí sở hữu 16.050 cổ phần 
- Con : Phạm Minh Trí sở hữu 16.050 cổ phần 
- Con : Phạm Thị Mỹ Ánh sở hữu 16.050 cổ phần 
- Con : Phạm Thị Ngọc Ánh sở hữu 16.050 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 
 

12.2 Ban Tổng Giám đốc 

1. Tổng giám đốc: 
Họ và Tên: Phan Thế Hùng (Xem phần thông tin Hội đồng Quản trị) 

 

12.3 Ban kiểm soát 

Bảng 21. Danh sách thành viên ban kiểm soát 

Họ và tên Chức vụ CMND Ngày cấp Nơi cấp SLCP 
đang nắm

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 

Nguyễn Văn Thái Trưởng Ban 360986788 29/07/08  Cần Thơ 4.909 0,12%

Lê Đăng Thuận Thành viên 360030507 27/09/01  Cần Thơ - 0,00%

Nguyễn Ngọc Minh Thành viên 361118384 21/07/04  Cần Thơ 87.127 2,12%

Cộng     92.036 2,24%

1. Trưởng ban kiểm soát 

Họ và tên : NGUYỄN VĂN THÁI 
Số chứng minh thư nhân dân: 360986788  Cấp ngày 29/07/2008 
Giới tính : Nam 
Ngày tháng năm sinh : 12/10/1965 
Nơi sinh : Thành phố Cần Thơ 
Quốc tịch : Việt Nam 
Dân tộc : Kinh 
Quê quán : Thành phố Cần Thơ 
Địa chỉ thường trú : 390/11 Lợi Dủ B Phường An Bình,  Quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ 
ĐT liên lạc ở cơ quan : (84-710) 3861770 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 
Quá trình công tác :  

1983-1987 : Học trường Đại học Cần Thơ 
1987-1988 : Cán bộ giảng dạy trường Đại học Cần Thơ 
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1988-1990 : Nhân viên phòng tài vụ Sư đòan phòng không 367 Quân chủng phòng không 
1990-1994 : Công ty Lương thực Cần Thơ 
1994-2002 : Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ 
2002-2007 : Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 
2007 đến nay: Trưởng ban kiểm sóat Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm sóat  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:  

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân : 4.909 cổ phần 
+ Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không 
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 
 
2. Thành viên ban kiểm soát 
Họ và tên : LÊ ĐĂNG THUẬN 
Số chứng minh thư nhân dân: 360030507  Cấp ngày 27/9/2001 tại CA CT 
Giới tính : Nam 
Ngày tháng năm sinh : 07/03/1955 
Nơi sinh : Hậu Giang 
Quốc tịch : Việt Nam 
Dân tộc : Kinh 
Quê quán : Cần Thơ 
Địa chỉ thường trú : 138/60A đường Trần Hưng Đạo F.An Nghiệp Quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ 
ĐT liên lạc ở cơ quan : (84-71) 861770 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư trồng trọt 
Quá trình công tác :  

      + Từ 1978-1982: Ban cải tạo nông nghiệp Miền Nam 
+ Từ 1982 - 1986: Công ty giống cây trồng Hậu giang 
+ Từ 1986 - 1993: Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hậu giang và công ty vật tư 
BVTV Cần Thơ 
+ Từ 1993 - 2002: Quản đốc Xí nghiệp Thuốc sát trùng Cần Thơ 
+ Từ 2002 – 2007: Ủy viên BKS kiêm quản đốc Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần 
Thơ 
+ Từ 2007 đến nay:  Ủy viên BKS kiêm quản đốc Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần 
Thơ 

Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên BKS kiêm quản đốc Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:  

+Số cổ phần sở hữu cá nhân : 0 cổ phần 
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+Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : Không 
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không 
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 
 
Họ và tên : NGUYỄN NGỌC MINH 
Số chứng minh thư nhân dân:  361118384 Cấp ngày  21/7/2004 
Giới tính : Nam 
Ngày tháng năm sinh : 24/12/1968 
Nơi sinh : Huyện Cở Đỏ TP. Cần Thơ 
Quốc tịch : Việt Nam 
Dân tộc : Kinh 
Quê quán : Cần Thơ 
Địa chỉ thường trú : 565/1 Khu vực 2, F.Châu Văm Liêm, Quận Ô Môn Thành phố Cần Thơ. 
ĐT liên lạc ở cơ quan : (84-710) 3861770 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện 
Quá trình công tác :  

      + Từ 1990-1993: Công ty cấp thóat nước Hậu Giang 
+ Từ 1993 - 2002: Xí nghiệp Thuốc sát trùng Cần Thơ 
+ Từ 2002 – 2007: Ủy viên BKS kiêm phó phòng cơ điện Công ty Cổ phần Thuốc sát 
trùng Cần Thơ 
+ Từ 2007 đến nay: Ủy viên BKS kiêm phó phòng cơ điện Công ty Cổ phần Thuốc sát 
trùng Cần Thơ.. 

Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên BKS kiêm phó phòng cơ điện Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng 
Cần Thơ 
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:  

+Số cổ phần sở hữu cá nhân : 87.127 cổ phần 
+Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:  
Chị: Nguyễn Thị Lệ Hằng sở hữu          58.224 cổ phần 
Em: Nguyễn Thanh Tòng sở hữu           31.787 cổ phần 
Vợ: Hùynh Thị Kim Thanh sở hữu        31.345 cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 
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12.4 Kế toán trưởng 
Họ và tên: QUÁCH THỊ THÚY 
CMND số 362141254    ngày cấp    21/03/2003   nơi cấp CA tỉnh Cần Thơ 
Giới tính : Nữ 
Ngày tháng năm sinh : 19/06/1960 
Nơi sinh : Sóc Trăng 
Quốc tịch : Việt Nam 
Dân tộc : Kinh 
Quê quán : Sóc Trăng 
Địa chỉ thường trú : 90/32/16/33 Hùng Vương F.Thới Bình Quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ 
ĐT liên lạc ở cơ quan : (84-710) 3861770 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : kỹ sư kinh tế nông nghiệp 
Quá trình công tác :  

      + Từ 1982-1986: Công ty giống cây trồng tỉnh Hậu Giang 
+ Từ 1986 - 1992: Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ 
+ Từ 1992 – 2002: Xí nghiệp Thuốc sát trùng Cần Thơ 
+ Từ 2002 đến nay:  Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ  

Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:  

+Số cổ phần sở hữu cá nhân : 36.073 cổ phần (tỷ lệ sở hữu: 0,88%) 
+Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không 
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 
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13. Tài sản  
Bảng 22: Danh sách tài sản cố định của tại thời điểm 31/12/2008 và 30/09/2009 

     Đơn vị: Đồng 

Nội dung  Tại 31/12/2008   Tại 30/09/2009  
 Nguyên giá   GTrị còn lại  Nguyên giá  GTrị còn lại 

Nhà cửa vật kiến trúc 10.973.287.984 223.440.544 10.973.287.984 110.749.093
Máy móc thiết bị 8.614.521.817 883.136.430 6.831.850.613 2.818.000.566
Phương tiện vận tải 4.480.216.742 1.891.257.518 6.082.120.462 2.933.436.032
Thiết bị DCQL 618.286.911 90.141.660 618.286.911 46.410.226

Tổng cộng 24.686.313.454 3.087.976.152 24.505.545.970 5.908.595.917
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, báo cáo tài chính 9 tháng 2009 

Bảng trên cho thấy nguyên giá “nhà cửa vật kiến trúc” chiếm tỷ trọng lớn nhất. Khoản mục này giá 
gốc (nguyên giá) được ghi nhận từ thời điểm cổ phần hóa (năm 2002) và đến nay chưa được đánh 
giá lại.  

Về Bất động sản: Hiện nay công ty có 1 bất động sản để làm trụ sở và 1 bất động sản đang trong quá 
trình chuẩn bị đầu tư.   

STT Địa chỉ Diện tích Mục đích sử dụng Thời gian 
thuê 

1 Phường Phước Thới, quận Ô Môn, 
TP Cần Thơ 

41.334,35 m2 Trụ sở chính và nhà 
xưởng của CPC 

20 năm 

2 Lô số 2.20C Khu công nghiệp Trà 
Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô 
Môn, TP Cần Thơ 

30.000 m2 Dự án đầu tư mới 39 năm 

 

14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo 
Bảng 23. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận sau niêm yết 

Chỉ tiêu 
Năm 
2008 

KH Năm 2009 9 tháng 2009 

Giá trị %+/- so 
với 2008 

Thực 
hiện 

% kế 
hoạch 

Doanh thu thuần  146,50 96,50 -34,13% 79,80 82,69%
Lợi nhuận sau thuế  11,37 8,49 -25,33% 6,80 73,00%
Tỉ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 7,76% 8,80% 13,40% 8,53%
Tỉ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 27,67% 20,70% -25,19% 16,56%
Cổ tức / Vốn điều lệ 18,50% 13,50% -27,03% 

Nguồn: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2009 - CPC 
 
Căn cứ đạt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên:  
Với chủ trương giảm lạm phát, thắt chặt và kiểm soát đầu tư sao cho hiệu quả, lĩnh vực nông 

nghiệp đang được Chính phủ quan tâm nhiều hơn trong đầu tư phát triển. Đối với thuốc bảo vệ thực 
vật, trong một vài năm tiếp theo, tiêu thụ hóa chất bảo vệ thực vật vẫn tỷ lệ thuận với tăng diện tích. 
Nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đang rất lớn. Diện tích gieo trồng lúa vùng Nam Sông Hậu từ 
năm 1996 đến nay dao động quanh mức 2triệu ha/năm, trong chu kỳ 10 năm thì diện tích gieo trồng 
này có xu hướng tăng nhẹ . Từ năm 1996 đến 2006 bình quân mỗi năm cả vùng tăng 0,98% diện tích 
gieo trồng, riêng An Giang và Kiên Giang có diện tích gieo trồng lúa tăng nhiều nhất, bình quân 
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1,9% và 2,84%/năm. Sau diện tích gieo trồng lúa Nam Sông Hậu tăng cao đến đỉnh vào năm 2000, 
từ năm 2000 đến 2006, diện tích gieo trồng lúa có xu hương giảm xuống. Như vậy, nếu xét theo chu 
kỳ 10 năm, kết hợp tình hình hiện tại, do giá lúa trong nước và thế giới trong năm 2007, 2008 tăng 
cao, các chuyên gia dự báo diện tích gieo trồng lúa trong vùng sẽ tăng nhanh lại vào năm 2009 – 
2010. Theo các báo cáo gần đây nhất của các nhà khoa học thuộc lĩnh vực này thì thậm chí đến năm 
2020 các hóa chất nông nghiệp nói chung và thuốc BVTV nói riêng vẫn giữ vai trò chính trong bảo 
vệ mùa màng và tăng năng suất cây trồng.  

CPC có những sản phẩm được nông dân ưa chuộng và từ lâu thương hiệu “thuốc sát trùng 
Cần Thơ” đã ăn sâu vào tâm trí của khách hàng trong cả nước, công ty trong nhiều năm liền đã giành 
được giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao và đạt danh hiệu Bạn nhà nông Việt Nam. 

Hiện Công ty đang áp dụng mô hình sản xuất được quản lý toàn bộ theo Tiêu chuẩn chất 
lượng quốc tế ISO 9001: 2000 và ISO 14001: 2004 do QUACERT chứng nhận. Mọi công việc của 
công nhân lẫn thời gian làm việc đều được phân bố rất khoa học giảm được thời gian chết giúp gia 
tăng năng suất.  

Với ưu thế công ty CPC đã có những sản phẩm đảm bảo chất lượng, điểm mạnh về đội ngũ 
cán bộ kỹ thuật nghiên cứu đưa ra sản phẩm mới, thời gian tới công ty đang chú trọng theo hướng 
tăng sự khác biệt của sản phẩm – cải thiện các đặc tính, đổi mới quá trình sản xuất và đổi mới sản 
phẩm với hoạt chất đón đầu như: tung sản phẩm thuốc trừ ốc bươu vàng cho vùng lúa; phát triển 
thuốc sinh học cho cây ăn trái thanh long vùng Bình Thuận, phát triển dòng sản phẩm bổ sung cho 
nhiều đối tượng cây con ở những sản phẩm hiện tại… (phổ sử dụng sản phẩm cho nhiều loại cây 
trồng). 

CPC đang thừa hưởng vị trí nhà máy thuận lợi cho việc sản xuất, vận chuyển, cung ứng hàng 
hóa. CPC cũng đang hợp tác tốt với hệ thống Khách hàng truyền thống ổn định gắn bó lâu dài với 
công ty. (gồm các đại lý cấp 1, cấp 2) từ năm 1989 đến nay; (các đại lý này đã hợp tác từ khi CPC 
mới thành lập chỉ là Đại lý Nông dược Cần Thơ rồi nâng cấp lên thành Công ty Vật tư kỹ thuật Nông 
nghiệp và sau đó được cổ phần hóa một bộ phận trở thành CPC hiện nay). CPC đang phát huy thế 
mạnh về quản trị tài chính: thời gian thu hồi nợ hợp lý đảm bảo xoay vòng vốn liên tục và hiệu quả; khả 
năng chi trả các khoản nợ luôn được đảm bảo. Đồng thời để hỗ trợ cho từng chiến lược phát triển 
của công ty, các chiến lược hoạt động chức năng bao gồm: chiến lược nhân sự, đặc biệt nhân sự cho 
marketing; các chiến lược: nghiên cứu phát triển; tài chính, sản xuất, cung ứng; chiến lược tái cấu 
trúc công ty đang được tiến hành đồng bộ.  
 Doanh thu các mặt hàng do CPC tự kinh doanh các năm gần đây lần lượt năm 2006 là 91,5 tỷ 
đồng; năm 2007 là 98,1 tỷ đồng ; năm 2008 là 101,9 tỷ đồng cùng với doanh thu gia công mỗi năm 
từ 7-9 tỷ đồng/năm. Với những ưu thế và điểm mạnh nêu trên thì mức doanh thu kế hoạch 96,5 tỷ 
đồng trong năm 2009 là hoàn toàn có khả năng đạt được trong điều kiện nền kinh tế thế giới nói 
chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đang vượt qua thời kỳ khủng hoảng – chuyển qua thời kỳ phát 
triển đi lên. 

15. Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, FPTS đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích 
và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như xem xét lĩnh vực kinh doanh 
mà Công ty đang hoạt động. Dựa trên kết quả kinh doanh trong các năm vừa qua, chiến lược của 
Công ty trong tương lai và mức tăng trưởng của ngành nói chung, Công ty cổ phần chứng khoán 
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FPT nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty có tính khả thi và có thể đảm bảo được tỷ 
lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch nếu không có những biến động ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
hoạt động của doanh nghiệp.  

Những nhận xét trên chỉ mang tính tham khảo mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán. 

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký 

−  Không có 

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá 
cả chứng khoán đăng ký 

− Không có 



 

 
CTCP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ  BẢN CÁO BẠCH 

.   

www.fpts.com.vn 43 

 

V. CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 

1. Chứng khoán niêm yết 
• Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông 
• Mệnh giá:   10.000 đồng/cổ phần 

2. Tổng số chứng khoán đăng ký 

• Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ xin đăng kí giao dịch tại trung 
Sở GDCK HN là: 4.108.800 (bốn triệu, một trăm lẻ tám ngàn, tám trăm) cổ phần. 

• Số lượng cổ phần nắm giữ của cổ đông sáng lập trong Công ty là: 803.442 cổ phần. (chiếm 
19,55%  vốn cổ phần).  

3. Số lượng Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 

• Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ chính thức thành lập từ ngày 07 tháng 05 năm 2002 
do vậy mọi điều kiện chuyển nhượng áp dụng với cổ đông sáng lập theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp đối với cổ phần sáng lập đều được bãi bỏ, và được tự do chuyển nhượng. 

• Theo Luật Chứng khoán và Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 chi tiết một số điều của 
Luật Chứng khoán quy định cổ đông là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế 
toán trưởng phải nắm giữ 100% số cổ phiếu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% 
số cổ phiếu trong thời gian 06 tháng tiếp theo.   

Danh sách cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:  

Stt Họ và tên Chức danh SL CK 
sở hữu 

SL CK cam 
kết nắm 

giữ trong 6 
tháng 

SLCK cam 
kết nắm 
giữ trong 

vòng 1 năm 
1 NGUYỄN VĂN TRUNG Chủ tịch HĐQT 80.421 80.421 40.211

2 PHAN THẾ HÙNG P.Chủ tịch HĐQT 
- Tổng Giám đốc 0 0 0

3 ĐỖ VĂN THÀNH Ủy viên HĐQT 46.821 46.821 23.411

4 PHAN ĐĂNG TRÚC Ủy viên HĐQT 8.358 8.358 4.179

5 BÙI ANH DŨNG Ủy viên HĐQT 30.170 30.170 15.085

6 PHẠM QUANG NGHIÊM Ủy viên HĐQT 71.487 71.487 35.744

7 NGUYỄN VĂN THÁI Trưởng BKS 4.909 4.909 2.455

8 LÊ ĐĂNG THUẬN Thành viên BKS 0 0 0

9 NGUYỄN NGỌC MINH Thành viên BKS 87.127 87.127 43.564

10 QUÁCH THỊ THÚY Kế toán trưởng 36.073 36.073 18.037

 Tổng cộng  365.366 365.366 182.686

Nguồn: Danh sách cổ đông CPC tại thời điểm 26/10/2009 
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4. Phương pháp tính giá:  
Giá trị sổ sách của cổ phần được tính theo mức mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. 
Sử dụng giá trị sổ sách của Công ty tại 31/12/2008 và 30/09/2009 theo các báo cáo tài chính. Giá sổ 
sách cổ phiếu được tính như sau: 
 

Giá sổ sách của cổ phiếu = 
Vốn chủ sở hữu 

Tổng số cổ phần đang lưu hành 
 

Tại 31/12/2008: 
70.857.317.111 đồng 

= 17.245 đồng/cp 4.108.800 cổ phiếu 
 

Tại 30/9/2009:     68.124.648.142 đồng = 16.580 đồng/cp 4.108.800 cổ phiếu 

5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài   

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ không quy định cụ 
thể giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.   

- Khi cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên Sở GDCKHN thì các cổ đông nước ngoài có thể 
tham gia mua bán cổ phiếu theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.  

- Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tại Công ty hiện nay là 1,30% (53.500 cổ phần). 

6. Các loại thuế có liên quan 

• Thuế suất thuế TNDN và ưu đãi thuế TNDN của Công ty.  

Theo thông tư Số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài Chính, Công ty được 
hưởng: “Thuế suất 15% áp dụng đối với: hợp tác xã được thành lập tại địa bàn B; cơ sở kinh doanh 
mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực hiện tại điạ bàn B” và “Được 
miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 08 năm tiếp 
theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực 
hiện tại địa bàn B, đồng thời sử dụng nhiều lao động” 

Theo đó, Công ty được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 15%, đồng thời được 
miễn nộp 50% thuế phải nộp (mức thuế suất thuế TNDN áp dụng là 7,5% đến hết năm 2013) (đã có 
quyết toán thuế TNDN với Cục thuế Cần Thơ đến hết năm 2008). 

Ngoài ra, riêng năm 2009, theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về 
những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm 
an sinh xã hội. Công ty được miễn 30% số thuế phải nộp của năm 2009. Phần thuế thu nhập doanh 
nghiệp được miễn này theo qui định Công ty sẽ bổ sung quĩ đầu tư phát triển (không dùng để chia cổ 
tức). 

• Ưu đãi khác: theo “giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung” số 127/CN-CT.UB ngày 17/12/2003 
của UBND Tỉnh Cần Thơ, Công ty được ưu đãi: “miễn tiền thuê đất 13 năm kể từ khi ký hợp 
đồng thuê đất” (từ năm 2003). 
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VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ 

1. Tổ chức kiểm toán 

Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC) 
Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (84.8) 9305 163                Fax: (84.8) 9304281 
Email: aisc@hcm.vnn.vn                  Website: www.aisc.com.vn  

 

2. Tổ chức tư vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT 
 Trụ sở chính: 
 Địa chỉ: Tầng 2 - 71 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội  
 Điện thoại: (84-4) 3.773 7070 / 6.271 7171    Fax: (84-4) 3.773 9058 
 E-mail: fptsecurities@fpts.com.vn    Website: www.fpts.com.vn 
  
 Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 
 Địa chỉ: 31 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM 
 Điện thoại: (84-8) 6.290 8686    Fax: (84-8) 6.291 0607 
  
 Chi nhánh TP. Đà Nẵng: 
 Địa chỉ:  124 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
 Điện thoại: (84-511) 355 3666   Fax: (84-511) 355 3888 
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VII. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục 1: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

2. Phụ lục 2: Điều lệ Công ty  

3. Phụ lục 5: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2007, năm 2008 và Báo cáo tài chính 9 tháng 
2009. 

 
Tp Cần thơ, ngày       tháng        năm 2009 

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Trung 
  

 
TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Phan Thế Hùng Quách Thị Thúy 
 
 

 

TỔ CHỨC TƯ VẤN 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT – CHI NHÁNH TP.HCM 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Lê Đỗ Tuân 
  

 
 


