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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

• Tên Công ty 
• Tên viết tắt  
• Tên Tiếng Anh 
• Mã cổ phiếu 
• Vốn điều lệ 
• Vốn chủ sở hữu
• Trụ sở chính 
• Điện thoại  
• Fax   
• Email  
• Website  
• Đăng ký DN 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BEPHARCO
Bentre Pharmaceuticals Joint – Stock Company
DBT
123.144.940.000 đồng
239.753.752.359 đồng
Số 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
(0275) 390 0059
(0275) 382 7467
bepharco.vietnam@bepharco.com
http://bepharco.com
Số 1300382591 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu 
ngày 05/07/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/12/2018



Năm 1983, Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre được thành lập trên cơ sở hợp 
nhất hai doanh nghiệp là Công ty Dược phẩm tỉnh Bến Tre (được thành lập năm 
1976) và Xí nghiệp Dược phẩm Bến Tre (được thành lập năm 1978)1983

1992

2004

2007

2009

2018

2016

2014

2013

2015

2017

Năm 1992, Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre được đổi tên thành Công ty Dược 
& Vật tư Y tế - Bepharco theo Quyết định số 987/QĐ-UB ngày 01/12/1992 của 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Khi đó Công ty Dược & Vật tư Y tế - Bepharco 
chỉ có số vốn kinh doanh ban đầu là 5,59 tỷ đồng và có nhiệm vụ kinh doanh 
chủ yếu là sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế

Công ty phát hành thêm 1 triệu cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần) theo giấy 
phép phát hành số 159/UBCK-GCN do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 
30/08/2007

Giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước từ 51% xuống còn 34%

Tăng vốn điều lệ lên 69,9 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 
nguồn vốn chủ sở hữu. Tháng 12/2014: Cổ đông Nhà nước và các cổ đông lớn khác 
thực hiện thoái vốn tại DBT

Tăng vốn điều lệ lên 76.998.080.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 
lần 2 năm 2014

Công ty huy động vốn bằng việc phát hành thêm 4.614.686 cổ phiếu. Số tiền thu 
được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty

Hoàn tất việc đầu tư vào 02 Công ty con là Biopharco và Ypharco, đưa 02 nhóm 
hàng mới vào Công ty triển khai phân phối độc quyền 02 nhóm hàng của Công ty 
con theo định hướng phát triển lâu dài của Công ty trong chuỗi giá trị ngành dược, 
bao gồm nhóm đông dược và sinh phẩm. Tiếp tục mục tiêu đầu tư mở rộng phát 
triển chuỗi giá trị ngành dược chiều sâu và rộng, cũng như tăng cường hợp tác sản 
xuất, kinh doanh với các đối tác nước ngoài

Từng bước củng cố và mở rộng thị trường 2 nhóm hàng của 02 Công ty con, chính 
thức triển khai phân phối độc quyền 02 nhóm hàng này theo định hướng phát triển 
lâu dài của Công ty trong chuỗi giá trị ngành dược;
Tiếp tục mục tiêu đầu tư mở rộng phát triển chuỗi giá trị ngành dược chiều sâu và 
rộng, cũng như tăng cường hợp tác sản xuất, kinh doanh với các đối tác nước ngoài

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) chính thức được 
niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, với mã chứng khoán 
là DBT (theo quyết định niêm yết số 657/QĐ-SGDHN do Tổng Giám đốc Sở 
Giao dịch chứng khoán Hà Nội ký ngày 13/10/2009)

Công ty được Dược & Vật tư Y tế Bến Tre - Bepharco chuyển sang hoạt động 
dưới hình thức Công ty Cổ phần. Vốn điều lệ của Công ty lúc cổ phần hoá là 20 
tỷ đồng (tương đương 2 triệu cổ phần), trong đó, nhà nước chiếm cổ phần chi 
phối (51% vốn) bằng việc sở hữu 1,02 triệu cổ phần

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

• Huân chương lao động hạng 3 năm 1987 - Chủ tịch nước; 
• Huân chương lao động hạng 2 năm 1992 - Chủ tịch nước; 
• Huân chương lao động hạng 1 năm 1997 - Chủ tịch nước; 
• Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2005, 2008 - Bộ Khoa học và Công nghệ;
• Doanh nghiệp Việt Nam uy tín - chất lượng (Trust brand) năm 2006, 2007, 2008 - Báo Thông tin 

thương mại (Bộ thương mại) - Vietnaminterprise;
• Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2006, 2008 – UBND tỉnh Bến Tre;
• Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006 – Chính phủ;
• Đơn vị xuất sắc nhất trong phong trào “Xanh, sạch, đẹp. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 

2005 – Tổng LĐLĐ Việt Nam;
• Đơn vị đạt giải nhì khối thi đua năm 2010 – UBND tỉnh Bến Tre; Bằng khen của Tổng Giám đốc 

BHXH Việt Nam – Với thành tích đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2015 và 2016;
• Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Bến Tre với thành tích tích cực hỗ trợ, giúp đỡ cho người ng-

hèo trên địa bàn TP Bến Tre năm 2013;
• Được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tôn vinh là một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất 

HNX năm 2015 – 2016;
• Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017;

Ngành nghề kinh doanh 

• Sản xuất, kinh doanh thuốc trị bệnh cho người, 
thực phẩm chức năng (thực phẩm dinh dưỡng);

• Xuất nhập khẩu các mặt hàng: thuốc thành phẩm, 
bao bì, nguyên phụ liệu, hương liệu phục vụ sản 
xuất, hóa chất xét nghiệm, sản phẩm sinh học;

• Kinh doanh các loại máy móc, trang thiết bị y tế;
• Sản xuất, mua bán nước uống đóng chai, thùng;
• Cho thuê mặt bằng, kho bãi.
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Địa bàn kinh doanh 

Sản phẩm chủ lực của Công ty là thuốc thành phẩm. Mạng lưới phân phối của DBT trải rộng trên toàn 
quốc, với 63 tỉnh thành. Địa bàn phân phối được phân vùng quản lý.

• Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: phân phối trên địa bàn 11 tỉnh, gồm TP. Hồ Chí Minh, Tiền 
Giang, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bình Thuận, Đăk 
Nông, Lâm Đồng.

• Chi nhánh Hà Nội: phân phối trên địa bàn 20 tỉnh, gồm Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải 
Phòng, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Sơn La, Vĩnh Phúc, 
Yên Bái, Hà Giang, Điện Biên, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng.

• Chi nhánh Đà Nẵng: phân phối trên địa bàn 8 tỉnh, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

• Chi nhánh Cần Thơ: phân phối trên địa bàn 10 tỉnh, gồm Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà 
Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long.

• Chi nhánh Khánh Hòa: phân phối trên địa bàn 7 tỉnh gồm Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, 
Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận.

• Chi nhánh Ninh Bình: phân phối trên địa bàn 6 tỉnh, gồm Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, 
Thanh Hóa, Hà Nam, Hòa Bình.

Địa bàn trong tỉnh: Với đầu mối 
phân phối là phòng kinh doanh, 
phân phối sản phẩm đến hơn 
1.300 đối tượng khách hàng. 
Tham gia bán lẻ tại các cửa hàng 
trực thuộc hiệu thuốc (kể cả các 
cửa hàng trong bệnh viện).

Mạng lưới phủ khắp

63 tỉnh thành

Địa bàn ngoài tỉnh: gồm Văn phòng đại 
diện và 6 chi nhánh trực thuộc, phụ trách 
phân phối thuốc đến gần 8000 đối tượng 
khách hàng.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BIOPHARCO

YPHARCO

CODUPHA
BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
PT BÁN HÀNG ETC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PT BÁN HÀNG OTC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
NỘI TỈNH

BỘ PHẬN

KẾ HOẠCH

BP HỖ TRỢ 

PHÁT TRIỂN

THỊ TRƯỜNG

BỘ PHẬN

XUẤT NHẬP KHẨU BỘ PHẬN

PHÁP LÝ NGÀNH
BP HỖ TRỢ 

PHÁT TRIỂN

SẢN PHẨM MỚI

BỘ PHẬN 

TÀI CHÍNH BỘ PHẬN 

IT

BP ĐỊNH VỊ

THƯƠNG HIỆU

BỘ PHẬN

KẾ TOÁN

BỘ PHẬN

ĐẤU THẦU

PHÒNG 

ĐẤU THẦU

KẾ HOẠCH

PHÒNG 

ĐẤU THẦU

KẾ HOẠCH

PHÒNG 

ĐẤU THẦU

KẾ HOẠCH

PHÒNG 

ĐẤU THẦU

KẾ HOẠCH

PHÒNG 

ĐẤU THẦU

KẾ HOẠCH

PHÒNG 

ĐẤU THẦU

KẾ HOẠCH

PHÒNG 

ĐẤU THẦU

KẾ HOẠCH

PHÒNG 

ĐẤU THẦU

KẾ HOẠCH

PHÒNG 

ĐẤU THẦU

- KẾ HOẠCH

PHÒNG

MARKETING

PHÒNG 

TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN

PHÒNG 

KINH DOANH

NỘI TỈNH

PHÒNG 

NGHIÊN CỨU

SẢN XUẤT

XƯỞNG

SẢN XUẤT

PHÒNG 

KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG

PHÒNG 

ĐẢM BẢO

CHẤT LƯỢNG

PHÒNG 

HÀNH CHÍNH

NHÂN SỰ

VĂN PHÒNG

ĐẠI DIỆN

KÊNH ETC

6 CHI NHÁNH

TRỰC THUỘC

KÊNH OTC

6 CHI NHÁNH

TRỰC THUỘC

STT Thông tin Địa chỉ
Tỷ lệ

lợi ích
Tỷ lệ quyền
biểu quyết

01
 Công ty Cổ phần Dược phẩm
Trung ương  Codupha

Số 334 Đường Tô Hiến Thành, 
P. 14, Q. 10, TP Hồ Chí Minh

23,14% 23,14%

Công ty liên kết

Công ty con

STT Thông tin Địa chỉ
Tỷ lệ 

lợi ích
Tỷ lệ quyền 
biểu quyết

1
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Yên Bái

Số 725 Đường Yên Ninh, P. Minh Tân, 
TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

53,53% 53,53%

2
Công ty Cổ phần Vắc xin 
và Sinh phẩm Nha Trang

Số 26 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa

51,00% 51,00%

3
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm OC (*)

Số 436B/76 Đường 3/2, P.12, Q.10, TP. 
Hồ Chí Minh

0,00% 0,00%

(*) Trong năm Công ty tiến hành các thủ tục để giải thể Công ty Cổ phần Dược phẩm OC theo Nghị quyết 
Hội đồng quản trị ngày 13/08/2018.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty Chiến lược phát triển trung và dại hạn

• Trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực quản lý tốt, có tài có đức và yêu nghề. Tuyển 
dụng, đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, nắm vững và thực hành tốt các tiêu chuẩn 
quốc tế về ngành dược. 

• Có chính sách lương, thưởng hợp lý góp phần thu hút và giữ nhân tài, kích thích sáng 
tạo ý tưởng mới nhằm đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí,… mở rộng thị 
phần và tăng lợi nhuận cho Công ty. 

• Tìm kiếm thêm đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Bổ sung vốn cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Nâng cao giá trị thương hiệu thông qua việc mở rộng thị phần trong 
nước, tận dụng và khai thác lợi thế của các hệ thống phân phối. Tối thiểu hoá chi phí 
bằng việc tận dụng nguồn lực sẵn có về công nghệ, nhân công, thị trường để sản xuất 
những sản phẩm thuốc có giá thành rẻ nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng nhằm phục 
vụ cho những khách hàng bình dân. 

• Tập trung vào mục tiêu hướng đến thị trường tiềm năng của những thuốc chuyên khoa 
đặc trị có giá trị cao, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế để phục vụ trực tiếp trong các cơ 
sở điều trị. 

• Cơ sở vật chất phải được đảm bảo đáp ứng tốt nhất cho dự trữ, bảo quản và phân phối 
theo các tiêu chuẩn của ngành dược, nhằm mục đích thực hiện việc phân phối một cách 
chuyên nghiệp, nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ. 

• Đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho các mục tiêu. Xây dựng chiến lược cạnh tranh về 
giá trên cơ sở đảm bảo kế hoạch lợi nhuận cho từng thời kỳ nhưng tuân thủ tiêu chí khai 
thác thị trường một cách lâu dài, bền vững.

• Hướng tới việc thành lập công ty con hoặc văn phòng đại diện tại nước ngoài để tăng 
cường cơ hội tìm kiếm các đối tác, nhà sản xuất cũng như mở rộng mạng lưới kinh 
doanh, phát triển thị trường nước ngoài.

• Tiếp tục phát triển với mục tiêu “CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN – HIỆU QUẢ” 
• Tăng cường công tác đầu tư vào các doanh nghiệp trong ngành có chuỗi cung ứng đảm 

bảo nhằm đa dạng hoá các sản phẩm của Bepharco. 
• Cải tiến các sản phẩm cho phù hợp với thị trường. Nghiên cứu cho ra những sản phẩm 

mới có chất lượng và đảm bảo sức khỏe cho mọi người. 
• Xây dựng một đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao và chuyên nghiệp. Giữ 

vững ổn định mạng lưới bán lẻ trong nhiều tỉnh nhằm đến gần người tiêu dùng hơn với 
mục tiêu trở thành nhà phân phối lớn và uy tín. Bên cạnh đó, phải kiểm soát tốt chi phí 
để xây dựng cơ cấu giá thành hợp lý, tăng sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm trên thị 
trường.

• Tập trung phát triển các nhóm hàng sản xuất trong nước, để tăng tỷ trọng các nhóm hàng 
này, tạo sự cân bằng trong cơ cấu các nhóm hàng kinh doanh và mở rộng hợp tác với các 
đối tác nước ngoài nhằm đa dạng nguồn hàng, tăng lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh.

CHẤT LƯỢNG

Bao gồm chất lượng 
sản phẩm, chất lượng 
dịch vụ và chất lượng 
trong các mối quan hệ.

AN TOÀN

An toàn trong sử dụng 
sản phẩm, an toàn trong 
công việc, an toàn trong 
mối quan hệ đối tác và các 
khách hàng.

HIỆU QUẢ

Hiệu quả trong sử dụng sản phẩm, trong sản 
xuất kinh doanh, trong công việc của mỗi 
cán bộ công nhân viên, trong quan hệ khách 
hàng, đối tác kinh doanh, trong mối quan hệ 
giữa các đơn vị phòng ban trong Công ty.
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• Tuân thủ nghiêm ngặt về yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình kinh doanh, chú trọng 
phòng chống cháy nổ, xử lý nguồn nước thải theo đúng tiêu chuẩn của ngành và luật pháp 
Việt Nam. 

• Công ty luôn quan tâm công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
người lao động, tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo để người lao động phát huy 
thế mạnh của bản thân góp phần vào sự thành công chung của DBT. Hơn thế nữa, Công ty 
hàng năm còn trích ra một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để thực hiện các công 
tác xã hội, hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, quyên góp ủng hộ các hộ nghèo, 
gia đình gặp khó khăn, thiên tai do bão lũ gây ra,...

• Đảm bảo thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, xử lý chất thải trong sản 
xuất, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp theo đúng quy định chuyên ngành.

• Tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tài trợ thuốc khám chữa bệnh cho 
người nghèo, vùng sâu, vùng xa và các hoạt động tài trợ khác cho cộng đồng.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế
Theo số liệu của Tổng cục thống kê, GDP năm 2018 
đạt 7,08% so với năm 2017, đã vượt mức kế hoạch 
6,7% và là mức tăng trưởng cao nhất trong 11 năm 
qua kể từ năm 2008, đồng thời tăng trưởng kinh tế 
đạt đồng đều trên tất cả các lĩnh vực cho thấy kinh 
tế Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng và ngày 
càng mở rộng. Sự phát triển năng động của nền 
kinh tế là những tín hiệu tích cực kéo theo cơ hội 
phát triển cho các doanh nghiệp. Năm 2018, Việt 
Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam – EU dự kiến được 
Nghị viện Châu Âu phê chuẩn trong năm 2019, 
điều này sẽ đem đến cho nền kinh tế Việt Nam 
những ưu đãi về thuế quan, mở cửa dịch vụ, đẩy 
mạnh hoạt động thương mại, cơ hội tham gia sâu 
hơn và rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu,... là 
những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các 
doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập hiện nay. 
Ngoài ra, việc tham gia các hiệp định thương mại 
tự do này còn là động lực giúp doanh nghiệp Việt 
Nam đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao năng 
lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng hàng hóa dịch 
vụ để bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới.
Theo thống kê của Cục Quản lý Dược Việt Nam, 
ngành dược sẽ tăng trưởng tiếp tục hai con số trong 
vòng 5 năm tới đạt 7,7 tỷ USD vào năm 2021. Theo 
đó, gần 78% chuyên gia và doanh nghiệp được dự 
báo, tốc độ tăng trưởng toàn ngành năm 2019 sẽ 
đạt trên 10%. Việt Nam được xếp hạng vào nhóm 
những nước có ngành dược mới nổi (pharmerging) 

và dân số đang bước vào giai đoạn “già hóa” nhanh 
nhất từ trước đến nay (theo World Bank, tỷ trọng 
dân số từ 65 tuổi trở lên là 6,5% năm 2017, dự kiến 
sẽ đạt 21% vào năm 2050), đồng nghĩa với nhu cầu 
về sức khỏe ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, thu 
nhập bình quân đầu người ngày càng tăng lên và 
trình độ dân trí được cải thiện, nhu cầu về mức 
sống của người dân được nâng cao, trong khi môi 
trường sống có nguy cơ ô nhiễm cao làm gia tăng 
nhiều loại bệnh tật,... là yếu tố chính ảnh hưởng đến 
sự phát triển của ngành dược. Mặc dù ngành dược 
Việt Nam hiện nay đạt được một số thành tựu nhất 
định nhưng vẫn còn non trẻ, có nhiều tiềm năng 
phát triển nhưng cần được đầu tư nhiều hơn khi 
hơn 90% nguyên liệu sản xuất tân dược hiện nay ở 
Việt Nam đều phải nhập khẩu, trong đó chiếm tỷ 
trọng cao nhất là nguyên liệu của Trung Quốc và 
Ấn Độ. Trong năm 2018, giá nguyên liệu sản xuất 
tân dược tăng đáng kể từ 15% đến 80% do Chính 
phủ Trung Quốc thực hiện những chính sách cải 
thiện môi trường khắt khe, đóng cửa hàng loạt các 
nhà máy sản xuất thành phần hoạt chất dược phẩm 
gây ô nhiễm môi trường.
Nhìn chung, nền kinh tế phát triển, đời sống người 
dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu về chăm 
sóc sức khỏe được chú trọng hơn là những yếu tố 
thúc đẩy tăng trưởng ngành. Là doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược 
phẩm, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức rất lớn 
đặt ra cho Công ty trong quá trình phát triển của 
giai đoạn sắp tới.

Rủi ro tỷ giá

Trong hoạt động kinh doanh của mình, hàng năm Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bến Tre 
nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng tân dược từ nước ngoài mà phần lớn từ châu Âu (chiếm 
khoảng 50% doanh thu của Công ty). Giá cả  nhập khẩu các mặt hàng trên có thể bị tác 
động bởi những biến động về tỷ giá (tỷ trọng thanh toán bằng  EUR chiếm 65% tổng giá 
trị thanh toán) . Để giảm thiểu ảnh hưởng của loại rủi ro này, Công ty đã tiến hành phân 
tích, đánh giá và dự báo biến động giá cả sản phẩm đầu vào, từ đó chủ động nhập khẩu 
và tồn trữ vào thời điểm thích nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn.
Năm 2016 và 2017, tỷ giá USD/VND rất ổn định, tuy nhiên trong năm 2018 sự tác động 
của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và xu hướng tỷ giá gia tăng đã làm cho tỷ giá 
USD/VND tăng mạnh và giữ mức cao đến cuối năm 2018, cụ thể theo số liệu của Ngân 
hàng Nhà nước tại thời điểm tháng 12/2018 tỷ giá chính thức 23.165/23.255 đồng và tỷ 
giá tự do là 23.270/23.290 đồng. Tính chung cả năm 2018, VND đã mất giá khoảng 2,2 – 
2,3% so với USD. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan tỷ giá của EUR/VND tại thời điểm 
cuối năm 2018 là 26.432 đồng, tăng khoảng 2% so với đầu năm, tuy nhiên, tính chung 
cho cả năm VND mất giá khoảng 4,5 - 6% so với cùng kỳ năm 2017. Dù đã có dấu hiệu 
hạ nhiệt của tỷ giá EUR/VND, USD/VND nhưng sự mất giá của VND đã bộc lộ rủi ro tỷ 
giá, tác động trực tiếp đến những công ty có hoạt động thương mại quốc tế, trong đó có 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre. Cụ thể, biến động về tỷ giá đã làm gia tăng chi phí 
bán hàng của Công ty trong năm 2018 so với cùng kỳ năm ngoái đã làm giảm đáng kể lợi 
nhuận sau thuế của Công ty.
Với định hướng điều hành nhằm duy trì mức giảm giá của VND ở mức hợp lý của Ngân 
hàng Nhà nước, các tổ chức tài chính uy tín dự báo tỷ giá trung tâm VND sẽ biến động 
ở mức xấp xỉ năm 2018, điều này có ý nghĩa kinh tế quan trọng giúp Công ty hoạch định 
chính sách mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh kết hợp với những biện pháp phòng 
ngừa rủi ro tỷ giá.
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Việt Nam tham gia sâu vào nền kinh tế toàn cầu, 
cùng với việc đơn giản hóa thủ tục pháp lý tạo 
điều kiện thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp 
trong nền kinh tế sản xuất kinh doanh, nhưng 
cũng kéo theo một rủi ro cạnh tranh vô cùng 
lớn cho các doanh nghiệp. Mạng lưới hoạt động 
rộng lớn, đa dạng hóa cung cầu, nhiều đối thủ 
cạnh tranh lớn nhỏ cả trong và ngoài nước,... sẽ 
dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường 
mới nổi như Việt Nam hiện nay.
Đối với Bepharco, mặc dù hiện nay kênh phân 
phối của Công ty đã trải rộng khắp cả nước, tuy 
nhiên có rất nhiều doanh nghiệp lớn với nguồn 

tài chính ổn định cũng đang chạy đua trên 
thị trường như: Trapharco, Dược Hậu Giang, 
Pymepharco, Imexpharm, Mekophar,... Trước 
tình hình đó, Công ty sẽ tiếp tục củng cố và duy 
trì mạng lưới phân phối hiện có, xây dựng chiến 
lược phát triển thương hiệu, đảm bảo và nâng 
cao chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao uy 
tín với khách hàng, để cạnh tranh trực tiếp với 
các doanh nghiệp trong ngành.

Rủi ro cạnh tranh

Dược phẩm là một loại hàng hóa đặc thù liên quan đến sức khỏe và tính mạng của con người. Những 
năm gần đây, ngành Dược phẩm Việt Nam đang đối mặt với việc hàng nhái, hàng kém chất lượng, làm 
giả gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng xuất hiện tràn lan trên thị trường làm hoang mang cho 
người tiêu dùng và gây thiệt hại lớn đến uy tín, doanh số của các doanh nghiệp trong ngành. Vì vậy 
trong những năm tiếp theo, mục tiêu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre là tiếp tục cố gắng hoàn 
thiện và thực hiện nghiêm ngặt trong quy trình đóng gói, tem chống giả và bộ nhận diện thương hiệu, 
đảm bảo an toàn và chất lượng sử dụng cho người tiêu dùng.

Rủi ro sản phẩm

Rủi ro pháp luật

Trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, 
Việt Nam đã và đang thực hiện cải cách, hoàn 
thiện, bổ sung những quy định mới trong hệ 
thống pháp luật nhằm phục vụ cho sự phát triển 
của quốc gia, tạo môi trường pháp lý thuận lợi 
cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt 
động ở Việt Nam. 
Ngành dược là một trong những ngành nhạy cảm 
chịu tác động bởi sự quản lý của Nhà nước. Hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự 
điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật có 
liên quan như Luật Dược, Luật Thương mại, Luật 
Sở hữu trí tuệ, Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng 
khoán,...Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản 
pháp lý để quản lý ngành Dược bao gồm các 
chính sách về lĩnh vực dược, chính sách đấu thầu 
vào các kênh OTC, quản lý về danh mục thuốc 
được kiểm soát đặc biệt, tiêu chuẩn chất lượng 
thuốc, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, giá bán thuốc, 
điều kiện kinh doanh thuốc,…Cụ thể, Nghị quyết 
số 59/NĐ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 06/2016 đặt mục tiêu siết chặt giá thuốc. 
Thay vì ủy quyền cho mỗi bệnh viện công tự tổ 
chức đấu thầu hoặc thu mua thuốc như trước 
đây, quy định đấu thầu giờ đây được phân làm 3 
cấp: đấu thầu tập trung quốc gia, đấu thầu tỉnh và 
đấu thầu ở từng bệnh viện. Chiếm đến hơn 85% 
thị phần trong kênh ETC, khối bệnh viện công 
được xem là nơi tiêu thụ quan trọng nhất của các 
công ty dược phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp 
Việt Nam dù đã đạt tiêu chuẩn về năng lực sản 

xuất, nhưng vẫn khó cạnh tranh vào kênh ETC. 
Thời gian tới, khi thông tư mới của Bộ Y tế quy 
định việc đấu thầu thuốc được ban hành, các tiêu 
chí kỹ thuật đối với từng nhóm thuốc được nâng 
cao, sẽ mang đến nhiều thử thách cho các công 
ty dược trong việc thực hiện chủ trương Chính 
phủ đề ra nhằm thúc đẩy phát triển ngành công 
nghiệp dược liệu quốc gia. 
Bên cạnh đó trong năm 2018, Bộ Y tế ban hành 
một số thông tư như: Thông tư số 07/2018/TT-
BYT Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh 
dược của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/
NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành luật dược; Thông tư 11/2018/TT-BYT quy 
định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 
Thông tư 21/2018/TT-BYT quy định về đăng ký 
lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu; Thông tư 
30/2018/TT-BYT điều kiện thanh toán các thuốc 
hóa dược, sinh phẩm tham gia BHYT,... Những 
văn bản luật này yêu cầu Công ty phải thực hiện 
đúng những quy định về hoạt động cũng như 
đảm bảo an toàn về chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa trong ngành dược.
Công ty luôn thường xuyên theo dõi, cập nhật 
những thay đổi mới trong hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan để kịp thời thực hiện 
đúng quy định của pháp luật trong công tác quản 
lý và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
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Rủi ro lãi suấtRủi ro về môi trường

Ngoài việc thực hiện theo quy định của 
pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh 
doanh, Công ty còn chịu sự chi phối của 
Luật Bảo vệ Môi trường. Những hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, xử lý chất thải tránh 
gây ô nhiễm môi trường luôn được Công 
ty đặt lên hàng đầu. Là một công ty hoạt 
động trong ngành Dược phẩm, sứ mệnh 
của Bepharco mang lại sức khỏe cho cộng 
đồng và xã hội. Vì vậy, Công ty luôn ý thức 
về vấn đề bảo vệ môi trường trong sạch, 
lành mạnh. Chấp hành Luật Bảo vệ Môi 
trường là một trong ưu tiên hàng đầu của 
Công ty.

Rủi ro khác

Vốn vay từ ngân hàng là một nguồn vốn không thể thiếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của các 
doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng. Việc thực hiện các dự án từ khi ký kết hợp đồng, bắt đầu 
thực hiện cho đến khi hoàn thành thường kéo dài nhiều năm khiến nhu cầu vốn lưu động của Công 
ty khá lớn. Do đó Công ty thường xuyên sử dụng vốn vay ngân hàng với lãi suất thả nổi.
Theo số liệu của Viện Chiến lược ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, hiện nay lãi suất cho vay VND ổn 
định ở mức 6% - 9%/năm đối với ngắn hạn, 9% - 11% đối với dài hạn, mặc dù chịu các áp lực từ việc 
tăng lãi suất huy động và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng kể từ khi bước vào quý III năm 2018 
nhưng với những chính sách điều hành linh hoạt, kịp thời của Ngân hàng Nhà nước, thị trường tiền 
tệ tiếp tục ổn định, hỗ trợ cho việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong nền kinh tế.
Trong năm 2018, nợ vay ngắn hạn của Công ty đã giảm đáng kể 54,76% và không có nợ vay dài hạn 
kết hợp với lãi suất cho vay ổn định của thị trường giúp Công ty giảm thiểu được rủi ro về biến động 
lãi suất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, năm 2019 dự báo lãi suất sẽ tiếp tục chịu áp lực gia 
tăng do nhiều nguyên nhân: FED nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2019, dự báo lạm 
phát năm 2019 có thể sẽ cao hơn năm 2018 tạo áp lực tăng lãi suất tiền gửi ngân hàng,... ngoài ra còn 
các yếu tố chính sách tiền tệ của các quốc gia trên thế giới đang theo hướng thắt chặt hơn, góp phần 
làm gia tăng lãi suất và chi phí vay mượn trong nền kinh tế. Công ty phải đối mặt với rủi ro về lãi suất 
mỗi khi thị trường biến động, tuy nhiên với chính sách cân đối nguồn vốn hợp lý, Công ty vẫn luôn 
kiểm soát được rủi ro này, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ.

Ngoài những rủi ro kể trên, những rủi ro 
khác như thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, 
dịch bệnh,...thường hiếm khi xảy ra nhưng 
khi xảy ra thường để lại hậu quả nghiêm 
trọng về tính mạng và tài sản ảnh hưởng 
đến sự ổn định và tình hình sản xuất kinh 
doanh của Công ty. Công ty cần thường 
xuyên theo dõi, kiểm tra để đảm bảo tuân 
thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn lao 
động, phòng cháy chữa cháy; đồng thời liên 
tục cập nhật tình hình thông tin về thời tiết, 
chính trị, xã hội để kịp thời có những biện 
pháp đề phòng hợp lý trước những nguy cơ 
thiên tai, chiến tranh nhằm giảm thiểu tối 
đa tổn thất khi có rủi ro xảy ra.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018
% Tăng/ 

Giảm

1 Doanh thu thuần 800.114 776.298 -2,98%

2 Giá vốn hàng bán 614.223 596.571 -2,87%

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 185.890 179.727 -3,32%

4 Doanh thu hoạt động tài chính 6.155 6.176 0,34%

5 Chi phí tài chính 26.900 19.297 -28,27%

Chi phí lãi vay 11.178 13.210 18,19%

6 Chi phí bán hàng 94.114 97.734 3,85%

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 60.670 56.602 -6,70%

8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 16.919 17.891 5,74%

9 Lợi nhuận khác 17.902 8.110 -54,70%

10 Lợi nhuận trước thuế 34.822 26.002 -25,33%

11 Lợi nhuận sau thuế 28.246 21.180 -25,02%

ĐVT: Triệu đồng

Năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có sự sụt giảm tương đối so với cùng kỳ 
năm 2017. Doanh thu thuần năm 2018 đạt 776 tỷ đồng, giảm 2,98% với sự sụt giảm trong 
hầu hết các khoản mục cơ cấu doanh thu. Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán cũng giảm 2,87% 
so với cùng kỳ nguyên nhân là do tình hình khó khăn chung của ngành dược năm 2018 nên 
doanh thu không đạt như kỳ vọng, đồng thời  giá hàng hóa đầu vào, nguyên vật liệu sản xuất 
gia tăng do yếu tố tỷ giá trong khi giá hàng hóa đầu ra giảm do yếu tố cạnh tranh cao. Do 
doanh thu không đạt như kỳ vọng nên kéo theo lợi nhuận gộp của Công ty giảm 3,32% đạt 
mức 179,73 tỷ đồng so với năm 2017. Biên lợi nhuận gộp của Công ty năm 2018 đạt 23,15% 
vẫn giữ ở mức tương đương so với năm 2017 23,23%.

Năm 2018, Công ty thực hiện quản lý chi phí khá tốt, chi phí bán hàng chỉ tăng 3,62 tỷ đồng 
tương ứng tỷ lệ tăng 3,85% chủ yếu là chi phí cho nhân viên. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
giảm 4,07 tỷ đồng tương ứng giảm 6,7% so với năm 2017, với chủ trương sắp xếp cơ cấu lại 
nhân sự của Hội đồng quản trị làm tăng hiệu quả hoạt động và giữ hệ thống ổn định.
Doanh thu tài chính năm 2018 không có nhiều biến động so với cùng kỳ, chỉ tăng 0,34%, 
nguyên nhân là những khoản gia tăng trong doanh thu tài chính đến từ lãi tiền gửi ngân 
hàng, lãi trái phiếu ngân hàng đã bù trừ cho những khoản giảm trong cổ tức, lợi nhuận được 
chia và lãi thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác. Chi phí tài chính giảm từ 26,89 
tỷ đồng xuống còn 19 tỷ đồng, tương ứng giảm 28,27% so với năm 2017. Chi phí lãi vay của 
Công ty tăng 18,19% do biến động lãi suất gia tăng trong năm 2018 nhưng được bù đắp bởi 
khoản giảm các chi phí tài chính khác như giảm trong phí trả nợ trước hạn, giảm lỗ chênh 
lệch tỷ giá phát sinh và lỗ từ hoạt động mua lại công ty con đã giúp làm giảm chi phí tài 
chính. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 6,7%, trong khi chi phí bán hàng tăng tương 
đối 3,85% so với năm 2017. 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 vẫn đạt ở mức tăng 5,74% 
so với cùng kỳ nhưng do sự giảm sâu trong lợi nhuận khác đã kéo theo sự sụt giảm lợi nhuận 
đạt được của Công ty. Cụ thể, thu nhập khác giảm 59,75% do giảm trong lãi thanh lý, nhượng 
bán tài sản cố định, tiền phạt vi phạm hợp đồng, các khoản nợ không còn phải trả; chi phí 
khác cũng giảm 81,95% so với cùng kỳ năm 2017 do giảm chi phí phạt vi phạm hợp đồng và 
các chi phí khác đã kéo theo lợi nhuận khác giảm 54,7% từ 17,9 tỷ đồng xuống còn 8,11 tỷ 
đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 26 tỷ đồng, giảm 8,82 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 
giảm 25,33% và lợi nhuận sau thuế đạt 21,18 tỷ đồng giảm 25,02% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP 
sở hữu (*)

Tỷ lệ sở hữu
%/vốn điều lệ

1 Ông Phạm Thứ Triệu Chủ tịch HĐQT 788.965 6,40%

2 Ông Võ Minh Tân Phó Chủ tịch 30.000 0,24%

3 Ông Nguyễn Khắc Hanh Thành viên 25.000 0,20%

4 Ông Lê Văn Minh Thành viên 1.025.000 8,32%

5 Ông Nguyễn Hoàng Sơn Thành viên 391.250 3,18%

6 Ông Lê Vinh Danh Thành viên 0 0%

7 Ông Vũ Quang Đông Thành viên 0 0%

Danh sách Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1980
Địa chỉ thường trú: Quận 5, TP Hồ Chí Minh 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Đại học Clemson – Hoa Kỳ
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.025.000 cổ phần, chiếm 8,32%/vốn điều lệ

(*) Tính tại thời điểm 20/03/2019

Năm sinh: 1979  
Địa chỉ thường trú: 4/19 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Kiểm toán
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 788.965 cổ phần, chiếm 6,4%/vốn điều lệ

Năm sinh: 1969  
Địa chỉ thường trú: 15 Ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Trình độ chuyên môn: Dược sỹ
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 30.000 cổ phần, chiếm 0,24%/vốn điều lệ Năm sinh: 1979

Địa chỉ thường trú: Phòng 106, nhà D14, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế tài chính - Đại học Georgetown - Hoa Kỳ
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ

Ông Phạm Thứ Triệu – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Khắc Hanh – Thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1963
Địa chỉ thường trú: 33/16 Đường số 9, P. Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế, Học giả sau tiến sĩ, Giáo sư kinh tế
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ

Ông Lê Vinh Danh – Thành viên HĐQT

Ông Vũ Quang Đông – Thành viên HĐQT

Ông Võ Minh Tân – Phó chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1978  
Địa chỉ thường trú: 23C Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 25.000 cổ phần, chiếm 0,20%/vốn điều lệ

Năm sinh: 1965
Địa chỉ thường trú: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 391.250 cổ phần, chiếm 3,18%/vốn điều lệ
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Danh sách Ban điều hành

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP 
sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Võ Minh Tân Tổng Giám đốc 30.000 0,24%

2 Ông Nguyễn Thế Quốc Uy Phó Tổng Giám đốc kiêm 
Kế toán trưởng 0 0%

3 Ông Hoàng Xuân An Phó Tổng Giám đốc 21.354 0,17%

4 Bà Trần Thị Thanh Phượng Phó Tổng Giám đốc 25.060 0,2%

5 Ông Triệu Văn Bảo Quốc Phó Tổng Giám đốc 10.965 0,09%

(*) Tính tại thời điểm 20/03/2019

Danh sách Ban điều hành

Năm sinh: 1978
Địa chỉ thường trú: 42, Tổ 46, Ngõ 123, Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 21.354 cổ phần, chiếm 0,17%/vốn điều lệ

Năm sinh: 1984
Địa chỉ thường trú: B103, Căn hộ Quang Thái, 111B Lý Thánh Tông, phường Tân 
Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính, ngân hàng
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Năm sinh: 1964
Địa chỉ thường trú: 275 A4, Khu phố 3, Phường Phú Khương, Tỉnh Bến Tre 
Trình độ chuyên môn: Dược sỹ
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 25.060 cổ phần, chiếm 0,2%/vốn điều lệ

Năm sinh: 1976
Địa chỉ thường trú: Ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 10.965 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ

Ông Hoàng Xuân An – Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thế Quốc Uy – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

Ông Võ Minh Tân – Tổng Giám đốc

Bà Trần Thị Thanh Phượng – Phó Tổng Giám đốc

Ông Triệu Văn Bảo Quốc – Phó Tổng Giám đốc

Xem lý lịch Hội đồng quản trị
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Danh sách Ban Kiểm toán nội bộ

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKTNB, BTGĐ trong năm 2018

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở 
hữu (*) Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Nguyễn Khắc Hanh Trưởng ban 25.000 0,20%

(*) Tính tại thời điểm 20/03/2019

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ 
nhiệm

Ngày miễn 
nhiệm

1 Ông Nguyễn Văn Nam Phó Tổng Giám đốc - 01/01/2019

2 Ông Lê Phước Lễ Phó Tổng Giám đốc - 01/01/2019

3 Ông Nguyễn Văn Chí Cường Kế toán trưởng - 01/01/2019

4 Ông Nguyễn Thiện Nhân Thường trực Ban kiểm 
toán nội bộ - 01/01/2019

5 Ông Nguyễn Thế Quốc Uy Thành viên Ban kiểm 
toán nội bộ - 01/01/2019

6 Ông Vũ Quang Đông Thành viên HĐQT 06/12/2018

7 Ông Triệu Văn Bảo Quốc Phó Tổng Giám đốc 01/01/2019

8 Ông Nguyễn Thế Quốc Uy Phó Tổng Giám đốc 
kiêm Kế toán trưởng 01/01/2019

Ông Nguyễn Khắc Hanh – Trưởng ban

Xem lý lịch Hội đồng quản trị
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Số lượng cán bộ công nhân viên

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ

A Phân loại theo giới tính 363 100,00%

1 Nam 169 46,56%

2 Nữ 194 53,44

B Theo trình độ 363 100,00%

1 Trình độ đại học, cao đẳng 127 34,99%

2 Trình độ trung cấp 194 53,44%

3 Trình độ lao động phổ thông 42 11,57%

C Theo tính chất lao động 363 100,00%

1 Trực tiếp sản xuất 30 8,26%

2 Không trực tiếp sản xuất 333 91,74%

Theo giới tính: Trong 363 lao động của 
Công ty có 169 lao động là nam giới tương 
ứng với tỷ lệ 46,56% và 194 lao động là nữ 
giới chiếm 53,44%. Với đặc điểm ngành 
hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm, 
với yêu cầu kĩ thuật cao, sự tỉ mỉ để đảm 
bảo chất lượng hàng hóa nên nguồn lao 
động theo giới tính của Công ty chênh lệch 
không lớn, đáp ứng nhu cầu linh hoạt về lao 
động, phù hợp với tính chất hoạt động của 
Công ty.

Theo trình độ: Trong cơ cấu 
lao động theo trình độ, số 
lượng lao động có trình độ 
đại học cao đẳng và trình độ 
trung cấp lần lượt là 34,99% 
và 53,44%, còn lại 11,57% là 
lao động phổ thông. Công ty 
hoạt động sản xuất và cung 
ứng thuốc và nguyên liệu làm 
thuốc, là lĩnh vực liên quan 
đến sức khỏe cộng đồng nên 
cần lượng lao động có trình 
độ chuyên môn cao, đảm bảo 
an toàn và kỹ thuật trong quá 
trình hoạt động sản xuất kinh 
doanh.

Theo tính chất lao động: 
Hoạt động chủ yếu của Công 
ty là cung ứng thuốc và 
nguyên liệu làm thuốc nên 
lượng lao động không trực 
tiếp sản xuất là 333 lao động 
tương ứng tỷ lệ 91,74%, còn 
lại là 30 lao động trực tiếp 
tham gia sản xuất chiếm tỷ lệ 
8,26%. 
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Chính sách nhân sự

Thu nhập bình quân

Đầu tư tài chính

Đầu tư dự án

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng) 4.825.799 4.790.434 5.279.879

Chế độ làm việc: công ty thực hiện chế độ 08 giờ/ngày, 44 giờ/tuần.
Chính sách lương thưởng: 
Công ty thực hiện chế độ tiền lương theo đúng quy chế tiền lương của công ty, đảm bảo cán bộ công 
nhân viên tại từng bộ phận khác nhau được hưởng thu nhập tương xứng với công việc mà mình đảm 
nhận. Chế độ thưởng cho cán bộ công nhân viên được Ban lãnh đạo công ty xây dựng dựa trên kết 
quả kinh doanh của công ty.
Các phúc lợi khác của người lao động trong công ty cũng được đảm bảo. Hằng năm, cán bộ nhân viên 
được tổ chức các buổi tham quan, nghỉ dưỡng, các hoạt động văn nghệ thể thao nhằm tái tạo sức lao 
động, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết giữa nhân viên toàn công ty.
Chế độ bảo hiểm: Ban điều hành chịu trách nhiệm về việc trích nộp và thanh toán các chế độ bảo hiểm 
của người lao động đúng theo quy định của Nhà nước
Chính sách tuyển dụng: Là doanh nghiệp trong ngành dược, yêu cầu về trình độ chuyên môn của cán 
bộ công nhân viên Công ty là rất cao. Tùy từng vị trí công việc DBT đặt ra tiêu chuẩn riêng tương ứng 
nhằm tìm kiếm nguồn lực phù hợp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

• Thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn 
thông qua việc thoái khoản đầu tư 
tại CTCP Sách và Dịch vụ Văn Hóa 
Long An để tập trung phát triển 
chuỗi giá trị ngành Dược.

• Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại CTCP 
Dược phẩm Yên Bái từ 51,84% lên 
53,53%, cũng như tiếp tục thực hiện 
chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu thêm tại 
các công ty con nếu phù hợp.

• Hoàn tất việc xây mới văn phòng 
và nhà kho Chi nhánh Cần Thơ.

• Sang nhượng nhà văn phòng tại 
Chi nhánh Hà Nội để chuyển sang 
địa điểm kinh doanh mới, thuận 
tiện trong việc mở rộng hệ thống 
và chuyên nghiệp hóa về cơ cấu tổ 
chức trong hoạt động kinh doanh.

• Tiến hành giải thể CTCP Dược 
phẩm OC do dự án đầu tư ban đầu 
chưa triển khai, hoạt động kinh 
doanh có thay đổi.

• Hoàn thành cơ bản việc nộp tiền 
sử dụng đất một lần cho một số 
thửa đất của công ty để ổn định 
chi phí sử dụng đất và hướng đến 
sử dụng hiệu quả hơn.



37 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 38CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Khoản mục Năm 2017 Năm 2018 % Tăng, giảm 
2018/2017

I Các khoản phải thu ngắn hạn 157.849 178.819 13,28%

1 Phải thu khách hàng 144.977 154.911 6,85%

2 Trả trước cho người bán 3.731 3.376 -9,50%

3 Phải thu ngắn hạn khác 9.367 21.874 133,53%

4 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (225) (1.342) -

II Các khoản phải thu dài hạn 2.142 2.479 15,71%

1 Phải thu dài hạn của khách hàng - - -

2 Phải thu dài hạn khác 2.142 2.479 15,71%

ĐVT: Triệu đồng
ĐVT: Triệu đồng

STT Khoản mục Năm 2017 Năm 2018 % Tăng, giảm 
2018/2017

I Nợ ngắn hạn 366.620 377.218 2,89%

1 Vay ngắn hạn 219.923 221.180 0,57%

2 Phải trả người bán 129.649 130.527 0,68%

3 Người mua trả tiền trước 351 314 -10,71%

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1.255 4.750 278,47%

5 Phải trả người lao động 7.649 3.091 -59,59%

6 Chi phí phải trả 3.710 2.238 -37,69%

7 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 164 164 -

8 Các khoản phải trả, phải nộp khác 1.294 11.013 751,21%

9 Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.626 3.942 50,13%

II Nợ dài hạn 99 373 277,12%

1 Phải trả dài hạn khác 99 93 -6,06%

2 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - 280 -

Tổng nợ phải trả của Công ty năm 2018 đạt 377,59 tỷ đồng tăng 2,96% so với cùng kỳ năm 2017 với 
sự gia tăng trong nợ phải trả ngắn hạn và nợ dài hạn. Cụ thể, nợ ngắn hạn trong năm đạt 377,22 tỷ 
đồng tăng 2,89%, nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng nợ phải trả ngắn hạn là do thuế và các khoản 
phải nộp Nhà nước tăng từ 1,26 tỷ đồng lên 4,75 tỷ đồng do tăng các khoản thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Các khoản phải trả phải nộp khác tăng từ 1,29 tỷ đồng lên 11,01 tỷ 
đồng so với cùng kỳ, nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong khoản phải trả phải nộp khác 
là do sự gia tăng của cổ tức phải trả cho các bên liên quan và các tổ chức cá nhân khác như cổ tức 
phải trả thành viên Ban Điều hành, thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan,...
Bên cạnh sự gia tăng đáng kể trong các khoản kể trên, khoản mục người mua trả tiền trước giảm 
10,71%, phải trả người lao động giảm 59,59% và chi phí phải trả giảm 37,69% đã góp phần hạn 
chế sự gia tăng các khoản nợ phải trả ngắn hạn của Công ty. Nợ phải trả dài hạn của Công ty năm 
2018 tăng từ 99 triệu đồng lên 373 triệu đồng so với cùng kỳ nguyên nhân là do năm 2018 Công ty 
có khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan đến chi phí cải tạo, sửa chữa kho và văn phòng 
tại Chi nhánh Hồ Chí Minh trị giá 280 triệu đồng. Công ty không có khoản vay dài hạn do trong 
năm 2018 Công ty không có các dự án đầu tư lớn, chủ yếu sử dụng vốn lưu động phục vụ các hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Năm 2018, các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng từ 157,85 tỷ đồng lên 178,82 tỷ 
đồng, tương ứng gia tăng 13,28% so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm các khoản phải thu từ đại 
lý, nhà thuốc, bệnh viện,... Nguyên nhân chính làm gia tăng các khoản phải thu là do sự gia 
tăng 133,53% khoản phải thu ngắn hạn khác, cụ thể là tăng trong phải thu các bên liên quan, 
phải thu khoản tạm ứng, tiền ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Công ty tại Ngân hàng 
TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre 10,1 tỷ đồng và khoản phải thu liên quan 
đến chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sách và Dịch vụ Văn hóa Long An 4 tỷ đồng. 
Phải thu ngắn hạn khách hàng trong năm tăng 6,85%, tuy nhiên vòng quay khoản phải thu 
giảm từ 5,38 vòng xuống còn 4,61 vòng làm kỳ thu hồi khoản phải thu bình quân tăng từ 67 
ngày lên 79 ngày, nguyên nhân là do doanh thu thuần trong năm giảm, đồng thời mạng lưới 
cung ứng chủ yếu của công ty là kênh ETC mà phần lớn là các đơn vị bệnh viện công nên làm 
chậm công tác thu hồi vốn của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty trích lập dự phòng bổ sung 1,12 
tỷ đồng làm gia tăng dự phòng nợ phải thu khó đòi trong năm 2018 từ 225 triệu đồng lên 1,34 
tỷ đồng. Khoản trả trước người bán trong năm 2018 giảm tương đối 9,50% so với cùng kỳ góp 
phần cải thiện tình hình các khoản phải thu. 
Các khoản phải thu dài hạn có tỷ trọng nhỏ chỉ đạt khoản 1,4% các khoản phải thu ngắn hạn. 
Trong năm 2018, các khoản phải thu dài hạn tăng từ 2,14 tỷ đồng lên 2,48 tỷ đồng, tương ứng 
tỷ lệ tăng 15,71% chủ yếu là tăng trong khoản đặt đọc thuê mặt bằng văn phòng tại TP Hồ Chí 
Minh trị giá 1,2 tỷ đồng. 

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,23 1,18

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,73 0,72

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 59,43 61,16

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 146,50 157,46

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,42 3,37

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,39 1,26

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 3,53 2,73

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 13,79 8,64

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 4,92 3,43

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ 
Doanh thu thuần % 2,11 2,30

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh năm 2018 có sự sụt giảm tương đối so với năm 
2017, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức an toàn. Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,23 lần xuống 1,18 lần 
và hệ số thanh toán nhanh giảm từ 0,73 lần xuống 0,72 lần. Trong năm, Công ty đã không ngừng cải 
thiện chính sách bán hàng hợp lý, đa dạng hóa các nguồn hàng làm cho sản lượng bán hàng của Công 
ty ngày càng tăng, khoản phải thu ngắn hạn trong năm tăng 13,28% so với cùng kỳ. Nguyên nhân làm 
giảm các hệ số thanh toán là do sự gia tăng 2,96% trong khoản nợ phải trả với sự gia tăng cả nợ dài 
hạn và nợ ngắn hạn trong khi tài sản ngắn hạn có sự sụt giảm tương đối 1,24% chủ yếu do giảm tiền 
và tương đương tiền của Công ty. Nhìn chung hệ số thanh toán của Công ty được giữ ở mức an toàn, 
đồng thời Công ty luôn theo dõi và duy trì khoản tiền mặt đủ để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất 
kinh doanh.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Công ty không sử dụng nợ vay tài chính dài hạn mà chủ yếu sử dụng nợ ngắn hạn. Năm 2018, Hệ số 
nợ/Tổng tài sản tăng từ 59,43% lên 61,16% chủ yếu là do sự gia tăng 2,96% trong nợ phải trả mà chủ 
yếu là khoản thuế phải nộp Nhà nước và cổ tức phải trả trong khi tổng tài sản không có sự biến động 
đáng kể. Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu cũng biến động tăng từ 146,50% lên 157,46% so với cùng kỳ.

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của 
Công ty năm 2018 đều có sự sụt giảm 
tương đối so với năm 2017, tuy nhiên có 
thể thấy các chỉ tiêu này vẫn được duy trì 
ổn định. Vòng quay hàng tồn kho giảm 
từ 3,42 vòng xuống còn 3,37 vòng và 
vòng quay tổng tài sản giảm 1,39 vòng 
xuống còn 1,26 vòng. Trong năm 2018, 
giá vốn hàng bán giảm từ 614 tỷ đồng 
xuống còn 599 tỷ đồng tương ứng giảm 
2,87% so với cùng kỳ, nên kéo theo vòng 
quay hàng tồn kho sụt giảm. Bên cạnh 
đó, giá trị hàng tồn kho năm 2018 là 
174,46 tỷ đồng, giảm 3,78% so với cùng 
kỳ năm trước với sự sụt giảm hầu hết các 
khoản mục. Cụ thể, hàng mua đang đi đường giảm từ 20,95 tỷ đồng xuống còn 13,58 tỷ đồng tương ứng 
giảm 35,19%; nguyên vật liệu giảm 11,71 tỷ đồng xuống còn 10,44 tỷ đồng tương ứng giảm 10,86% và 
thành phẩm cũng sụt giảm 35,24% từ 5,1 tỷ đồng xuống còn 3,3 tỷ đồng. Hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn 
nhất trong cơ cấu hàng tồn kho, năm 2018 chiếm 83,39% tỷ trọng tuy nhiên chỉ tăng tương đối 2,50%, 
đồng thời khoản mục công cụ, dụng cụ và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cũng đạt sự gia tăng 
là 54,17% và 1,45% nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ nên ảnh hưởng không đáng kể đến giá trị hàng tồn kho 
trong năm. Số ngày lưu kho bình quân là 108 ngày, chỉ chênh lệch tăng 1 ngày so với số ngày lưu kho 
năm 2017. Tổng tài sản bình quân năm 2018 gia tăng 7,45% so với năm 2017 trong khi doanh thu thuần 
giảm 2,98% là nguyên nhân làm giảm hiệu suất sử dụng tài sản của Công ty trong kỳ.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Sự sụt giảm 25,02% trong lợi nhuận sau 
thuế đạt được của Công ty trong năm 
2018 là nguyên nhân kéo theo sự sụt giảm 
đáng kể trong các chỉ tiêu về khả năng 
sinh lời của Công ty. Hệ số ROE giảm từ 
13,79% xuống còn 8,64% và hệ số ROA 
giảm từ 4,92% xuống còn 3,43%. 
Nhìn chung, những khó khăn trong năm 
2018 về biến động giá cả nguyên liệu, 
thành phẩm đầu vào tăng cao do biến 
động tỷ giá, một số nhóm sản phẩm mới 
chưa được triển khai theo đúng kế hoạch 
dự kiến và nguồn thu từ hoạt động đầu tư 
tài chính tại các công ty con, công ty liên 
kết không đúng kế hoạch đã làm giảm 
tương đối kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty trong năm.

Khoản mục Năm 2017 Năm 2018 %Tăng,giảm Tỷ trọng
năm 2017

Tỷ trọng
năm 2018

Hàng mua đang đi trên đường 20.953 13.579 -35,19% 11,56% 7,78%

Nguyên liệu, vật liệu 11.712 10.440 -10,86% 6,46% 5,98%

Công cụ, dụng cụ 24 37 54,17% 0,01% 0,02%

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 1.591 1.614 1,45% 0,88% 0,93%

Thành phẩm 5.100 3.303 -35,24% 2,81% 1,89%

Hàng hóa 141.942 145.490 2,50% 78,28% 83,39%

Tổng cộng 181.323 174.464 -3,78% 100,00% 100,00%

ĐVT: Triệu đồng

Bảng: Chỉ tiêu hàng tồn kho năm 2017 - 2018

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG & CỘNG ĐỒNG

Nhằm chia sẻ những thành quả đạt được cho những hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động 
cộng đồng, xã hội, Hội đồng quản trị Công ty luôn quan tâm các hoạt động tài trợ, khám 
chữa bệnh từ thiện, cấp phát thuốc cho bệnh nhân nghèo, ủng hộ quỹ vì người nghèo, 
quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12.314.494 cổ phần
• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.314.494 cổ phần
• Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

Thông tin cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 20/03/2019

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 11.845.027 118.450.270.000 96,19%

1 Cá nhân 11.756.981 117.569.970.000 95,47%

2 Tổ chức 88.046 880.460.000 0,71%

II Cổ đông nước ngoài 469.467 4.694.670.000 3,81%

1 Cá nhân 34.577 345.770.000 0,28%

2 Tổ chức 434.890 4.348.900.000 3,53%

Tổng cộng 12.314.494 123.144.940.000 100%

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
Các chứng khoán khác: Không có
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Thuận lợi và khó khăn Tình hình sản phẩm và thị trường

Thuận lợi

• Về việc đầu tư vốn vào các công ty cùng ngành, đã hoàn tất việc đầu tư chiến lược và nắm giữ tỷ lệ 
sở hữu chi phối tại các công ty con; duy trì tỷ lệ sở hữu ở công ty liên kết mạnh về hoạt động phân 
phối để mở rộng danh mục sản phẩm và phát triển thị trường.

• Tiếp tục tổ chức cơ cấu lại nhân sự cho tinh gọn, phù hợp; sắp xếp lại một số phòng ban chức năng, 
bổ nhiệm một số chức danh quản lý có kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên ngành; xây dựng 
lại thang bảng lương cho phù hợp với chính sách nhà nước và tình hình sản xuất kinh doanh; ổn 
định thu nhập và đời sống của người lao động.

• Tăng cường phát triển doanh số kênh bán hàng OTC song song với ETC bằng nhiều chương trình 
và chính sách bán hàng, góp phần bù đắp sự sụt giảm doanh số 2 trong công tác đấu thầu và mở 
rộng mạng lưới kinh doanh ở tất cả các tuyến trên cả nước.

• Tiếp tục nâng cấp hệ thống ERP cho toàn công ty, ở các phân hệ đã và đang dần hoàn thiện như 
nhân sự & quản lý kinh doanh, tài chính - kế toán, và một số phân hệ quản lý khác. Việc hoạt động 
hiệu quả của hệ thống này góp phần hoàn thiện công tác quản trị từ cấp cao đến cấp cơ sở ở từng 
bộ phận kinh doanh của Công ty.

• Sản phẩm chính trong kinh doanh của Công ty chủ yếu là thuốc chữa bệnh, được quản lý, triển khai 
bán hàng theo 03 nguồn cung cấp chính: 
+ Nguồn hàng do Công ty nhập khẩu trực tiếp (HNK).
+ Nguồn hàng do Bepharco, 02 Công ty con (Biopharco, Ypharco) và Meyer-BPC sản xuất (HSX). 
+ Nguồn hàng khác từ các nhà sản xuất và phân phối trong và ngoài nước (HK).

• Hàng hóa công ty phân phối trải rộng trên 63 tỉnh, thành phố. Mạng lưới phân phối được chia 
thành 03 vùng (Bắc, Trung, Nam), quản lý và điều hành bởi 7 đơn vị trực thuộc: Chi nhánh Tp Hồ 
Chí Minh, CN Hà Nội, CN Đà Nẵng, CN Cần Thơ, CN Khánh Hòa, CN Ninh Bình và Phòng Kinh 
doanh tại Bến Tre.

• Trong năm 2018, hàng hóa công ty phân phối đến gần 10.000 khách hàng, tăng 2,9% so với kế 
hoạch 2018 là 9.350 khách hàng. Trong đó khách hàng OTC tăng 7,9% so với kế hoạch 2018 là 7.645 
khách hàng.

• Khách hàng tập trung nhiều ở trung tâm thị xã, thành phố là 6.646 (69,1%); ở tuyến thị trấn, tuyến 
xã là 2.974 (30,9%). 

• Doanh thu thuần năm 2018 là 693,8 tỷ đồng; phân chia theo các nguồn hàng tham gia như sau: 
Hàng nhập khẩu đạt 341,6 tỷ đồng (chiếm 49,2%), hàng sản xuất đạt 114,4 tỷ đồng (chiếm 16,5%), 
còn lại là hàng khác hơn 237,8 tỷ đồng (chiếm 34,3%).

Khó khắn

• Nhóm hàng nhập khẩu truyền thống 
vẫn là mối lo hàng đầu, luôn bị áp lực 
cạnh tranh về giá và rủi ro rớt thầu 
trong công tác đấu thầu, ngoài ra còn 
do ảnh hưởng bởi lý do khách quan là 
tỷ giá ngoại tệ, lãi suất tiền vay ngắn 
hạn tăng, chi phí vận chuyển hàng 
hóa tăng,…làm suy giảm hiệu quả 
hoạt động kinh doanh của công ty.

• Quá trình tái cơ cấu lại nhân sự chưa 
hoàn tất nên chưa có giải pháp đồng 
bộ, kịp thời để thúc đầy mạng lưới 
hoạt động hiệu quả tương xứng với 
tiềm năng hiện có và việc triển khai 
các sản phẩm mới ra thị trường còn 
chậm so với dự kiến.
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• Tổng mức doanh thu thuần năm 2018 đạt được 693,8 tỷ đồng - giảm 12,1 tỷ đồng, tương 
đương tỷ lệ giảm 1,8% so với năm 2017. Nguyên nhân sụt giảm là do tình hình khó khăn 
chung của ngành, giá bán giảm và tập trung cơ cấu lại nhóm hàng. 

• Từ khi cổ phần hóa vào giữa năm 2004, doanh thu của Công ty tăng trưởng rất đều, tốc độ 
tăng trưởng bình quân khoảng 10% (năm sau so với năm trước). Nhưng giai đoạn 2013 - 2018 
tốc độ doanh thu không ổn định, thậm chí tỉ lệ tăng trưởng âm xuất hiện ở năm 2013, 2014 và 
2018. Nguyên nhân chính là do chính sách vĩ mô về đấu thầu thuốc trong các bệnh viện công 
lập thay đổi, mức độ ảnh hưởng nặng nhất vào 6 tháng cuối năm 2013, kéo dài đến 2014 và 
hiện nay. Việc giảm doanh thu là do khách quan, nhưng chủ quan là do công ty chưa có động 
thái thiết thực để giảm thiểu rủi ro sụt giảm doanh thu dù đã dự đoán trước tình hình. 

• Trong những năm sụt giảm, doanh thu của nhóm hàng nhập khẩu vẫn có tăng trưởng dù tỷ lệ 
không cao, trong khi nhóm hàng sản xuất và hàng khác sụt giảm và phát triển chưa ổn định. 
Nhưng do hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn và hàng sản xuất cũng dần phát triển nên đã 
kéo lại mức giảm doanh thu chung.

• Mức lãi gộp bán hàng đạt được trong năm 2018 là 151,9 tỷ đồng - giảm gần 10 tỷ đồng, tương 
đương 6% so với năm 2017. Mức giảm là do doanh thu giảm cộng với việc thực hiện các chính 
sách giảm giá, kích cầu để giữ thị phần và ổn định khách hàng. Doanh số bán hàng nhập khẩu 
vẫn ổn định và tăng nhẹ, khoảng 0,5% so với cùng kỳ, nhưng do tỷ giá đầu vào tăng và nguyên 
nhân còn do nhóm hàng khác có tỷ trọng cao nhưng mức lãi gộp thấp, nên làm ảnh hưởng 
đến tỷ lệ lãi gộp chung.

• Việc quản lý các khoản chi phí khá tốt, chi phí bán hàng thực hiện chỉ tăng 4,8 tỷ đồng so với 
cùng kỳ, tính tỷ lệ chi phí trên doanh thu thuần thì tỷ lệ này tăng khoảng 1%, (năm 2018 là 
12,9% so với 12,0% của năm 2017 và 11,8% năm 2016). Như vậy, dù phải chi phí nhiều cho 
hoạt động tiếp thị của 2 nhóm hàng sản xuất mới, chứng tỏ rằng các khoản chi phí dành cho 
hoạt động bán hàng vẫn bình thường; đối với chi phí quản lý doanh nghiệp thực hiện giảm 
4,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, nếu tính tỷ lệ chi phí trên doanh thu thuần thì tỷ lệ này giảm 0,6%, 
(năm 2018 là 5,5% so với 6,1% năm 2017 và 6,9% năm 2016), với chủ trương sắp xếp cơ cấu lại 
nhân sự của HĐQT làm tăng hiệu quả hoạt động và giữ hệ thống ổn định.

• Dựa vào biên lợi nhuận thuần đạt 2,2% và biên lợi nhuận hoạt động đạt 5,2% cho thấy công 
ty hoạt động kinh doanh có thể chi trả các khoản chi phí dựa trên doanh thu thuần của hoạt 
động kinh doanh bán hàng. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần của Công ty năm 2018 2,7%, 
giảm 1,6% so năm 2017 4,3%, năm 2016 4,5%. Công ty hoạt động chính theo hướng phân phối 
nên mức lợi nhuận biên không cao so với các đơn vị cùng ngành có hoạt động sản xuất quy 
mô hơn.

• Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 23,2 tỷ đồng, sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp 
4,0 tỷ đồng thì lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 18,7 tỷ đồng, chưa hoàn thành kế hoạch lợi 
nhuận năm 2018 đã đề ra với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 26,5 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Bepharco

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh năm 2018 là 23,2 tỷ đồng, được 
hình thành từ lãi gộp bán hàng 151,9 tỷ đồng trừ đi chi phí bán hàng - quản lý 127,8 tỷ đồng, cộng với 
doanh thu hoạt động tài chính 9,5 tỷ đồng, trừ 3 chi phí tài chính 18,3 tỷ đồng. Chi tiết các chỉ tiêu hình 
thành lợi nhuận bán hàng được trình bày dưới đây:

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

1 Tổng doanh thu thuần Tỷ đồng 705,9 693,8

1.1 Doanh thu thuần HNK Tỷ đồng 340,0 341,6

Tốc độ tăng trưởng % 5% 0,5%

Tỷ trọng % 48% 49%

1.2 Doanh thu thuần HSX Tỷ trọng 97,5 114,4

Tốc độ tăng trưởng % 58% 17%

Tỷ trọng % 14% 17%

1.3 Doanh thu thuần HK Tỷ đồng 268,4 237,8

Tốc độ tăng trưởng % 49% -12%

Tỷ trọng % 38% 34%

2 Tốc độ tăng trưởng % 24% -2%

Bảng: Doanh thu & cơ cấu doanh thu (*)

Bảng: Lãi gộp bán hàng (*)

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

1 Lãi gộp Tỷ đồng 161,5 151,9

2 Tốc độ tăng trưởng % 15% -6%

3 Lãi gộp/Doanh thu % 22,8% 21,9%

(*) Theo số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty mẹ. 
Kết quả đánh giá Báo cáo tài chính hợp nhất đã được trình bày ở phần trên.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tổng tài sản 03 năm gần nhất từ 2016 - 2018 cho 
thấy tài sản tăng liên tục, năm 2018 tăng 8,4 tỷ 
đồng, tương đương 1,5% so với năm 2017; năm 
2017 tăng 79,9 tỷ đồng, tương đương 17,6% 
so với năm 2016; năm 2016 tăng 84,5 tỷ đồng, 
tương đương 18,8% so với năm 2015. Xét về 
mức biến động thì hàng tồn kho có xu hướng 
giảm, do dự trữ hàng nhập khẩu đã hết số đăng 
ký, nhưng có sự gia tăng đáng kể các khoản đầu 
tư tài chính dài hạn tại các công ty con, công ty 
liên kết. 

Tồn kho năm 2018 có xu hướng giảm theo 
chiều hướng tích cực với mức độ vừa đủ và hợp 
lí so với các năm trước. Mức tồn kho bình quân 
năm 2018 là 164,9 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng so 
với năm 2017 là 163,5 tỷ đồng, giảm 9,9 tỷ đồng 
so với năm 2016 là 174,8 tỷ đồng. Với mức tồn 
kho vừa nêu thì số ngày lưu kho bình quân năm 
2018 là 111 ngày, tăng 2 ngày so với 109 ngày 
năm 2017 và 149 ngày so với năm 2016.
 

• Khối tài sản tại ngày 31/12/2018 nêu trên được đài thọ bởi nguồn vốn chủ hơn 171,1 tỷ đồng, từ 
lợi nhuận để lại và các quỹ; nguồn nợ phải trả hơn 372,1 tỷ đồng, tăng 19,6 tỷ đồng, tương đương 
tăng hơn 5,5% so với đầu năm. 

• Chỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty các năm trước trong khoảng từ 2,0 – 2,2 lần, năm 
2017 là 1,93 lần, năm 2018 là 2,17, chỉ số này cho thấy vốn chủ cũng chưa cải thiện nhiều, cần có 
chủ trương cơ cấu lại danh mục tài sản và các khoản đầu tư đủ sức trang trải cho các khoản nợ 
tốt hơn. Nhìn chung, đặc điểm của ngành Dược: vốn ít, sử dụng đòn bẩy nhiều. Chỉ số này dưới 
03 được xem là an toàn đối với doanh nghiệp hoạt động lâu năm và có uy tín trên thị trường như 
Công ty. Hơn nữa, nhìn vào hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2018 là hơn 1.0 và hệ số thanh toán 
nhanh là 0,5, xét thấy Công ty hoàn toàn có thể chủ động được các khoản nợ ngắn hạn bằng tài 
sản ngắn hạn tương đối tốt

• Năm 2018, dòng tiền thu từ hoạt động kinh 
doanh năm 2018 giảm mạnh là do các biến 
động về lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
chính, từ các khoản phải thu…Với hoạt 
động kinh doanh chính là do doanh số các 
nguồn hàng giảm làm ảnh hưởng đến tỷ lệ 
lãi gộp chung, các khoản phải thu là do tỷ 
trọng nợ của các đối tượng nợ hệ điều trị 
thanh toán từ ngân sách nhà nước, mặt khác 
nhằm để kích cầu cũng làm gia tăng chi phí 
khuyến mãi, quảng cáo; về hoạt động đầu 
tư, dòng tiền thu được từ thanh lý những tài 
sản dài hạn khác, tiền thu được từ cổ tức và 
lợi nhuận được chia; về hoạt động tài chính, 
dòng từ thu được từ việc tăng vay thanh toán 
cho các khoản phải trả từ đầu năm đến nay.

• Tóm lại, số dư tiền năm 2018 có xu hướng 
giảm so với cùng kỳ là do chủ yếu từ dòng 
tiền hoạt động kinh doanh chính, nguồn thu  
từ các hoạt động đầu tư tài chính tại các công 
ty con, công ty liên kết không như dự kiến 
do tình hình chung của ngành Dược trong 
năm 2018. Vì vậy, để đảm bảo dòng tiền hoạt 
động kinh doanh ổn định, Công ty sẽ rà soát 
lại biên lợi nhuận của các nguồn hàng, xem 
xét chặt chẽ lại chính sách bán hàng, tồn 
kho, chính sách nợ từ các khoản phải thu để 
phòng ngừa từ các rủi ro khách quan.

Tình hình tài sản Tình hình nguồn vốn

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty Bepharco

Tài sản dài hạn với giá trị năm 2018 là 181,3 tỷ 
đồng, tăng 15,8 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2017 là 
165,5 tỷ đồng. Trong đó: khoản đầu tư tài chính 
dài hạn không có sự thay đổi nhiều như đầu tư 
vào công ty con hơn 90 tỷ đồng, Công ty liên 
doanh liên kết hơn 48 tỷ đồng; riêng chi phí dài 
hạn trả trước là 18,2 tỷ đồng, bao gồm tiền thuê 
đất trả trước tại Văn phòng chính là hơn 11 tỷ 
đồng và chi phí cải tạo kho & văn phòng tại TP 
Hồ Chí Minh hơn 6 tỷ đồng.

Khoản phải thu 163,3 tỷ đồng vào cuối năm 
2018, tăng 21,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. 
Phải thu về bán hàng  tăng 9,4 tỷ đồng, tương 
đương 137,2 tỷ đồng năm 2018 so với năm 2017 
là 127,8 tỷ đồng. Nợ phải thu bán hàng bình 
quân năm 2018 là 132,4 tỷ đồng năm 2018, tăng 
19,7 tỷ đồng so với năm 2017 là 112,7 tỷ đồng. 
Số ngày cho nợ bình quân năm 2018 là 70 ngày, 
tăng 12 ngày so với năm 2017 là 58 ngày.
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CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

Cải cách về cơ cấu, tổ chức
Phương hướng hoạt động năm 2019

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019

Các công tác khác

Chính sách quản lý, điều hành

Chiến lược phát triển sản phẩm

Cách thức quảng bá thương hiệu

Thực hiện cơ cấu lại một số nhân sự chủ chốt và tăng cường bổ sung lực lượng bán hàng, hoàn thiện sơ 
đồ tổ chức theo chức năng nhiệm vụ mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường.

• Từng bước ổn định việc phân chia địa bàn kinh doanh theo 3 vùng miền Bắc – Trung – Nam, bố trí 
cán bộ quản lý theo khu vực vùng miền, chia tách 02 kênh bán hàng trong và ngoài hệ điều trị,  góp 
phần phát huy thế mạnh từng khu vực và tạo sự gắn kết, lãnh chỉ đạo xuyên suốt trong hệ thống, 
phát huy hiệu quả kinh doanh.

• Từng bước áp dụng việc quản lý điều hành theo mô hình chung xuyên suốt từ Công ty mẹ đến các 
công ty con.

• Thực hiện tốt chiến lược nhân sự, sản phẩm, tài chính; tăng cường công tác quản lý và nâng cao năng 
lực trong từng đơn vị; hoàn thiện hệ thống quản trị tại các công ty con để sử dụng và khai thác đồng 
vốn có hiệu quả.  

• Định vị Công ty mẹ tiếp tục đi hướng chính là phân phối, củng cố và mở rộng thị trường, tăng cường 
công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm mới mang tính chiến lược, tăng sức cạnh tranh. Nâng cao chất 
lượng hoạt động của đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp phù hợp từng địa bàn nhằm phát huy được 
thế mạnh hiện có đưa doanh số tăng mạnh trong những năm tiếp theo.

• Củng cố trong toàn hệ thống hoạt động năng động và linh hoạt, tăng cường năng lực chuyên môn 
nghiệp vụ, phát huy sức mạnh hệ thống phân phối thông qua văn hóa doanh nghiệp. Nắm bắt kịp 
thời tâm tư nguyện vọng của người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định để người lao động an tâm 
làm việc nhằm đưa công ty phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2019

1 Doanh thu thuần Đồng 725.000.000.000

2 Lợi nhuận trước thuế Đồng 30.700.000.000

3 Mức chia cổ tức %/VĐL Tối thiểu 10%

• Tập trung ưu tiên, phát triển các sản phẩm chủ lực sản xuất trong nước thông qua các hình thức cải 
tiến bao bì, mẫu mã và chất lượng, tăng cường các biện pháp thúc đẩy bán hàng, chăm sóc khách 
hàng.

• Từng bước đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của 
thị trường trong nước và khu vực.

• Truyền thông phổ cập kiến thức sản phẩm: Báo viết, tạp chí, tài liệu chuyên ngành
• Truyền thông, quảng cáo qua internet, truyền thanh, truyền hình.
• Quảng cáo hình ảnh: bảng ngoài trời, trưng bày tại điểm bán, tờ rơi sản phẩm
• Dịch vụ sau bán hàng: Website sản phẩm, tổng đài hỗ trợ khách hàng.
• Tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo chuyên ngành.

• Đầu tư hoàn thiện hệ thống quản lý và kênh phân phối theo hướng tập trung chuyên sâu vào đối 
tượng khách hàng theo 02 kênh phân phối ETC (điều trị/ đầu thầu) và OTC (bán lẻ).

• Nghiên cứu nhằm phát triển mạnh hơn nhóm sản phẩm nhập khẩu thông qua việc mở rộng thêm 
đối tác mới cũng như chủng loại sản phẩm mới theo nhu cầu và xu hướng điều trị, đồng thời mở 
rộng nhóm sản phẩm phân phối không chỉ trong lĩnh vực hóa dược, đông dược, sinh phẩm mà 
luôn cả vắc xin, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và mỹ phẩm.

• Đặt trọng tâm cho năm 2019 và những năm sau gia tăng phát triển nhóm hàng sản xuất ở 02 Công 
ty con: Ypharco, Biopharco. Kết hợp marketing đẩy mạnh hiệu quả hoạt động bán hàng bằng nhiều 
hình thức, tạo khí thế từ trong nội bộ lan ra bên ngoài khách hàng, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu 
kinh doanh để cải thiện chế độ lương thưởng cho nhân viên bán hàng.

• Tiếp tục dịch chuyển cơ cấu lại nhân sự, tăng cường thu hút nguồn lực có chuyên môn cao, có 
nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên ngành.

• Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo đúng tiến độ và Điều lệ Công ty.
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Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT Diễn giải Tỷ lệ Số tiền

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2018 BCTC đã được kiểm toán 18.665.106.175

2 Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2018 
(theo BCTC đã được kiểm toán) 35.965.951.570

Trong đó: Đã trích cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 8% 
(ngày chi 25/03/2019) 8%/VĐL 9.851.595.200

3 Trích quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận sau thuế 3%/LNST 559.953.185

4 Trích quỹ phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế 5%/LNST 373.302.124

5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 35.032.696.261

Biện pháp thực hiện

• Tiến hành thương thảo với Ngân hàng tìm kiếm các sản phẩm tài chính phù hợp để có kế 
hoạch ổn định tỷ giá. 

• Xem xét mở rộng quan hệ thêm với các đối tác tài chính - Ngân hàng để có chính sách 
ưu đãi về vốn và chi phí dịch vụ đáp ứng nhu cầu kinh doanh và tiết kiệm chi phí trong 
kinh doanh.

• Xây dựng các chính sách, CTKM và triển khai kế hoạch bán hàng cho các nhóm sản 
phẩm mới đạt hiệu quả cao nhất.

• Phân chia hệ thống bán hàng theo 02 kênh OTC và ETC, quản lý và phát triển mạng lưới 
bán hàng theo hệ thống dọc, nhằm chuyên môn hóa từng lĩnh vực, phân công cán bộ 
quản lý am hiểu địa bàn giám sát, thúc đẩy phát triển kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu nhất.

• Tăng cường tìm kiếm các sản phẩm mới trong và ngoài nước, cũng như xem xét mở rộng 
thêm thị trường trong và ngoài nước.

• Hoàn thiện các qui định, qui chế về kiểm soát và tiết kiệm chi phí để mang lại hiệu quả 
trong kinh doanh.

ĐVT: Đồng
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

• Tổng quan các chỉ số do ĐHCĐ giao chưa đạt kế hoạch đã đề ra. 
• Nguyên nhân: lĩnh vực hoạt động của Công ty nói riêng và ngành dược nói chung còn nhiều khó 

khăn. 
• Tuy nhiên, Công ty đã tăng tỷ lệ các nhóm hàng bán do 2 Công ty con sản xuất so với năm trước và 

HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã triển khai tập trung, cơ cấu lại tổ chức, mô hình kinh doanh và triển 
khai áp dụng mô hình mới từ năm 2019.

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

• Ban Tổng Giám đốc Công ty đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh hàng năm do Đại hội Cổ đông đề ra, riêng năm 2018 Công ty phải điều chỉnh các chỉ tiêu kế 
hoạch kinh doanh do ảnh hưởng biến của chính sách ngành, cạnh tranh thầu và kế hoạch triển khai 
bán hàng cho các nhóm hàng của các công ty con trong nhóm sản xuất chưa đúng tiến độ.

• Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty để Hội đồng Quản trị 
nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

• Nhiệm kỳ qua, đã thực hiện cơ cấu sắp xếp lại nhân sự một số phòng ban chức năng, đảm bảo nhu 
cầu hoạt động Công ty và đề xuất bổ nhiệm một số chức danh quản lý đáp ứng nhu cầu chuyên môn.

• Triển khai áp dụng phần mềm quản lý hệ thống ERP, CRM, HR đúng tiến độ, kiểm soát ngày giờ công 
bằng dấu vân tay, khai thác hiệu quả phần mềm quản lý.

• Hoàn tất việc phân chia theo địa bàn kinh doanh theo 3 vùng miền Bắc – Trung – Nam, bố trí cán bộ 
quản lý theo khu vực vùng miền nhằm thuận tiện trong điều hành hoạt động kinh doanh.

Những thành quả đạt được

• Trong năm 2018, doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra một phần do việc triển khai chính sách bán hàng 
các sản phẩm từ các Công ty con chậm so với tiến độ dự kiến.

• Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành chưa có giải pháp phát triển thị trường, đầu ra trên lợi thế về 
mạng lưới cũng như các lợi thế hiện có cũng như chưa tăng cường nghiên cứu tìm kiếm đối tác thêm 
mới, cũng như nghiên cứu sản phẩm mới, chưa đạt mục tiêu phân phối 02 nhóm sản phẩm mới của 
02 Công ty con theo kế hoạch năm.

• Giai đoạn 2014 - 2017, Công ty dành nhiều thời gian tập trung công tác đầu tư vào chuỗi giá trị ngành 
dược, xây dựng chiến lược, định hướng phát triển, cơ cấu tổ chức nhân sự, triển khai hệ thống ERP 
chung cho toàn nhóm công ty nên chưa đầu tư có chiều sâu vào công tác phát triển sản phẩm, đối tác, 
mạng lưới được hiệu quả hơn.

• Chưa khai thác tối đa công suất hoạt động của nhà máy sản xuất thuốc nước tại Bepharco cũng như 
Nhà máy tại 02 Công ty con.

• Công tác đầu tư nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới, cũng như công tác nghiên cứu, đánh giá 
thị trường chưa được triển khai thực hiện đạt mức kỳ vọng của Hội đồng quản trị.

Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
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CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Tiếp tục tập trung ưu tiên phát triển nhóm hàng hiện có do các Công ty con sản xuất, cũng như phát 
triển các sản phẩm mới.

• Tăng cường tìm kiếm đối tác, hợp tác với nước ngoài để mở rộng thị trường, đưa vào phân phối trong 
nước.

• Giám sát và điều chỉnh kịp thời cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh mới do HĐQT triển khai, bắt 
đầu áp dụng từ năm 2019.

• Mở rộng đầu tư tại 02 công ty con, cũng như tăng cường liên doanh, liên kết với các công ty trong và 
ngoài nước để đa dạng nguồn hàng, tăng lợi thế cạnh tranh.

• Với định hướng phát triển kinh doanh trên, HĐQT tăng cường huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu 
cầu kinh doanh bằng một trong các hình thức : phát hành cổ phiếu tăng vốn, sử dụng các công cụ tài 
chính, chủ động mở rộng tìm kiếm các tổ chức tín dụng, đối tác, quỹ đầu tư… để tạo cơ hội huy động 
vốn kịp thời, hiệu quả trong kinh doanh.

Kế hoạch về vốn, tỷ lệ cổ tức cho cổ đông

Định hướng của HĐQT cho năm 2019 Kế hoạch đầu tư mở rộng thị trường/tăng năng lực cung cấp dịch vụ, năng lực cạnh 
tranh
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
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Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã đưa ra các quyết định, nghị quyết:

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

1 - 08/01/2018 Thống nhất mức trích lập quỹ lương 2018

2 - 12/01/2018
Thống nhất mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm 
Yên Bái

3 - 26/02/2018
Thống nhất đề cử nhân sự đại diện phần vốn của Bepharco tại Công 
ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Biopharco)

4 - 12/03/2018
Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho 
năm tài chính 2017 và chi trả cổ tức 2017

5 - 27/03/2018
Thống nhất triển khai xây dựng nhà văn phòng và kho cho Chi 
nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre tại Cần thơ

6 - 05/04/2018
Thống nhất thông qua các tài liệu sẽ trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên cho năm tài chính 2017

7 - 16/04/2018
Thống nhất thông qua các tài liệu bổ sung sẽ trình Đại hội đồng cổ 
đông thường niên cho năm tài chính 2017

8 - 21/04/2018
Thống nhất chấp thuận ủy quyền tham dự các cuộc họp Hội đồng 
quản trị

9 - 03/05/2018
Thống nhất thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ 
trách quản trị Công ty

10 - 09/05/2018 Thống nhất phê chuẩn giới hạn tín dụng cho Công ty năm 2018

11 - 04/06/2018
Về việc sơ kết 4 tháng đầu năm 2018 và định hướng hoạt động thời 
gian tới

12 - 29/06/2018
Thống nhất mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội 
bộ

13 - 19/07/2018 Thống nhất giải chấp tài sản bảo đảm của Công ty tại Vietinbank
14 - 13/08/2018 Thống nhất giải thể Công ty con – OC JSC
15 - 16/10/2018 Chuẩn bị Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

16
01/31.10/18/
NQ-HĐQT

31/10/2018 Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

17
02/31.10/18/
NQ-HĐQT

31/10/2018
Thông qua kế hoạch điều động, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ chủ 
chốt

18
03/31.10/18/
NQ-HĐQT

31/10/2018
Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, kế 
hoạch sáp nhập Ypharco và kế hoạch kinh doanh thời gian tới

19
03/21.111/18/
NQ-HĐQT

21/11/2018 Thống nhất sang nhượng nhà văn phòng Công ty tại Hà Nội

20
01, 02, 04, 

05/21.11/18/
NQ-HĐQT

21/11/2018
Chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 
năm 2018 và kế hoạch kinh doanh thời gian tới

21 - 13/12/2018
Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, chức 
năng các đơn vị

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ
Số buổi họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ

tham dự họp
Lý do không tham dự 

họp

1 Ông Phạm Thứ Triệu Chủ tịch 18/18 100%

2 Ông Võ Minh Tân Phó Chủ tịch 18/18 100%

3 Ông Nguyễn Khắc Hanh Thành viên 18/18 100%

4 Ông Nguyễn Hoàng Sơn Thành viên 14/18 70%
Bận công tác – có thống 

nhất qua điện thoại

5 Ông Lê Văn Minh Thành viên 16/18 80%
Bận công tác – có thống 

nhất qua điện thoại

6 Ông Lê Vinh Danh Thành viên 07/18 30%
Được bổ nhiệm từ 

21/04/2018

7 Ông Vũ Quang Đông Thành viên 01/18 0%
Được bổ nhiệm từ 

06/12/2018
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Danh sách thành viên Ban kiểm toán nội bộ

Hoạt động giám sát của BKTNB đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 
điều hành và cổ đông

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP
sở hữu

Tỷ lệ sở hữu
%/vốn điều lệ

1 Ông Nguyễn Khắc Hanh Trưởng ban KTNB 25.000 0,20%

2 Ông Nguyễn Thiện Nhân Thường trực BKTNB 26.724 0,22%

3 Ông Nguyễn Thế Quốc Uy Thành viên BKTNB 0 0%

Giám sát việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018, Đại hội cổ đông bất 
thường năm 2018, kiểm tra và đánh giá tính công khai và minh bạch của việc thực hiện chốt danh 
sách chi trả cổ tức, việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên,...

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Hoạt động của Ban thư ký
• Thực hiện công bố thông tin bất thường và định kỳ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đúng thời gian qui định.
• Chi chép các biên bản họp Hội đồng quản trị;
• Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017, Đại hội 

cổ đông bất thường năm 2018;
• Hoàn tất hồ sơ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền;
• Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ
• Thực hiện chủ trương của Hội đồng 

quản trị: tiến hành phối hợp Ban 
Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các 
phòng ban trong công ty lên kế hoạch 
và thực hiện việc kiểm tra, giám sát 
thường xuyên việc chấp hành, tuân 
thủ những quy định của pháp luật, 
những quy định của công ty có liên 
quan đến hoạt động sản xuất kinh do-
anh ở các đơn vị trực thuộc công ty;

• Xem xét, rà soát, kiểm tra việc chấp 
hành chế độ hạch toán kế toán, quản 
lý tài sản của công ty; các báo cáo của 
kiểm toán độc lập để có những ý kiến 
nhận xét, kiến nghị về những vấn đề 
kiểm soát nội bộ.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HĐQT, BTGĐ, BKTNB

STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng

1 Hội đồng quản trị

Ông Phạm Thứ Triệu Chủ tịch 480.000.000 751.320.000 151.300.000

Ông Võ Minh Tân Phó Chủ tịch 400.000.000 726.820.000 130.300.000

Ông Lê Văn Minh Thành viên HĐQT 220.000.000 19.300.000

Ông Nguyễn Hoàng Sơn Thành viên HĐQT 240.000.000 19.300.000

Ông Nguyễn Khắc Hanh Thành viên HĐQT 240.000.000 19.300.000

Ông Lê Vinh Danh Thành viên HĐQT 80.000.000 8.800.000

Ông Vũ Quang Đông Thành viên HĐQT 60.000.000 6.300.000

2 Ban kiểm toán nội bộ

Ông Nguyễn Thiện Nhân Trưởng ban 90.000.000 175.851.374 63.700.000

Ông Nguyễn Thế Quốc Uy Thành viên 73.000.000 8.800.000

Bà Phạm Trần Minh Thư Thành viên 27.000.000 90.095.803 45.730.266

3 Ban Tổng Giám đốc

Ông Võ Minh Tân Phó Chủ tịch HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc 400.000.000 726.820.000 130.300.000

Ông Lê Phước Lễ Phó Tổng Giám đốc 356.034.600 104.300.000

Ông Nguyễn Văn Nam Phó Tổng Giám đốc 150.609.999 55.500.000

Bà Trần Thị Thanh Phượng Phó Tổng Giám đốc 368.400.000 121.175.000

Ông Hoàng Xuân An Phó Tổng Giám đốc 418.025.999 131.675.000

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Không có

STT
Người thực hiện 

giao dịch
Quan hệ với 
người nội bô

Số CP sở hữu 
đầu kỳ

Số CP sở hữu 
cuối kỳ

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...)

1
CTCP Thiết bị Ngân hàng 
Tiên Phong

Tổ chức có liên 
quan Ông Phạm 
Thứ Triệu

6.318.455 0 Bán hết cổ phần

2 Nguyễn Văn Chí Cường 13.000 9.000 Bán bớt cổ phần

3 Lê Thị Trúc Linh
Vợ Ông Lê Văn 
Minh

913.489 1.915.383 Mua thêm cổ phần

4 Lê Văn Minh 25.000 1.025.000 Mua thêm cổ phần

5 Phạm Thứ Triệu 40.000 742.707 Mua thêm cổ phần

6 Nguyễn Thế Quốc Uy 5.000 0 Bán hết cổ phần

7 Lê Phước Lễ 17.000 10.000 Bán bớt cổ phần

Nhằm tổ chức thực hiện quản trị công ty ro ràng, minh bạch theo đúng quy định pháp luật, công 
ty xây dựng Điều lệ và quy chế quản trị công ty nhằm có sự phân công phân nhiệm phù hợp. Các 
bộ phận tổ chức thực hiện quản trị công ty theo đúng quy trình đã quy định.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 
NĂM 2018
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Bến Tre, ngày 19 tháng 04 năm 2019

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

PHẠM THỨ TRIỆU
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