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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bạc Liêu
Tên tiếng anh:

SAIGON – BACLIEU BEER JSC

Số điện thoại:

(0291 3780 781)

Giấy CNĐKDN số:

Số 1900333973 (số cũ 6003000028) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Bạc Liêu cấp lần đầu ngày 22/12/2006, thay đổi lần thứ bảy ngày
13/07/2016

Số fax:

(0291 3780 567)

Website:

http://biasaigonbaclieu.com

Vốn điều lệ

120.120.000.000 đồng

Email:

bsgbaclieu@gmail.com

Địa chỉ

Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu.

Mã cổ phiếu:

SBL

Logo:
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
22/12/2006, Công ty Cổ phần
Bia Sài Gòn Bạc Liêu được
thành lập ngày 22/12/2006
theo Giấy chứng nhận Đăng
ký kinh doanh số 6003000028
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Bạc Liêu cấp ngày 22/12/2006
với số vốn điều lệ là 35 tỷ đồng

THÀNH TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

30/4/2007, Tổng Công ty
Cổ phần Bia rượu Nước
giải khát Sài Gòn tiến
hành khởi công xây dựng
nhà máy

9/2008, Nhà máy đã có sản
phẩm bia chai Sài Gòn 355 tham
gia thị trường tiêu thụ trong hệ
thống phân phối của Sabeco

16/1/2017, Công ty được Sở
giao dịch chứng khoán Hà Nội
chấp thuận đăng kí giao dịch
Upcom với mã cổ phiếu SBL.
Ngày giao dịch đầu tiên của
cổ phiếu SBL tại sàn Upcom là
ngày 23/1/2017
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2016, Nhà máy được tổng
công ty chấp thuận cho sản
xuất thêm sản phẩm bia chai
Saigon Special
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THÀNH TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Năm 2009

Bộ Công Thương tặng bằng khen năm 2008 về thành tích
“Trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch
sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác”

Năm 2012

Được UBND tỉnh Bạc Liêu tôn vinh “ Đã có thành tích trong
hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia thực hiện tốt
chính sách xã hội năm 2009”
Năm 2010

Được VCCI Cần Thơ trao tặng giấy khen Doanh nghiệp tiêu biểu
khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2011, 2012 do có nhiều
thành tích nổi bật trong công tác quản lý, kinh doanh và vượt qua
giai đoạn khó khăn hiện nay.

Được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng bằng khen “Hoàn
thành tốt nghĩa vụ nộp thuế 2009” theo QĐ số : 1238/GĐ-CT
ngày 07/06/2010;
Được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tôn vinh “Là Doanh nghiệp
phát triển toàn diện năm 2010” theo QĐ số 2873/QĐ-UBND
ngày 28/10/2010;
Được Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ vinh danh “Đã có thành tích
xuất sắc góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác giữa
Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu
long” theo QĐ số 46QĐ/BTC-TNB ngày 10/06/2010.

Được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng bằng khen “Đã hoàn thành
nghĩa vụ nộp thuế năm 2011” theo QĐ số : 809/QĐ-UBND ngày
04/04/2012

Năm 2013

Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao trặng vì
đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và thực hiện
chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, góp phần vào
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc theo quyết
định số 482 QĐ/CTN ngày 17/04/2012.
Năm 2013 được Trung ương hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao
tặng giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” theo quyết định số 333/QĐ
TWH ngày 26/08/2013.

Giám đốc Công ty đạt danh hiệu Danh nhân việt trong chương
trình kỷ niệm 1000 năm Đại lễ Thăng Long Hà Hội năm 2010

Năm 2011

Bộ Tài Chính tặng bằng khen năm 2010 về thành tích “Chấp
hành tốt chính sách pháp luật thuế” theo quyết định số 127/
QĐ-BTC ngày 27/05/2011.
Năm 2010, 2011, Công ty được UBND tỉnh Bạc Liêu tôn vinh
“Đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và
tham gia thực hiện tốt chính sách xã hội”.
Được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng bằng khen “Đã có
thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh tổ quốc năm 2011”
Năm 2011 được Trung ương hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam
trao tặng giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” theo quyết định số
60/2011/QĐ/UBTƯ-DNT ngày 10 tháng 10 năm 2011.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Hoạt động chính của công ty là sản xuất kinh doanh các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát; Sản
xuất kinh doanh cồn rượu; kinh doanh kho bãi, vận tải hàng hóa liên tỉnh; mua bán rác thải phế liệu,
thủy tinh, cao su phế thải, rác thải, đồng nát; Kinh doanh nông sản sơ chế, lương thực thực phẩm
và dịch vụ ăn uống đặc sản.

Hoạt động kinh doanh của SBL chủ yếu ở:
Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, An
Giang và các tỉnh miền Tây.
BIA

“Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh chính mang lại
doanh thu cho Công ty là sản phẩm Bia chai Sài Gòn 355
(Saigon Export) và Bia chai Saigon Lager”

SÓC TRĂNG

BẠC LIÊU

CÀ MAU
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của Công ty tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp và
Điều lệ Công ty, bao gồm các bộ phận:
-

Sơ đồ tổ chức của nhà máy

Đại Hội Đồng Cổ Đông

Ban Giám Đốc

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định

Là Ban có trách nhiệm quản lý và điều hành

những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn

mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật

theo luật pháp và Điều lệ tổ chức hoạt động của

Nhà nước, các quy định của ngành, điều lệ, quy

SBL Việt Nam.

chế, quy định của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua chủ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Annual general meeting

trương chính sách đầu tư phát triển của Công
ty, quyết định cơ cấu vốn, thông qua phương

BAN KIỂM SOÁT
Supervisory Committee
(03 per)

án sản xuất kinh doanh, quyết định bộ máy tổ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Board of Managenment
(05 per)

THƯ KÝ HĐQT

Board of Management
secterary (01 per)

chức quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh
của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị

BAN GIÁM ĐỐC
Board of Director
(03 per)

Là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền
nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề
liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty,

PHÒNG
TÀI CHÍNH – KẾ
TOÁN
Finance Accountancy
Department
(05 per )

PHÒNG
HÀNH CHÍNH
TỔNG HỢP

Administrative –
Planning
Purchase/Sale
Departmen
(33 per )

PHÒNG
KỸ THUẬT –
CHẤT LƯỢNG
Technique- Lab
Department
(11 Per )

PHÂN XƯỞNG
NẤU – LÊN MEN
Fermenting –
Brewing Section
(27 per)

PHÂN XƯỞNG
ĐỘNG LỰC – BT
Dynamic-Maintain
Section
(20 per )

PHÂN XƯỞNG
THÀNH PHẨM
Finished- Products
Section
(19 per )

trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội
đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại
hội đồng cổ đông tất cả những vấn đề quản lý

Ban Kiểm Soát
Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay
mặt cổ đông kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt
động của Công ty trong việc chấp hành tuân thủ
Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật
có liên quan

của Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật

15 |
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC RỦI RO

• SBL là đơn vị hoạt động gia công các sản phẩm cho Sabeco nên việc phát triển của công ty dựa
vào kế hoạch giao hàng của Sabeco hàng năm cho công ty
• Chỉ đạo việc duy trì thường xuyên công tác quản lý chất lượng
sản phẩm, tuân thủ chặt chẽ quy trình công nghệ theo tiêu chuẩn
quy định của Bia Sài Gòn, ISO 9001: 2008, ISO 22000:2005, ISO
14001: 2004, ISO/IEC 17025: 2005
• Tăng cường công tác bảo dưỡng, duy tu,
nâng cấp dây chuyền sản xuất, thiết bị của nhà
máy. Tăng cường mua sắm thiết bị, đầu tư các
hạng mục trong dây chuyền sản xuất để nâng
cao chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của
Tổng Công ty.
• Tiếp tục tập trung phối hợp cùng
Tổng Công ty, Công ty thương mại
khu vực hỗ trợ công tác thị trường,
các chương trình marketing hiệu quả
để giữ thị phần chính tại các tỉnh Bạc
Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng.

“ Ngành Bia đang đối mặt với nhiều rủi ro, nó đang tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau
và có tác động rất đa dạng đến hoạt động kinh doanh. Vì thế việc quy định nhiệm vụ, trách
nhiệm cho từng cấp là điều mà SBL đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo quá trình quản trị rủi
ro được hiệu quả “

Rủi ro kinh tế
Nền kinh tế năm 2018 tiếp tục duy trì đà

trường, phân tích và đưa ra những chính sách

tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát

thích hợp để ứng phó kịp thời những rủi ro này.

được kiểm soát dưới mục tiêu Quốc hội. Kinh tế
Việt Nam kết thúc năm 2018 với nhiều kết quả
tốt đẹp, trong đó phải kể đến mức tăng trưởng
cao nhất trong 10 năm trở lại đây, GDP đạt
7,08%, CPI bình quân tăng 3,54% so với bình
quân cùng kỳ năm trước. Triển vọng kinh tế cho
năm 2019 là rất lớn.
Mặc dù vậy nhưng bộ kế hoạch và đầu tư
cũng lưu ý một số rủi ro, thách thức tới nền kinh
tế Việt nam nói chung và ngành công nghiệp

• Định hướng Công ty nghiên cứu
và áp dụng thực hiện các phương
án quản trị và tiết kiệm năng lượng
hiệu quả.

sản xuất nói riêng như chịu ảnh hưởng từ chiến
tranh thương mại giữa các quốc gia, nền kinh
tế lớn kết hợp với yếu tố rủi ro địa chính trị, xu
hướng bảo hộ thương mại nội địa…

• Chỉ đạo kiểm soát định mức kinh tế kỹ thuật
và nguyên vật liệu đầu vào, thực hành tiết
kiệm cùng với phát huy việc cải tiến trong
sản xuất.

Đáng chú ý thêm là một phần đáng kể nguyên
liệu phục vụ cho sản xuất của SBL chủ yếu
được nhập khẩu từ nước ngoài và thanh toán
bằng ngoại tệ. Trong khi đó sản phẩm tiêu thụ

• Kiểm soát chặt chẽ từng tháng đối với kế hoạch tài chính,
dòng tiền và kế hoạch vay và sử dụng vốn của Công ty.
• Thiết lập, củng cố lại các mối quan hệ với lãnh đạo địa phương, đặc biệt là
ở tỉnh Cà Mau nhằm tranh thủ sự hỗ trợ, ủng hộ, vận động tiêu thụ sản phẩm.
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Do đó ban lãnh đạo đã tích cực theo dõi thị

chủ yếu ở thị trường nội địa và được thanh toán
bằng Việt Nam Đồng. Khi tỷ giá biến động bất lợi
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nhập khẩu
nguyên liệu sản xuất bia và lợi nhuận của SBL.

Rủi ro pháp luật
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu là
doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công
ty cổ phần, đã được chấp thuận đăng ký giao
dịch cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội nên hoạt
động của Công ty chịu nhiều tác động từ các
văn bản pháp luật như Luật Doanh nghiệp,
Luật Chứng Khoán, các Nghị định, thông tư liên
quan về hoạt động công bố thông tin,... Ngoài
ra, SBL còn chịu sự chi phối bởi các văn bản
luật chuyên ngành có liên quan. Những năm
gần đây, rất nhiều văn bản pháp luật có sự thay
đổi nhằm đáp ứng sự hội nhập sâu rộng đang
diễn ra trong nền kinh tế hiện nay. Mỗi sự thay
đổi đều hàm chứa cơ hội và thách thức ảnh
hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty.
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CÁC RỦI RO
Rủi ro Pháp luật

Rủi ro đặc thù hoạt động
Rủi ro cạnh tranh

Đối với mỗi văn bản liên quan đến lĩnh vực

Yếu tố tác động mạnh nhất tới rủi ro thị trường

sản xuất kinh doanh được sửa đổi, Công ty

chính là sự cạnh tranh của các hãng bia, rượu

đều nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện rà soát quy

có thương hiệu, tiềm lực tài chính mạnh và có

trình hoạt động nhằm đưa ra các phương án

nhiều kinh nghiệm của nước ngoài. Các nhãn

điều chỉnh sao cho phù hợp nhất. CTCP Bia

hiệu bia hàng đầu trên thế giới đã có mặt tại

Sài Gòn – Bạc Liêu cam kết luôn tuân thủ các

Việt Nam, đối mặt với thách thức này công ty

quy định của pháp luật trong các hoạt động của

đã phải nỗ lực nâng cao chất lượng giữ vững

mình

thị phần và mở rộng hoạt động kinh doanh sang
các địa bàn khác làm cho chi phí quảng cáo, chi
chí bán hàng tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu
quả sản xuất kinh doanh của công ty. Dù vậy,
Ban lãnh đạo vẫn tiếp tục chuẩn bị các phương
án cho rủi ro thị trường này bằng việc cải tiến,
nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công
tác R&D để đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng
hơn nữa sức mạnh thương hiệu Bia Sài Gòn
nhằm đáp ứng mức độ cạnh tranh gia tăng.

Đầu tiên có thể kể đến là rủi ro về thuế suất

Vốn của Tổng Công ty tại Công ty thấp, trong

ngành bia: Bia là sản phẩm chịu thuế tiêu thụ

khi Tổng Công ty có chính sách ưu tiên sản

đặc biệt của nhà nước. Do đặc thù như vậy

lượng cho các đơn vị có tỷ lệ vốn góp cao từ

nên các công ty sản xuất bia chịu ảnh hưởng

Tổng Công ty.

lớn trong sự thay đổi chính sách thuế của chính

Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của SBL

phủ. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các măt hàng

chủ yếu được nhập từ nước ngoài do mua từ

bia tăng theo lộ trình (năm 2018 tăng 5% so với

Tổng công ty.

năm 2017) cùng với chính sách hạn chế lạm
dụng bia rượu của nhà nước đã tác động mạnh
đến mục tiêu mở rộng và phát triển sản xuất
cũng như chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp.
Công ty là đơn vị gia công cho Tổng Công
ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn nên phụ thuộc
về sản lượng, doanh thu, phần lớn chi phí sản
xuất (nguyên liệu chính chủ yếu mua từ Tổng
Công ty).
Thị trường khu vực Công ty giao hàng thuộc
vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, người dân
tiêu dùng bia còn hạn chế ảnh hưởng đến sản
lượng giao hàng của Công ty.

Rủi ro khác
Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro khác như rủi ro do biến
động giá cả nguyên vật liệu, sự ảnh hưởng những biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến
tranh, bệnh dịch, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh ... Những rủi ro này mặc dù hiếm khi xảy ra, nhưng
nếu xảy ra sẽ có thể sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Đây là những rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm
bắt kịp thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt các công tác tuyên truyền đồng thời linh hoạt trong
điều chỉnh kế hoạch điều hành công việc một cách tối ưu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả
năng xảy ra của các rủi ro này.
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỌ TÊN

CHỨC VỤ

Quá trình công tác

1

Phạm Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch HĐQT

1983 – 5/2012

2

Nguyễn Xuân Hải

Thành viên HĐQT

3

Nguyễn Văn Đồi

Thành viên HĐQT

4

Phạm Hồng Minh

Thành viên HĐQT

5

Trần Nguyên Trung

Thành viên HĐQT

STT

5/2012 – 12/2015
2006 – Nay
2007 – Nay

Cán bộ - Phó tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia rượu – NGK
Sài Gòn (SABECO)
Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Bia rượu – NGK Sài Gòn
(SABECO)
Chủ tịch HĐQT Công ty Bia Sài Gòn – Bạc Liêu
Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long
Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất năng
lượng xanh

2016
Phạm Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Xuân Hải
Năm sinh

24/11/1960

Nơi sinh

Hà Nội

CMND

024263293

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Địa chỉ thường trú

157/2 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp HCM

Trình độ chuyên môn

Đại học Bách Khoa

Chức vụ hiện nay

Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Bạc Liêu

Chức vụ hiện nay tại tổ chức
khác

Chủ Tịch HĐQT Công ty CP bia Sài Gòn Vĩnh Long

Số cổ phần cá nhân sở hữu

607.464 CP; Chiếm tỷ lệ 5,06%

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không

Số cổ phần của người có liên
quan

Đinh Ngọc Ninh; Chồng: 592.500 CP; 4,93%
Đinh Lê Nghĩa; con: 574.380 CP; 4,78%
Đinh Thu Thảo; con: 188.760 CP; 1,57%
Phạm Hồng Quang; anh trai; 34.320 CP; 0,29%
Ngô Thị Xuân; chị dâu; 34.320 CP; 0,29%
Hà Văn Công; anh rể; 34.320 CP; 0,29%

Năm sinh

1/8/1958

Nơi sinh

Hà Nội

CMND

023980524

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Địa chỉ thường trú

43 Tiền Giang, Phường 2, Q.Tân Bình, Tp HCM

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện nay

Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Bạc Liêu

Chức vụ hiện nay tại tổ chức
khác

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Bia Sài
Gòn Bình Tây

Số cổ phần cá nhân sở hữu

205.920 CP; Chiếm tỷ lệ 1,71%

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không

Số cổ phần của người có liên
quan

Nguyễn Thị Thanh Hà; Chị gái 188.760 CP; 1,57%

Quá trình công tác
1975 - 2002

Bộ đội

2002 - 2006

Giám đốc Công ty CP TM và Kinh doanh Nhà H&F

2006- nay

Tổng Giám đốc công ty CP bia Sài Gòn Bình Tây

Ngô Bích Ngọc; chị dâu; 68.640 CP; 0.57%
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Hồng Minh
Nguyễn Văn Đồi
Năm sinh

14/5/1960

Nơi sinh

Thái Bình

CMND

022642317

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Địa chỉ thường trú

43D/19 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp HCM

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ kinh tế

Chức vụ hiện nay

Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Bạc Liêu

Chức vụ hiện nay tại tổ chức
khác

Thành Viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây
Thành Viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn Vĩnh Long
Thành Viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP Địa ốc và Xây
dựng SSG2

Số cổ phần cá nhân sở hữu

181.896 CP; Chiếm tỷ lệ 1,51%

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không

Số cổ phần của người có liên
quan

Nguyễn Thị Phương Khanh; vợ; số lượng: 781.232 CP; 6,5%
Nguyễn Thị Loan em gái; 2.112 CP; 0,02%

Quá trình công tác
1985 – 1988

Kế Toán Trạm thực phẩm Minh Hải – Công ty thực phẩm II

1989 – 1993

Quản đốc Trạm thực phẩm Minh Hải – Công ty thực phẩm II

1994 - 1998
1999 – 2006

Chuyên Viên Công ty thực phẩm Tây Nam Bộ – Bộ Thương
Mại
Giám đốc Trung tâm kinh doanh Rượu Bia NGK – Công ty
Thực phẩm và Dịch vụ tổng hợp – Bộ Thương Mại

2006 đến nay

Ủy viên HĐQT – Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây

2007 – 8/2017

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công Ty CP Bia Sài Gòn –
Bạc Liêu

Từ 08/2017 đến nay

Ủy viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Từ 07/2009 đến nay

Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Địa ốc và xây
dựng SSG2

Từ 2012 đến nay

Ủy viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long
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Năm sinh

8/2/1959

Nơi sinh

Hà Nội

CMND

022463954

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Địa chỉ thường trú

133/2 Hòa Hưng, P.12, Q.10, Tp.HCM

Trình độ chuyên môn

Đại học Bách Khoa

Chức vụ hiện nay

Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Bạc Liêu

Chức vụ hiện nay tại tổ chức
khác

Phó tổng Giám đốc Công ty CP ĐT SX Năng lượng xanh

Số cổ phần cá nhân sở hữu

308.880 CP;Chiếm tỷ lệ 2,57%

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không

Số cổ phần của người có liên
quan

Ngô Bích Ngọc; vợ; 68.640 CP; 0.57%
Phạm Thị Hồng Hạnh; em gái; 607.464 CP; 5.06%
Đinh Ngọc Ninh; em rể: 592.500 CP; 4,93%
Hà Văn Công; anh rể; 34.320 CP; 0,29%
Phạm Hồng Quang; anh trai; 34.320 CP; 0,29%
Ngô Thị Xuân; chị dâu; 34.320 CP; 0,29%

Quá trình công tác
1981 - 1984

Cán bộ viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động

1984 – 1998

Phó phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu TP.HCM

1998 - 2000

Trưởng phòng Công ty CP đầu tư TM DIC

2000 - 2004

Giám đốc Công ty TNHH TM Ngọc Hồng

2004 - 2010

Giám đốc Công ty CP ĐT TM Thịnh Hưng

2010 – nay

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT SX Năng Lượng Xanh
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GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Nguyên Trung

STT

Năm sinh

06/05/1967

Nơi sinh

Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú

146 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay

Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Bạc Liêu

Chức vụ hiện nay tại tổ chức
khác

Kế toán trưởng Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi
Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Sóc Trăng

Số cổ phần cá nhân sở hữu
Số cổ phần đại diện sở hữu

2.402.400 CP - 20%

Quá trình công tác
1989 – 1990
1990 – 16/7/2006
Từ 16/7/2006-9/2007
Từ 06/9/2007
Ngày 15/10/2007
Ngày 16/6/2008

Nhân viên kế toán - Xí nghiệp Cơ khí Khánh Hội, đơn vị thành
viên Liên hiệp xí nghiệp Rượu Bia NGK
Nhân viên kế toán Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
Phó trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính Kế toán Tổng
Công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
Phó trưởng phòng Tài chính thuộc Ban Tài chính Kế toán
Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
Kiêm nhiệm phụ trách kế toán Xí nghiệp dịch vụ - Kỹ thuật

Từ tháng 9/2012 – 05/2016

Phó trưởng phòng kế toán thuộc Ban Tài chính kế toán Tổng
Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn
Phó trưởng Ban Kế toán Thống kê Tổng Công ty CP Bia –
Rượu – NGK Sài Gòn
Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

Từ 04/2017 đến nay

Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

Từ 2013 – 05/2016

Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP thương mại Bia Sài Gòn
Trung Tâm
Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thương mại Bia Sài
Gòn Trung Tâm
Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang

Ngày 16/7/2012 đến nay

Từ 05/2016 đến nay
Từ 2015 – 05/2016
Từ 05/2016 – 04/2017
03/2017 đến nay

Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn – Kiên
Giang
Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây

09/2018 đến nay

Kế toán trưởng Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
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HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Tấn Phiên

Trưởng Ban Kiểm Soát

2

Trần Thị Ngọc Diệp

Thành viên

3

Dương Thị Thúy Hồng

Thành viên

Nguyễn Tấn Phiên
Năm sinh

21/05/1987

Nơi sinh

Châu Hưng – Vĩnh Lợi – Bạc Liêu

CMND

385348934

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Địa chỉ thường trú

142 ấp Mặc Đây – TT Châu Hưng – Vĩnh Lợi – Bạc Liêu

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Nơi công tác hiện nay

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu

Chức vụ hiện nay

Trưởng ban kiểm soát

Số cổ phần cá nhân sở hữu

0

Số cổ phần đại diện sở hữu

0

Số cổ phần của người có liên
quan
Quá trình công tác

0

20/04/2017 đến nay

Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu.
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GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT
Trần Thị Ngọc Diệp

Dương Thị Thúy Hồng

Năm sinh

12/10/1974

Năm sinh

8/11/1980

Nơi sinh

Huế

Nơi sinh

Sóc Trăng

CMND

024614526

CMND

362409568

Quốc tịch

Việt Nam

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Dân tộc

Kinh

Địa chỉ thường trú

736/42 Lê Đức Thọ, P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Địa chỉ thường trú

156/24C Đoàn Thị Điểm, P. Cái Khế, Q.Bình Thủy,
Tp. Cần Thơ

Trình độ chuyên môn

Cử nhân luật, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay

Thành viên ban kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại tổ chức
khác

Phó phòng Kế Toán Tài chính Công Ty CP Bia Sài Gòn Miền
Tây

Chức vụ hiện nay
Chức vụ hiện nay tại tổ chức
khác

Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu
Phó Giám đốc phụ trách Tài Chính Kiêm Trưởng phòng kế
toán Công ty TNHH XD & TM Sài Gòn 9

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Số cổ phần của người có liên
quan

Số cổ phần của người có liên
quan

Quá trình công tác

Quá trình công tác

5/1996 - 6/1999

Kế toán viên Công ty TNHH XD & TM Sài Gòn 9

9/2004 – 5/2005

Kế toán Công ty TVTK XD Giao Thông CMC Cần Thơ

7/1999 – 3/2005

Kế toán viên Trung tâm Kinh doanh rượu bia NGK

6/2005 – 5/2010

Kế Toán Tổng hợp Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây

4/2005 – 5/2006

Kế toán viên Công ty TNHH XD & TM Sài Gòn 9

7/2010 – 3/2013

Kế toán trưởng Công ty TNHH Thanh Khôi

6/2006 – 9/2006

Trưởng phòng kế toán Công ty TNHH XD & TM Sài Gòn 9

5/2013 – 2/2016

Kế Toán Tổng hợp Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây

10/2006 – Nay

Phó Giám đốc phụ trách Tài chính kiêm trưởng phòng Kế toán
Công ty TNHH XD & TM Sài Gòn 9

2016 – Nay

Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty CP Bia Sài Gòn Miền
Tây
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GIỚI THIỆU BAN GIÁM ĐỐC
STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trịnh Công Vinh

Giám đốc

2

Trần Văn Sang

Phó Giám đốc

3

Huỳnh Vạn Đồng

Phó Giám đốc

4

Trần Thị Chất

Kế toán trưởng

Trịnh Công Vinh

Huỳnh Vạn Đồng
Năm sinh

27/02/1983

Nơi sinh

Ấp Tân Thuận B, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp.

CMND

341135979

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Địa chỉ thường trú

số 222, Khóm Trà Khứa, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh
Bạc Liêu

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư cơ khí

Chức vụ hiện nay

Phó Giám đốc Công ty

Năm sinh

28/11/1966

Nơi sinh

Vĩnh Long

CMND

365450593

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Địa chỉ thường trú

Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay

Giám đốc công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức
khác

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Không

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không

Số cổ phần đại diện sở hữu

Số cổ phần của người có liên
quan

Không

Số cổ phần của người có liên
quan
Quá trình công tác

Quá trình công tác
1983-1992
1993-1998
1999- 7/2008
8/2008 – 1/2010

Chánh văn phòng Ban tuyên giáo Huyện Ủy Long Phú, Tỉnh
Sóc Trăng
Phó phòng Kế hoạch XNK Công ty Thương mại Khánh Hưng
Tỉnh sóc trăng
Phụ trách cung ứng vật tư Nhà máy Bia Sài Gòn Sóc Trăng,
tỉnh Sóc Trăng
Phó phòng/Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Công ty CP
Bia Sài Gòn Bạc Liêu

2/2010 - 2017

Phó Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu

2018 - nay

Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu
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07/2007 – 07/2008

Nhân viên Dự án Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu

08/2008 – 06/2009

Tổ phó Tổ Động lực – Cơ Điện Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc
Liêu

07/2009 - 10/2010

Tổ Trưởng Tổ Động lực – Cơ Điện

11/2010 – 06/2011

Phó phòng Kỹ thuật

07/2011 – 12/2017

Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu

01/2018 đến nay

Phó Giám đốc Kiêm Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp
Công ty cổ phần bia Sài Gòn Bạc Liêu
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GIỚI THIỆU BAN GIÁM ĐỐC
Trần Thị Chất

Trần Văn Sang
Năm sinh

22/7/1981

Năm sinh

3/2/1981

Nơi sinh

Tiền Giang

Nơi sinh

Bến Tre

CMND

3625009551

CMND

385753921

Quốc tịch

Việt Nam

Quốc tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Dân tộc

Kinh

Địa chỉ thường trú

49L/4 KV3, P. An Khánh, Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

Địa chỉ thường trú

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Cử nhân Quản trị kinh doanh,
Brewmaster – VLB Berlin

27 Lô X, đường Huỳnh Văn Xã, Khóm 7, Phường 1, TP.Bạc
Liêu

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán Kiểm toán

Chức vụ hiện nay

Phó Giám đốc Công ty

Chức vụ hiện nay

Kế toán trưởng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức
khác

Không

Chức vụ hiện nay tại tổ chức
khác
Số cổ phần cá nhân sở hữu

Không

Số cổ phần cá nhân sở hữu

Không

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không

Số cổ phần của người có
liên quan

Không

Số cổ phần của người có liên
quan

Không

Quá trình công tác

Quá trình công tác
7/2007 - 2008

Cán bộ quản lý dự án Nhà máy Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

7/2004 – 10/2005

Kế toán tổng hợp Công ty TNHH CNTP Liên Tiến

2008 – 3/2010

Tổ trưởng tổ Nấu – Lên men Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu

11/2005 – 3/2006

Kế toán tổng hợp Công ty CP Hải Sản Bình Đông

3/2010 – 11/2010

Phó phòng HC - TH Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu

4/2006 – 6/2008

Kế toán trưởng Công ty CP Hải Sản Bình Đông

11/2010 – 7/2011

Quyền trưởng phòng HC - TH Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc
Liêu

7/2011 - 9/2011

Trưởng phòng HC - TH Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu

9/2011 - 11/2014

Quản đốc xưởng sx Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu

11/2014 đến nay

Phó Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu
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9/2008 – 4/2009
5/2009-9/2016
10/2016 – Nay

Phó phòng Tài Chính Kế Toán Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc
Liêu
Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán Công ty CP Bia Sài Gòn
Bạc Liêu
Kế toán trưởng Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Người lao động khi ốm đau được khám bệnh và

Về cơ cấu tổ chức nhân sự và tiền lương

điều trị tại các cơ sở y tế theo chế độ bảo hiểm

• Định biên nhân sự của Công ty năm 2018 là 121 người.

xã hội và được hưởng trợ cấp ốm đau theo

• Tiền lương, thưởng năng suất lao động của người lao động được chi theo Quy chế tiền lương,
thưởng năng suất lao động đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
• Trong năm 2018, Công ty có 07 trường hợp thôi việc và 04 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao
động.
STT

Tính chất phân loại

A

Theo trình độ

1

Trên Đại học

2

31/12/2018

việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang
trang thoáng mát. Đối với lực lượng lao động
trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương

Tỷ lệ

tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các

3

2,5%

Đại học, cao đẳng

72

60%

3

Trung cấp

21

17,5%

4

Công nhân kỹ thuật

24

20%

B

Theo tính chất hợp đồng lao động

1

Hợp đồng không thời hạn

2
3

nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ
nghiêm ngặt
Chính sách lương, thưởng , phúc lợi
Công ty xây dựng và thực hiện chính sách

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

tiền lương riêng thông qua Quy chế trả lương

được Công ty thực hiện theo đúng quy định

91

75,84%

phù hợp với ngành nghề hoạt động và đảm

hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ bảo

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

6

5%

bảo cho người lao động hưởng đầy đủ các

hiểm xã hội cho người lao động theo Luật Lao

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

23

19,17%

chế độ theo quy định của Nhà nước. Hệ số

động, Luật Bảo hiểm xã hội và tổ chức khám

lương được xác định dựa trên trình độ, cấp

sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

Chính sách đào tạo, lương thưởng và chế độ phúc lợi
Chế độ làm việc
Công ty tổ chức làm việc 08 giờ/ngày; 06 ngày/

Người lao động được nghỉ lễ và nghỉ Tết theo

tuần; thời gian làm việc của các xưởng sản

quy định của Bộ Luật Lao động. Người lao

xuất trực tiếp được chia làm 03 ca. Khi có yêu

động có thời gian làm việc từ 12 tháng trở lên

cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì nhân

được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, nếu làm

viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và

dưới 12 tháng thì số ngày nghỉ phép được tính

Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi

theo tỷ lệ thời gian làm việc.

cho người lao động theo quy định của Bộ Luật

Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc, người lao động

Lao động và có những chế độ đãi ngộ thỏa

được cộng thêm 01 ngày nghỉ phép. - Nghỉ ốm,

đáng. Nghỉ phép, Tết, lễ:

thai sản:
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bậc và tay nghề của người lao động, đảm bảo
phù hợp với năng lực và công việc của từng
người, khuyến khích cán bộ công nhân viên
của Công ty làm việc hăng say, góp phần thúc
đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty. - Công
ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu đã xây dựng và
ban hành quy chế quản lý tiền lương và thu
nhập trong công ty.
Mức thu nhập bình quân của CBNV trong
Công ty luôn được điều chỉnh để đảm bảo đời
sống cho CBNV đồng thời thu hút và giữ nhân
tài cho Công ty.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình hoạt động đầu tư

Trong năm 2018, Việt Nam có khoảng 110 doanh nghiệp sản xuất với sản lượng sản xuất ước tính

Về đầu tư và sữa chữa xây dựng cơ bản

lên đến 4,3 tỷ lít bia, sản lượng tiêu thụ ước tính đạt 4,2 tỷ lít bia. Nhiều khả năng Việt Nam sẽ vượt

Đã thực hiện được 03/4 hạng mục nâng cấp, sửa chữa nhà xưởng, kho với giá trị là 2,16 tỷ đồng,

qua Ba Lan để trở thành thị trường bia lớn thứ 9 thế giới. Tăng trưởng sản lượng tiêu thụ ước đạt

lắp đặt hệ thống PCCC cho dây chuyền chiết chai mới 01 hạng mục chưa thực hiện do chờ SaBeCo

5,7% tương đương với mức tăng trưởng năm 2017. Tuy nhiên, tăng trưởng sản lượng của ngành

tháo dỡ dây chuyền chiết để cải tạo làm kho chứa bia thành phẩm.

bia đang có dấu hiệu chậm lại, 3 năm gần nhất tốc độ tăng trưởng đều giảm so với tăng trưởng các

Về thiết bị

Thanh lý và thu hồi công nợ

giai đoạn trước. Các chuyên gia cho rằng giai đoạn tăng trưởng nóng đã qua và tăng trưởng ngành

Năm 2018, theo NQ ĐHĐCĐ số: 01/2017/NQ-

Thanh lý bán dây chuyền chiết 15.000chai/h

bia đang dần ổn định hơn. Nhận thức được những thách thức đã và đang phải đối mặt, SBL đã đề

ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông

(KHS) đã hoàn thành bàn giao và tháo dỡ trong

ra nhiều chính sách và các giải pháp nhằm vượt qua những khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu do

bằng văn bản, Công ty đã thực hiện hoàn

tháng 5/2018, với giá trị bán là 23 tỷ đồng và

Đại hội Đồng cổ đông đề ra.

thành công tác đầu tư và đưa vào sử dụng dây

lợi nhuận thu được từ thanh lý tài sản 10,385 tỷ

Cụ thể trong năm 2018 công ty cổ phần bia Sài Gòn Bạc Liêu đã đạt được những chỉ tiêu sau đây:

chuyền chiết bia đồng bộ, tự động của Krones

đồng làm lợi nhuận vượt kế hoạch.

– Đức, công suất 30.000 chai/giờ đúng tiến độ

Thu hồi công nợ bán hàng, công nợ bán dây

vào tháng 05/2018, với tổng giá trị quyết toán

chuyền chiết chai KHS kịp thời.

Chỉ tiêu
Sản lượng
tiêu thụ
Bia Sài Gòn
355
Bia chai Sài
Gòn Lager

ĐVT

TH 2017

KH 2018

TH 2018

%TH/KH
2018

%TH
2018/2017

Triệu lít

49,1

57

46,8

18%

-5%

Triệu lít

46,1

53,8

38,3

-29%

-17%

Triệu lít

-

-

6,3

-

-

Bia chai
special

Triệu lít

3

3,2

2,2

-30%

-27%

Tổng doanh
thu

Tỷ đồng

297

372,8

299,5

-20%

1%

Tổng Chi
Phí

Tỷ đồng

248

330,3

253,9

-23%

2%

Lợi nhuận
trước thuế

Tỷ đồng

49,3

42,5

45,6

7,27%

-7,45%

LNTT/VĐL

%

41%

35,4%

37,9%

8,57%

-7,32%

là: 169.541.465.077 đồng.
HĐQT đã phê duyệt khoản trích nợ dự phòng
Về Các hạng mục đầu tư thiết bị máy móc theo

khoản phải thu khó đòi về hỗ trợ sau đầu tư

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018,

đã hạch toán năm 2013 là 3,080 tỷ đồng và

Công ty đã thực hiện 8/11 hạng mục đầu tư,

trích lập dự phòng phụ tùng ,công cụ dụng cụ

sửa chữa thiết bị theo NQ ĐHĐCĐ năm 2018

là 0,824 tỷ đồng..

với giá trị là: với giá trị là: 23,31 tỷ đồng Có 03

Phối hợp Tổng Công ty cổ phần bia rượu NGK

hạng mục chưa đầu tư năm 2018 theo yêu cầu

Sài Gòn để tháo dỡ trả lại Tổng Công ty dây

của Tổng Công ty với giá trị là 18,2 tỷ đồng sẽ

chuyền chiết chai đã thuê.

được thực hiện trong các năm tiếp theo.

Sản lượng tiêu thụ trong năm 2018 đạt 46,8 triệu lít giảm 18% so với kế hoạch đã đề ra và giảm
5% so với sản lượng tiêu thụ năm 2017. Trong đó sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn export đạt 38,3
triệu lít chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng sản lượng tiêu thụ năm 2018. Ngoài ra trong năm 2018,
nhằm tăng mức cạnh tranh trên thị trường bia SBL cũng đã đưa vào sản xuất 1 loại bia mới là Bia
chai Saigon Lager. Tổng doanh thu năm 2018 đạt 299,5 tỷ đồng tăng 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận
trước thuế đạt 45,6 tỷ đồng giảm 7,45% so với năm 2017.
39 |
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TÌNH HÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
Tình hình tài chính
Chỉ tiêu

321,031
Thực hiện 2017

Thực hiện 2018

% tăng giảm

Tổng tài sản

303.332.714.246

367.928.401.735

21,30%

Doanh thu thuần

296.068.525.474

286.069.769.714

-3,38%

64.340.740.297

57.476.608.871

-10,67%

-110.175.852

10.384.377.134

-9.525,28%

Lợi nhuận trước thuế

49.256.922.323

45.588.428.062

-7,45%

Lợi nhuận sau thuế

44.763.428.804

42.093.369.332

-5,96%

3.290

3.163

-3,86%

Lợi nhuận gộp về bán hàng
và cung cấp dịch vụ
Lợi nhuận khác

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu

Lợi nhuận sau

Doanh thu thuần

Trong điều kiện sản lượng không đạt kế hoạch do Tổng công ty điều chỉnh sản lượng theo chương
trình S&OP và các chi nhánh Thương mại nhận hàng không hết theo thông báo lệnh tuần, để phấn

ĐVT: Tỷ đồng
296,068

ĐVT: Tỷ đồng

thuế
44,763

286,069
39,357

2016

2017

2018

2016

2017

42,093

2018

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu

đấu đạt dược kế hoạch lợi nhuận Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành và giám sát chặt chẽ

ĐVT

Năm 2017

Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

trong việc thực hiện tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả như sau:

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

1,14

0,63

Nhanh chóng đưa các hạng mục đầu tư như dây chuyền chiết chai, hệ thống tiết kiệm năng lượng

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

0,81

0,24

vào hoạt động, thực hiện sắp xếp nhân viên ca kíp phù hợp để sớm tiết giảm chi phí cho Công ty.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, định mức sản xuất như bảo ôn đường ống, tráp hơi,

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

33,94%

45,63%

tồn bán thành phẩm trong tank hợp lý theo kế hoạch sản xuất giao hàng, bố trí sản xuất phù hợp để

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

51,37%

83,92%

tiết kiệm điện, các giải pháp tăng hiệu suất thu hồi ở công đoạn nấu, …

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Rà soát các khoản chi phí cố định, tiết giảm chi phí hợp lý cho Công ty.

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

6.18

6.54

Quản lý dòng tiền linh hoạt để giảm lãi vay. Theo dõi xu hướng biến động tỷ giá, lựa chọn thời điểm

Vòng quay tổng tài sản

Vòng

0.97

0.85

%

15.12%

14.71%

%

22.34%

21.04%

%

14,76%

11,44%

%

16.67%

12.31%

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

thanh toán cho nhà thầu Nước ngoài khi tỷ giá xuống thấp phù hợp, góp phần trong việc tăng lãi
chênh lệch tỷ giá. Làm cho chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá thực hiện giảm 7 tỷ so kế hoạch.

Tổng tài sản

Năm 2018: 367,9 tỷ đồng
Năm 2017: 303 tỷ đồng

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/
Doanh thu thuần
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/
Vốn chủ sở hữu
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/
Tổng tài sản
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/
Doanh thu thuần

Năm 2016: 308 tỷ đồng
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TÌNH HÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh năm nay só sự

Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu và nợ vay trên tổng tài sản có chiều

Khả năng

sụt giảm so với năm trước. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm của chỉ

Cơ cầu

hướng tăng, cơ cấu nợ tăng theo chiều hướng vốn chủ sở hữu không

thanh toán

số này chủ yếu là do công ty đã đầu tư số lượng lớn máy móc và trang

nguồn vốn

đổi làm cho hệ số tăng so với năm trước. Trong đó nợ dài hạn chiếm

thiết bị trong năm 2018 làm cho lượng tiền và các khoản tương đương

tỷ trọng lớn trong tổng nợ của công ty, mục đích cho các khoảng vay

tiền trong năm 2018 giảm. Điều này ảnh hưởng đến rủi ro thanh toán các

là đầu tư vào cơ sở vật chất cũng như máy móc thiết bị để phục vụ

khoản vay ngắn hạn của công ty. Tuy nhiên tình hình nợ ngắn hạn của

cho sản xuất kinh doanh. Hoạt động đầu tư đã làm cho tài sản dài hạn

công ty về cuối năm có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, tổng nợ

tăng lên đáng kể góp phần làm cho mục tổng tài sản tăng lên đạt mức

ngắn hạn đã giảm 11,6% so với năm 2017 chỉ còn lại 91 tỷ đồng. Điều

367 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu cũng giảm còn lại ở mức

này cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn hoạt động tốt để kịp thời thanh

200 tỷ đồng do công ty đã dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để

toán các khoản nợ của công ty, cụ thể trong năm 2018 hoạt động kinh

chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Mặc dù các chỉ số có xu hướng

doanh của công ty mang về lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng. Như vậy

tăng nhưng vẫn đang ở mức có thể kiểm soát được, với tình hình đầu

với sự đầu tư lớn trong hệ thống sản xuất kinh doanh, SBL được đánh

tư hiện tại cho dự báo một bức tranh khởi sắc trong năm 2019.

giá sẽ mang lại kết quả tích cực trong năm 2019.
Tại thời điểm 31/12/2018 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp

Trong năm 2018, năng lực hoạt động của công ty phát triển rõ nét, hầu
hết các chỉ số về hiệu quả hoạt động đều tăng trưởng tốt. Việc đẩy

Năng lực

nhanh tiêu thụ hàng tồn kho và thu hồi công nợ tồn đọng đã giúp tăng

hoạt động

vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản cho công ty, từ đó
góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản của công ty. Các chỉ tiêu về
năng lực hoạt động năm 2018 được đánh giá tốt, dấu hiệu này cho thấy
tình hình kinh doanh đang ở mức tăng trưởng như kì vọng.

dịch vụ giảm 3,38% đạt mức 286,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của
công ty cũng giảm 5,96% so với năm 2017, nguyên nhân chính do việc
chi trả lãi vay từ việc vay nợ, sản lượng sản xuất tiêu thụ giảm, giá

Khả năng
sinh lời

nguyên vật liệu chính tăng. Điều này khiến cho ROS giảm sụt giảm nhẹ.
Chỉ số tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản cũng giảm hơn 2% do tình hình
đầu tư mạnh vào tài sản dài hạn trong năm 2018 khiến cho tổng tài sản
tăng mạnh mặt khác lợi nhuận sau thuế giảm nguyên nhân đã giải thích
ở trên. Mặc dù các chỉ số có phần sụt giảm so với năm 2017 nhưng vẫn
ở mức tương đối so với các doanh nghiệp cùng ngành. Trong thời gian
tới công ty sẽ nỗ lực cải thiện khả năng sinh lời để nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn cho chủ sở hữu.
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TÌNH HÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
Cơ cấu cổ đông và tình hình thay đổi vốn đầu tư cửa chủ sở hữu

Danh sách cổ đông lớn tính đến ngày 5/3/2019

Cổ phần

STT

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.012.000 cổ phần
Số lượng cổ phiếu quỹ	
: 0 cổ phần

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 5/3/2019
Loại cổ đông

Số lượng cổ đông

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

Cổ đông trong nước

163

11.994.600

99,86%

Cổ đông nước ngoài

4

17.400

0,14%

Cổ đông lớn

3

3.791.096

31,56%

Cổ đông nhỏ

164

8.220.904

68,44%

Cổ đông tổ chức

3

2.745.600

22,86%

Cổ đông cá nhân

164

9.266.300

77,15%

0

0

0%

167

12.012.000

100%

Cổ đông Nhà nước
Cổ đông khác

Tên cổ đông

Số ĐKKD

1

CTCP BIA SÀI 1800586579
GÒN MIỀN TÂY

2

PHẠM THỊ
HỒNG HẠNH

024263293

NGUYỄN THỊ
PHƯƠNG
KHANH

079165007809

3

Số lượng cổ phần
nắm giữ (Cổ phần)

Địa chỉ
KCN TRÀ NÓC, Q
BÌNH THỦY, TP CẦN
THƠ
157/2 Nguyễn Chí
Thanh, Phường12,
Quận 5, Hồ Chí Minh
28-29 lô A4, Saigon
Pear Nguyễn Hữu
Cảnh, Quận Bình
Thạnh Hồ Chí Minh

Tổng cộng

Tỷ lệ (%)

2.402.400

20%

607.464

5.06%

781.232

6.50%

3.791.096

31.56%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Năm 2018, Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu.

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Không

Các chứng khoán khác
Không
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BÁO CÁO CỦA
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47 |

Báo cáo thường niên 2018

•Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		

49

•Những cải tiến về cơ cấu tổ chức quản lý				

53

•Tình hình tài chính								

53

•Kế hoạt phát triển trong tương lai						

55

Báo cáo của Ban Giám đốc

| 48

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu
KHOẢN MỤC

KẾ HOẠCH
ĐHCĐ

THỰC HIỆN

Thuận lợi trong quá trình sản xuất kinh doanh
Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng Công ty,

Sự nỗ lực, phấn đấu của Ban điều hành và

Công ty Thương mại Bia Sài Gòn và các đơn

người lao động trong việc thực hiện tốt các chủ

vị trong hệ thống Bia Sài Gòn; sự ủng hộ chính

trương của Hội đồng quản trị Công ty; Nghị

quyền địa phương tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà

quyết Đại hội cổ đông năm 2018.

Giá trị
Sản lượng sản
xuất (lít)
Bia chai Export

47.667.647

(9.382.353)

-16%

53.820.000

38.361.527

(15.458.473)

-29%

-

7.190.774

7.190.774

3.230.000

2.115.346

(1.114.654)

-35%

57.050.000

46.853.666

(10.196.334)

-18%

53.820.000

38.334.441

(15.485.559)

-29%

-

6.262.157

6.262.157

3.230.000

2.257.068

(972.932)

-30%

Doanh thu (đồng)

372.753.250.165

299.575.583.393

(73.177.666.772)

-20%

Chi phí (đồng)
Lợi nhuận trước
thuế (đồng)
Trong đó:
Lợi nhuận từ hoạt
động sản xuất
kinh doanh (đồng)

330.255.689.669

253.987.155.331

(76.268.534.338)

-23%

42.497.560.496

45.588.428.062

3.090.867.566

7,27%

37.679.620.302

35.204.050.928

(2.475.569.374)

-6,6%

Bia chai Lager

Sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời về các
mặt quản trị công tác sản xuất, nhân sự, giao

Bia chai Lager
Bia chai Special

hàng của Hội đồng quản trị Công ty;

Khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh

Tỷ lệ

57.050.000

Bia chai Special
Sản lượng tiêu
thụ (lít)
Bia chai Export

Mau, Sóc Trăng.

TĂNG/(GIẢM) SO KH

Năm 2018 tiếp tục diễn ra sự cạnh tranh ngày

Từ tuần 27 (tháng 7/2018), Tổng Công ty thực

càng quyết liệt của các hãng bia đối thủ, tập

hiện chương trình S&OP: các nhà máy sản xuất

trung nguồn kinh phí, nhân lực và chương trình

thực hiện kế hoạch sản xuất và giao hàng theo

khuyến mãi để chiếm thị phần tại các tỉnh Bạc

kế hoạch tuần, tháng của Tổng Công ty, giảm

Liêu, Cà Mau như bia Larue, Tiger, Sư tử trắng,

tồn kho tối đa bia thành phẩm tại các Nhà máy

Về chất lượng sản phẩm

… nên sản lượng tiêu thụ bia chai Sài Gòn tại

không quá 02 lần kế hoạch giao hàng tuần; do

Chất lượng của 3 loại sản phẩm của Nhà máy Bia Sài Gòn

các tỉnh này có giảm ảnh hưởng đến việc giao

đó có những tháng Nhà máy chỉ sản xuất được

Bạc Liêu sản xuất đều ổn định.

hàng của Nhà máy, dẫn đến sản lượng giao

15 – 20 ngày, làm tăng chi phí sản xuất do tiêu

hàng năm 2018 không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ

hao năng lượng nhiều do không sản xuất liên

đề ra.

tục.

Toàn bộ sản phẩm sản xuất của Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc
Liêu năm 2018 đều đạt tiêu chuẩn của Tổng Công ty. Công
tác đầu tư máy móc thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm đáp
ứng tiến độ yêu cầu của Tổng Công ty.
Từ tháng 5/2018, Công ty đã hoàn thành công tác đầu tư và
đưa dây chuyền chiết chai mới công suất 30.000 chai/giờ
vào sản xuất chính thức, thay thế cho 2 dây chuyền chiết cũ,
dây chuyền mới có tính đồng bộ và tự động hóa cao nên đã
nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao phí và tăng năng
suất sản xuất.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH
Về công tác sản xuất và quản trị nội bộ
Về công tác sản xuất:

Về năng lượng:

Công ty bám sát kế hoạch giao hàng của

Năm 2018 HĐQT chỉ đạo triển khai giải pháp

Tổng Công ty để xây dựng Kế hoạch sản

kỹ thuật tiết kiệm hơi nước, với tổng mức đầu

xuất phù hợp nhằm tiết kiệm năng lượng

tư là 5 tỷ đồng. Kết quả đã giảm được định

tránh khởi động dây chuyền nhiều lần; duy trì

mức hơi từ 430 - 440 kg/1.000 lít bia xuống

khối lượng CO2 thu hồi và sử dụng hạn chế

còn 370 – 380 kg/1.000 lít bia, giảm 13,6%.

mua bổ sung, đảm bảo lượng men thu hồi tái

hạng mục đầu tư hoàn thành và đưa vào sử

sử dụng phù hợp.

dụng từ tháng 09/2018.

Công ty thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch

Về công tác đào tạo:

Về công tác an sinh xã hội:

bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định

Năm 2018, Công ty đã cử một số cán bộ,

Năm 2018, Công ty đã tham gia đóng góp an

kỳ; Thực hiện bảo trì đúng theo tài liệu của

Về công tác ISO:

công nhân viên tham gia các lớp tập huấn tại

sinh xã hội cho địa phương với số tiền trên

nhà sản xuất, hàng tháng đều gửi báo cáo

Công ty tiếp tục duy trì hiệu lực và hiệu quả

các Trung tâm, đơn vị đào tạo để cập nhật và

500 triệu đồng như: xây dựng 06 căn nhà

tình hình bảo trì thiết bị cho Tổng công ty.

của các hệ thống ISO chất lượng 9001, An

nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

tình thương, tình nghĩa, nhà đồng đội; hỗ trợ

Lập kế hoạch cung ứng và thực hiện mua

toàn vệ sinh thực phẩm – HACCP 22000; Môi

đáp ứng yêu cầu công việc và qui định của

hàng tháng cho 2 thương binh 1/4 và 2/4 có

hàng dự phòng các nguyên vật liệu đầu vào

trường 14001 và Năng lực Phòng Kiểm ng-

pháp luật.

hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đông Hải; hỗ

đảm bảo cho sản xuất liên tục với giá cả hợp

hiệm theo ISO 17025, đồng thời cải tiến, nâng

lý, chất lượng đạt tiêu chuẩn và số lượng phù

cấp phiên bản mới nhất 2018. Công ty cũng

Về công tác giao hàng:

đã ký hợp đồng tư vấn áp dụng hệ thống ISO

Công ty phối hợp chặt chẽ với Công ty CP

50001:2011 về quản lý năng lượng, dự kiến

Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu, các chi

hoàn thành vào cuối quý 2/2019.

nhánh trong các công tác hỗ trợ bán hàng,

Công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh an

giao hàng kể cả ngày chủ nhật. Duy trì mối

toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, môi

quan hệ hợp tác để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp

trường: được Ban điều hành Công ty quan

đỡ từ Tổng Công ty và các đơn vị trong hệ

tâm tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm

thống Bia Sài Gòn; sự ủng hộ chính quyền

bảo đúng quy định của pháp luật.

địa phương và người tiêu dùng tại các tỉnh

hợp, tiết kiệm chi phí cho công ty, giá mua
NVL phù hợp với giá thị trường tương đương
với giá mua của các nhà máy khu vực Miền
Tây.
Kiểm soát chặt chẽ chi phí giá thành sản
xuất, định mức kinh tế kỹ thuật của từng loại
nguyên vật liệu; kết quả năm 2018 định mức
các nguyên liệu chính đều ổn định so với năm
2017
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TS ngắn hạn: 57,7 tỷ đồng

Tình hình tài sản
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2017

Năm 2018

%tăng/giảm

Tài sản ngắn hạn

Đồng

117.722.991.416

57.713.882.298

-50,97%

Tài sản dài hạn

Đồng

185.609.722.830

310.214.519.437

67,13%

Tổng tài sản

Đồng

303.332.714.246

367.928.401.735

21,30%

Vòng quay tài sản

Vòng

0,97

0,85

-12,37%

14,76%

11,44%

-22,49%

Hệ số lợi nhuận sau

%

Tổng tài sản

TS dài hạn: 310,2 tỷ đồng

Năm 2018

Tổng TS: 367,9 tỷ đồng

Nợ ngắn hạn: 91 tỷ đồng

thuế/Tổng tài sản
Tình hình tài sản trong năm 2018 có sự biến động,Tổng tài sản của công ty tăng 21,3% đạt 368 tỷ
đồng so với năm 2017, trong đó tài sản ngắn hạn trong năm giảm 50,97% nguyên nhân chủ yếu do

Nợ dài hạn: 76,8 tỷ đồng

Tổng Nợ

Tổng nợ: 167,8 tỷ đồng

năm 2018

tiền và các khoản phải thu giảm được sử dụng trong đầu tư tài sản cố định. Hoạt động đầu tư vào
tài sản cố định làm cho tài sản dài hạn công ty tăng lên 67,13% so với cùng kì năm trước đạt 310,2
tỷ đồng. Hiệu suất sử dụng tài sản năm nay sự giảm nhẹ, cụ thể vòng quay tài sản đạt 0,85 vòng
giảm 12% chủ yếu do doanh thu thuần giảm trong khi tổng tài sản bình quân tăng lên. Nhìn chung
các chỉ số không có sự thay đổi đáng kể, qua đó cho thấy công ty vẫn duy trì được khả năng sinh lời.

Tình hình nợ phải trả
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2017

Năm 2018

%tăng/giảm

Nợ ngắn hạn

Đồng

102.936.734.725

91.007.562.168

-11,59%

Nợ dài hạn

Đồng

0

76.867.427.757

-

Tổng nợ

Đồng

102.936.734.725

167.874.989.925

63,09%

Vốn chủ sở hữu

Đồng

200.395.979.521

200.053.411.810

-0,17%

Tổng nguồn vốn

Đồng

303.332.714.246

367.928.401.735

21,30%

Tình hình nợ phải trả trong năm qua tăng lên đáng kể, trong đó chủ yếu là là khoảng vay nợ dài hạn
của Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam. Trong năm các khoản nợ ngắn hạn
đã đến hạn phải trả điều này làm cho khoản nợ ngắn hạn được giảm xuống chỉ còn 91 tỷ đồng. Vốn
chủ sở hữu có phần giảm nhẹ nguyên nhân do công ty chi trả cổ tức cho cổ đông. Như vậy, mặc dù
cơ cấu vốn đang có sự dịch chuyển theo hướng gia tăng nợ phải trả nhưng tình hình tài chính của
Công ty vẫn được đánh giá đủ khả năng chi trả mọi khoản nợ đang tồn tại.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
Năm qua, Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức như những năm trước. Các chính sách quản lý
cũng được giữ vững và tiếp tục hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành của Ban Giám đốc.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Về sản lượng sản xuất và giao hàng

Về đầu tư, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng

Về công tác bán hàng:

Theo Kế hoạch sản xuất- giao hàng năm 2019 số 1591/TB-BSG ngày 31/12/2018 của Tổng Công

thiết bị, phụ tùng thay thế:

Phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Thương

ty giao cho Nhà máy bia Sài Gòn Bạc Liêu là: 48.474.591 lít bia.

Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, thay

mại Bia Sài Gòn Sông Hậu, các chi nhánh

Trong đó:

thế phụ tùng đúng kế hoạch. Đảm bảo máy

thương mại trong các công tác hỗ trợ bán

-

Bia chai Sài gòn Export: 30.367.650 lít

móc thiết bị hoạt động ổn định, đạt công suất

hàng, giao hàng kể cả ngày chủ nhật, xem

-

Bia chai Sài Gòn Special: 9.894.940 lít

khi sản xuất các tháng cao điểm.

xét cho mượn gối đầu vỏ két rỗng cho các đại

-

Bia chai Sai Gòn Lager 355: 8.212.001 lít

Kết nối các Nhà máy trong hệ thống có sử

lý bán hàng trong các đợt cao điểm tiêu thụ.

Sản lượng giao hàng năm 2019, Tổng Công ty phân bổ theo từng tháng, dao động từ 2,4 triệu lít

dụng dây chuyền chiết chai công suất 30.000

Tiếp tục giữ mối quan hệ hợp tác để tranh thủ

(tháng 2/2019) đến 5,09 triệu lít/tháng (tháng 12/2019), trung bình sản lượng là 4,04 triệu lít/tháng

chai/giờ như: Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh

sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Tổng Công ty và các

Một số giải pháp quản lý, điều hành công tác sản xuất năm 2019

Long, Hoàng Quỳnh để trao đổi, phối hợp

đơn vị trong hệ thống Bia Sài Gòn; sự ủng hộ

Về công tác sản xuất:

Về công tác kiểm soát chất lượng, định

công tác dự phòng phụ tùng thay thế cho dây

chính quyền địa phương và người tiêu dùng

Tiếp tục bám sát kế hoạch giao hàng của

mức

chuyền chiết chai mới, đảm bảo tồn kho hợp

tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng.

Tổng Công ty để xây dựng Kế hoạch sản xuất

kinh tế kỹ thuật:

lý, giảm chi phí tiền mua dự phòng phụ tùng

Về công tác nhân sự - đào tạo:

phù hợp nhằm tiết kiệm năng lượng tránh

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chất

tồn kho.

Duy trì công tác đào tạo nâng cao trình độ

khởi động dây chuyền nhiều lần; duy trì khối

lượng sản phẩm đảm bảo đạt chất lượng theo

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa máy

chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; đào tạo kỹ

lượng CO2 thu hồi và sử dụng hạn chế mua

tiêu chuẩn Tổng Công ty. Hoàn thành lắp đặt

móc thiết bị, dây chuyền sản xuất cần thiết

năng, trình độ ngoại ngữ để nâng cao hiệu

bổ sung, đảm bảo lượng men thu hồi tái sử

các thiết bị kiểm soát chất lượng theo khuyến

để phục vụ sản xuất theo yêu cầu của Tổng

quả, chất lượng, năng suất lao động.

dụng phù hợp.

cáo của Tổng Công ty như: kiểm soát nhãn

Công ty để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Xem xét bố trí, phân bổ lao động phù hợp tại

Lập kế hoạch sản xuất nấu số lượng tank lên

ngược, nhãn khác loại, sục khí nước nha tự

Khẩn trương hoàn thành các hạng mục đầu

các phân xưởng, phòng nghiệp vụ trong công

men tương ứng với sản lượng giao hàng, hạn

động,…

tư dở dang để đưa vào sử dụng trong quý 1

ty. Định kỳ đánh giá để có hướng đào tạo, bồi

chế nấu thừa tank làm kéo dài ngày lên men

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ

năm 2019 như: trạm nhập nguyên liệu và silo

dưỡng và sàng lọc đội ngũ cán bộ, công nhân

làm tăng định mức điện do bảo quản lạnh.

công nhân viên tiếp tục nghiên cứu, đề xuất

malt gạo, van lấy mẫu tank lên men, thang

viên, người lao động.

các giải pháp tiết kiệm điện, nước, hơi, bột trợ

bảo trì tank lên men,…

lọc và các sáng kiến, cải tiến khác mang lại
hiệu quả cho Công ty.
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BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC
MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty
Năm 2018, Tổng Công ty có sự thay đổi lớn về

Do đó, từ tháng 07 đến tháng 12/2018, sản

chính sách sản xuất kinh doanh khi Cổ đông

lượng giao hàng hàng tháng của Công ty chỉ

lớn Thaibev tham gia công tác điều hành, quản

đạt trung bình 77,1% so với sản lượng TCT

lý:

giao đầu năm 2018.

Từ tuần 27 năm 2018 (tháng 07/2018), Tổng

Trong năm, Tổng Công ty cũng đã điều chỉnh

công ty thực hiện chương trình S&OP: các nhà

cơ cấu sản phẩm sản xuất tại Nhà máy bia Sài

máy sản xuất thực hiện kế hoạch sản xuất và

Tăng giảm

Kế hoạch
STT

Nội dung

ĐVT

ĐHĐCĐ
2018

Thực hiện

so với kế

2018

hoạch

1

Sản lượng sản
xuất

lít

57.050.000

47.667.647

-16%

Gòn Bạc Liêu. Tháng 06/2018 Nhà máy bia Sài

2

lít

57.050.000

46.853.666

-18%

giao hàng theo kế hoạch tuần, tháng của Tổng

Gòn Bạc Liêu được TCT cho sản xuất và giao

Sản lượng tiêu
thụ

3

Doanh thu

đồng

372.753.250.165

299.575.583.393

-20%

công ty, giảm tồn kho tối đa bia thành phẩm tại

hàng bia chai Sài Gòn Lager 355 ml và tạm

4

LN Trước Thuế

đồng

42.497.560.496

45.588.428.062

7,27%

các Nhà máy không quá 02 lần kế hoạch giao

dừng sản xuất và giao hàng bia chai Special kể

hàng tuần;

từ tháng 08/2018.

5

35,3

38

7,64%

Về phân bổ sản lượng sản xuất và tiêu thụ:

Thị trường Bạc Liêu, Cà Mau vô cùng khó khăn

Tỷ suất lợi
nhuận trước
thuế/VĐL

Tổng công ty cũng căn cứ theo tỷ trọng vốn

do cạnh tranh của các hãng Bia đối thủ và tỷ lệ

góp của các Công ty con và công ty liên kết;

lấy hàng rất thấp.

thị trường tiêu thụ tại từng khu vực; cự ly vận

Công ty phải thay đổi phương pháp làm việc và

chuyển và năng lực sản xuất của các Nhà máy.

ngôn ngữ giao tiếp nên đòi hỏi sự nỗ lực của

%

Ban điều hành để theo kịp yêu cầu mới.

Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của ban giám đốc
Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo giám sát liên tục và đưa ra nhiều giải pháp tối ưu,
tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sản xuất, giao hàng và khả năng tài chính của Công ty. Ban điều
hành cùng toàn thể người lao động Công ty cũng đã nỗ lực cố gắng cao trong thực hiện nhiệm vụ
của ĐHĐCĐ giao năm 2018.
Kết quả đạt và vượt chỉ tiêu về lợi nhuận, chỉ tiêu sản lượng và doanh thu không đạt theo Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra.
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KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tình hình chung về kế hoạch sản xuất kinh doanh
Dự báo năm 2019 giá nguyên vật liệu chính tăng rất cao (tăng 18% so với năm 2018). Giá điện tăng
8,3% từ tháng 3/2019.
Thị trường giao hàng khó khăn, sản lượng giao hàng tháng 2/2019 dưới 2 triệu lít và một số tháng
sản lượng chưa đạt điểm hòa vốn.

Ban điều hành thực hiện theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và ngoài ra còn
thực hiện một số các giải pháp để phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu Đại hội
đồng cổ đông giao như sau:
Tuân thủ quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo yêu cầu Tổng Công ty và
quản trị sản xuất không để sản phẩm sai lỗi.

Chi phí khấu hao tài sản cố định tăng do mới đầu tư dây chuyền mới và tái đầu tư một số hạng mục

Tăng cường công tác tuyên truyền tiêu dùng sản phẩm Bia Sài Gòn tại địa phương và khu

theo định hướng của SABECO.

vực giao hàng thông qua các sự kiện của địa phương tổ chức.
Đề xuất Tổng Công ty xem xét có chương kích cầu các sản phẩm chai Special, Export, Lager

Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động 2019
STT

Nội dung

ĐVT

1

Sản lượng
tiêu thụ

lít

2

Doanh thu

3

LN T. Thuế

tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau đang có sự cạnh tranh quyết liệt với bia đối thủ.

Thực hiện 2018

Kế hoạch 2019

Tỷ lệ (%)

Thực hiện tồn bia trong tank phù hợp với kế hoạch sản xuất Tổng Công ty giao để tiết kiệm

46.853.666

48.474.591

103,5%

đồng

299.575.583.393

296.693.424.738

99%

Lập kế hoạch sản xuất tối ưu theo kế hoạch sản xuất hàng tuần của Tổng Công ty giao để tiết

đồng

45.588.428.062

14.572.607.518

32%

kiệm điện, hơi, nước, giảm hao phí trong sản xuất và tiếp tục tìm giải tiết kiệm các định mức

điện

sản xuất khác.

Định hướng các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019
Hội đồng quản trị Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong việc phấn đấu
đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

Áp dụng sáng kiến tiết kiệm và tự động hóa để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản
phẩm.
Trong điều kiện sản xuất ít thực hiện giảm định biên lao động phù hợp, cho nghỉ ngừng sản

Về sản lượng: chỉ đạo và giám sát Ban điều

Về chi phí tài chính: trong điều kiện công ty

hành trong việc theo dõi, làm việc với Tổng

đang vay nợ đầu tư, để tiết giảm chi phí tài

Công ty trong việc giao sản lượng hàng tuần,

chính, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều

hàng tháng đạt theo kế hoạch sản lượng năm;

hành làm việc với ngân hàng và Tổng Công

Cùng Công ty thương mại và các chi nhánh khu

ty để có lãi vay ưu đãi cho Công ty theo hệ

vực để đảm bảo lấy hết hàng theo kế hoạch đã

thống Bia Sài Gòn; Tồn kho nguyên liệu, bán

Tìm kiếm thêm khách hàng để gia công sản phẩm, nghiên cứu và xin ý kiến Tổng Công ty

giao.

thành phẩm, thành phẩm hợp lý, thu hồi nhanh

sản xuất thêm bia tươi để tiêu thụ tại chỗ và khu vực lân cận nhằm tăng sản lượng sản xuất,

Về chi phí sản xuất: chỉ đạo và giám sát Ban

chóng công nợ để tránh ứ đọng vốn.

khai thác hiệu quả tài sản để mang lại lợi nhuận cho Công ty.

điều hành tìm các giải pháp tiếp tục giảm định

Nghiên cứu thị trường để sản xuất thêm sản

mức sản xuất, điều tiết sản xuất, sắp xếp ca kíp,

phẩm tiêu thụ tại địa phương và các khu vực

lao động phù hợp để giảm chi phí và tiết giảm

lân cận để tăng hiệu quả cho Công ty và thu

hợp lý chi phí cố định.

nhập người lao động.
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xuất hưởng lương tối thiểu vùng. Mặt khác để giữ được lao động có tay nghề, trình độ chuyên
môn Ban điều hành luôn động viên khuyến khích tinh thần làm việc trách nhiệm, năng động,
tích cực nghiên cứu đề xuất sáng kiến cải tiến của người lao động để tiết giảm chi phí cho
Công ty. Những sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả được Công ty chi thưởng sáng kiến.

Báo cáo của hội đồng quản trị		
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Mục tiêu phát triển bền vững

Về hoạt động kinh doanh

Về an toàn vệ sinh thực phẩm

Không ngừng hoàn thiện, đổi mới, đảm bảo

Công ty duy trì hiệu lực và hiệu quả của các

cung cấp đến người tiêu dùng sản phẩm thực

hệ thống ISO chất lượng 9001, An toàn vệ

sự chất lượng.

sinh thực phẩm – HACCP 22000; Môi trường

Đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho toàn

14001 và Năng lực Phòng Kiểm nghiệm theo

thể nhân viên Công ty và gia tăng quyền lợi

ISO 17025, đồng thời cải tiến, nâng cấp phiên

của cổ đông.

bản mới nhất. Công ty cũng đã ký hợp đồng

Tiếp tục duy trì, giữ vững sự minh bạch trong

tư vấn áp dụng hệ thống ISO 50001:2011 về

công tác công bố thông tin, tuân thủ các quy

quản lý năng lượng, dự kiến hoàn thành vào

định hiện hành về quản trị và nghĩa vụ của

cuối quý 2/2019..

Báo cáo liên quan đến môi trường và xã hội

công ty đại chúng.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Tiêu thụ năng lượng

Lập kế hoạch cung ứng và thực hiện mua

Năm 2018 HĐQT chỉ đạo triển khai giải pháp

hàng dự phòng các nguyên vật liệu đầu vào

kỹ thuật tiết kiệm hơi nước, với tổng mức đầu

đảm bảo cho sản xuất liên tục với giá cả hợp

tư là 5 tỷ đồng. Kết quả đã giảm được định

Hàng năm Công ty đều dành nguồn kinh phí

lý, chất lượng đạt tiêu chuẩn và số lượng phù

mức hơi từ 430 - 440 kg/1.000 lít bia xuống

đáng kể để thực hiện công tác xã hội, từ thiện

hợp, tiết kiệm chi phí cho công ty, giá mua NVL

còn 370 – 380 kg/1.000 lít bia, hạng mục đầu

và cộng đồng như: Đóng góp Quỹ đền ơn đáp

phù hợp với giá thị trường tương đương với

tư hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng

Công ty tổ chức tốt việc thực hiện các văn

nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ nạn nhân chất

giá mua của các nhà máy khu vực Miền Tây

09/2018, với giá trị tiết kiệm 491 triệu đồng

bản chỉ đạo về Luật bảo vệ môi trường cụ thể:

độc da cam, Xây dựng nhà tình nghĩa, ủng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí giá thành sản

(cho 04 tháng cuối năm 2018).

100% nước thải được xử lý theo qui định, chất

hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa

xuất, định mức kinh tế kỹ thuật của từng loại

thải nguy hại cũng được xử lý và được thu gom

phương,...

nguyên vật liệu; kết quả năm 2018 định mức

Góp phần phát triển kinh tế, du lịch địa phương,
qua đó làm tăng ngân sách Nhà nước, tạo
Về xã hội cộng đồng

thêm việc làm cho nhân dân địa phương

Về môi trường

theo đúng qui định của pháp luật.

các nguyên liệu chính đều ổn định so với năm
2017.
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Chính sách liên quan đến người lao động
Chính sách lao động nhằm đảm bảo
sức khỏe, an toàn và phúc lợi của
người lao động:

Hoạt động đào tạo người lao động:
Hằng năm, Công ty cử một số cán bộ, công

Công ty tuân thủ các điều kiện về lao động để

nhân viên tham gia các lớp tập huấn tại các

người lao động làm việc trong điều kiện lao

Trung tâm, đơn vị đào tạo để cập nhật và nâng

động thuận lợi đảm bảo tuân thủ theo môi

cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng

trường lao động. Khám sưc khỏe định kỳ cho

yêu cầu công việc và qui định của pháp luật.

người lao động nhằm kịp thời phát hiện các
bệnh nghề nghiệp
Hàng năm Công ty phối hợp với Công đoàn tổ

Toàn bộ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn cho người lao
động theo kế hoạch do công ty chi trả.

chức tham quan, du lịch, nghi dưỡng trong và
người nước, đặc biệt quan tâm tạo điều kiện
thuận lợi cho lao động nữ trong lao động sản
xuât và các hoạt động khác.

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:
Năm 2018: Công ty đã tham gia đóng góp an sinh xã hội cho địa phương với số tiền trên 500 triệu
đồng như: xây dựng 06 căn nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đồng đội; hỗ trợ hàng tháng cho 2
thương binh 1/4 và 2/4 có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đông Hải; hỗ trợ kinh phí để giúp đỡ người
nghèo vui xuân đón tết trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; ủng hộ quỹ Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin
tỉnh; tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động Văn hóa - Thể
thao của tỉnh, thông qua đó cũng đẩy mạnh quảng bá thương hiệu bia Sài Gòn đến công chúng.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các tiêu ban thuộc hội đồng quản trị

Các nghị quyết đã đề ra

Với quy mô hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban, mỗi thành viên HĐQT
sẽ phụ trách một mảng hoạt động theo phân công của Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.

STT
1

Nghị quyết
02/2018/NQ-HĐQT

Ngày
15/06/2018

Hoạt động của hội đồng quản trị
STT

Thành viên

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Chủ tịch

9/9

100%

1

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh

2

Ông Nguyễn Văn Đồi

Thành viên

9/9

100%

3

Ông Nguyễn Xuân Hải

Thành viên

9/9

100%

4

Ông Trần Nguyên Trung

Thành viên

9/9

100%

5

Ông Phạm Hồng Minh

Thành viên

9/9

100%

cho Công ty phát triển theo đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra.
STT

Ngày

Nội dung
Khen thưởng năng suất cho tập thể và cán bộ
CNV năm 2017
Tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân tiêu biểu
năm 2017

1

01/2018/QĐ-SGBL

24/01/2018

2

02/2018/QĐ-HĐQT

24/01/2018

3

04/2018/QĐ-HĐQT

26/02/2018

QĐ bổ nhiệm Giám đốc Công ty

4

06/2018/QĐ-HĐQT

22/03/2018

QĐ thành lập ban thanh lý và thẩm định giá bán
dây chuyền chiết chai cũ 30.000 chai/ giờ

5

07/2018/QĐ-HĐQT

22/03/2018

QĐ thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ 2018
QĐ ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm
2018
QĐ phê duyệt thù lao quản lý và thực hiện dự án
đầu tư dây chuyền chiết 30.000 chai/h
QĐ phê duyệt định biên lao động , quỹ tiền lương,
tiền thưởng năng suất lao động năm 2018

6

11/2018/QĐ-HĐQT

02/07/2018

7

15/2018/QĐ-HĐQT

04/07/2018

8

16/2018/QĐ-HĐQT

09/07/2018

9

17/2018/QĐ-SGBL

10/07/2018

QĐ phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2018

19/10/2018

QĐ phê duyệt quyết toán đầu tư dự án dây chuyền
chiết chai mới 100%, xuất xứ Krones- Đức đồng
bộ hiện đại sản xuất năm 2017 với công suất
3000 chai/h

10
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Quyết định

18/2018/QĐ-HĐQT
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NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018
Thông qua BC KQSXKD – đầu tư, thanh lý năm
2017, thông qua báo cáo về thực hiện định biên
lao động và quyết toán quý tiền lương năm 2017,
thông qua các nội dung đánh giá chỉ đạo, giám sát
hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng
KH hoạt động năm 2018, thông qua 1 số nội dung
chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thông qua báo cáo kết quả SXKD, đầu tư, thanh
lý năm 2017 và kế hoạch 2018, thống nhát thanh

2

03/2018/NQ-HĐQT

05/02/2018

3

05/2018/NQ-HĐQT

22/03/2018

4

08/2018/NQ-HĐQT

05/04/2018

5

09/2018/NQ-HĐQT

05/04/2018

NQ HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 2.2017

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc, đặc biệt là việc
triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo

Nội dung

lý đầu tư dây chuyền chiết, thông qua các tờ
trình định biên lao động, thông qua báo cáo trình
ĐHĐCĐ
NQ HĐQT tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2018

6

10/2018/NQ-HĐQT

24/05/2018

NQ HĐQT trích lập dự phòng nợ phải thu khó
đòi sau đầu tư, thu hồi nợ bán dây chuyền chiết
KHS và trả DCC cho TCT để cải tạo mặt bằng
nhà xưởng

7

12/2018/NQ-HĐQT

02/07/2018

NQ HĐQT chi cổ tức còn lại năm 2017

8

19/2018/NQ-HĐQT

22/10/2018

NQ vv tạm ứng cổ tức đợt 1/2018

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Không có

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về quản trị công ty
Hiện nay, các thành viên HĐQT của Công ty đều có nhiều năm kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp (xem chi tiết tại phần sơ yếu lý lịch) đáp ứng được yêu cầu quản lý và điều hành doanh nghiệp

Quản trị công ty
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Hoạt động của ban kiểm soát
STT

Thành viên

Chi tiết cấu trúc thu nhập của từng thành viên
Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

1

Ông Nguyễn Tấn Phiên

Trưởng ban

2/2

100%

2

Bà Trần Thị Ngọc Diệp

Thành viên

2/2

100%

3

Bà Dương Thị Thúy Hồng

Thành viên

2/2

100%

Họ và tên

Thù lao

Chức vụ

(Đồng/tháng)

Cơ cấu thu nhập năm 2018(%)
Thù lao

Lương

Thưởng

Hội đồng quản trị
Bà Phạm Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch

40.000.000

33%

16%

51%

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoạt động và hoàn thành

Ông Nguyễn Văn Đồi

TV HĐQT

25.000.000

18%

45%

37%

nhiệm vụ mà cổ đông giao phó. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban

Ông Nguyễn Xuân Hải

TV HĐQT

20.000.000

36%

7%

57%

Ông Phạm Hồng Minh

TV HĐQT

25.000.000

37%

17%

46%

Ông Trần Nguyên Trung

TV HĐQT

20.000.000

36%

7%

57%

điều hành nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát hoạt động điều hành của công ty. Các thành
viên thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của công ty.

Ban kiểm soát

Các giao dịch thù lao và các khoản lợi ích
Lương thưởng thù lao của HĐQT, BĐH, BKS
Thù lao
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
chuyên trách
Ban kiểm soát không
chuyên trách
Ban điều hành

1.560.000.000

Lương
1.203.206.670

Trưởng BKS

15.000.000

46%

0%

54%

Bà Trần Thị Ngọc Diệp

TV BKS

5.000.000

36%

0%

64%

Bà Dương Thị Thúy Hồng

TV BKS

5.000.000

36%

0%

64%

61.750.000

0%

100%

0%

42.750.000

0%

100%

0%

42.750.000

0%

100%

0%

42.750.000

0%

100%

0%

Ban Giám đốc và kế toán trưởng

Thưởng
2.461.457.961

180.000.000

215.561.296

120.000.000

209.843.266
3.608.882.376

Ông Nguyễn Tấn Phiên

Ông Trịnh Công Vinh
Ông Huỳnh Vạn Đồng
Ông Trần Văn Sang
Bà Trần Thị Chất

Giám đốc
Phó Giám
đốc
Phó Giám
đốc
Kế Toán
trưởng

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Không có.

Thực hiện quy định quản trị công ty
Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công
ty. Công ty luôn xem xét các thông lệ tốt để áp dụng sao cho phù hợp với doanh nghiệp và mang
lại hiệu quả hoạt động.
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• Thông tin về doanh nghiệp					
• Báo cáo kiểm toán độc lập					
• Bản cân đối kế toán				
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ			
• Thuyết minh báo cáo tài chính			
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CÔNG TY

TY CỔ PHẦN BIA SÀI

CỔ PHẦN
BIA SÀI

GÒN-BẠC LIÊU
DN: cn=CÔNG TY CỔ

GÒN-BẠC
LIÊU
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BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU

Ngày 8 tháng 4 năm 2019
Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH
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