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CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN                   

NĂM 2018 

Thời gian: 13:30, Thứ Bảy – Ngày 21 Tháng 04 Năm 2018 

Địa điểm: Hội trường nhà A - Sở GDCK TPHCM - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam 

 

Thời gian Nội dung 

13:30 – 14:00 Đón khách và Đăng ký cổ đông 

14:00 – 14:10 Thủ tục bắt đầu Đại hội 

 Khai mạc, giới thiệu đại biểu 

 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 

 Giới thiệu chủ tọa, thư ký 

14:10 – 14:15 Thông qua chương trình Đại hội 

14:15 – 15:45 

Trình bày và xin ý kiến ĐHĐCĐ về những vấn đề sau: 

1. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của  

Công ty năm 2017 

 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 

 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 

 4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán 

 5. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2017 

 6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phô ́i lơ ̣i nhuận năm 2018 

 7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2018 

 8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2018 

 
9. Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch cấp các khoản 

vay và bảo lãnh cho các công ty con và công ty liên kết. 

 
10. Tờ trình danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2018 - 2022 

15:45 – 16:15  
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày. Tiến 

hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022. 

16:15 – 16:25 Nghỉ giải lao 

16:25 – 16:40 Cổ đông đóng góp ý kiến về các vấn đề khác (nếu có) 

16:40 – 16:50 Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử 

16:50 – 17:00 Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội 

17:00 – 17:10 Bế mạc 
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QUY CHẾ 

BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN, 

BÂ ̀U CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 

và có hiệu lực từ 01/07/2015; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được 

Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ điều lệ Công ty Cô ̉ phần Tập đoàn PAN; 

I. BIỂU QUYẾT BẰNG CÁCH GIƠ TAY 

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau: 

 Thông qua chương trình nghị sự sau khi khai mạc 

 Thông qua danh sách ứng viên cho việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 

 Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội 

II. BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT 

1. Mỗi cổ đông tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết sẽ nhận được 01 phiếu. Trường hợp 

được nhiều cổ đông ủy quyền dự họp, mà các cổ đông này không tập hợp thành một 

nhóm, thì người được ủy quyền sẽ nhận được số phiếu tương ứng với số cổ đông đó. 

Trường hợp các cổ đông tập hợp thành một nhóm có cử đại diện, thì mỗi nhóm cổ đông 

sẽ nhận được một phiếu.  

2. Phiếu biểu quyết có các thông tin về Tên cổ đông, mã số cổ đông, và số cổ phần biểu 

quyết. 

3. Phiếu biểu quyết sử dụng để biểu quyết các vấn đề nêu ra trong Đại hội. Với mỗi vấn đề 

cần biểu quyết, quý cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong ba trường hợp sau đây: 

(i) Đồng ý (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông đồng ý) 

(ii) Không đồng ý (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông không đồng ý) 

(iii) Không có ý kiến (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông không có ý kiến). 

4. Sau khi hoàn tất việc đánh đấu, phiếu biểu quyết sẽ được nộp vào thùng phiếu do Ban 

Kiểm phiếu chỉ định. 

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  NHIỆM KỲ 2018-2022 

1.    Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:  

1.1. Nguyên tắc bầu cử:  

a. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo 

quyền lợi hợp pháp của tất cả các Cổ đông.  

b. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được tiến hành theo nguyên tắc 

trực tiếp, bỏ phiếu kín theo phương pháp dồn phiếu.  
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c. Người ứng cử, được đề cử để bầu vào HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của Công ty và quyền đề cử, bầu cử được tính theo số cổ phần sở 

hữu và đại diện sở hữu.  

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử:  

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo Ủy quyền của cổ đông sở 

hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Việt Nam lập ngày 20/3/2018). 

2.    Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:  

Tiêu chuẩn người ứng cử, người được đề cử vào HĐQT phải tuân theo các quy định tại 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  

3. Đề cử ứng viên HĐQT và số thành viên được bầu:  

3.1. Đề cử ứng viên HĐQT:  

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 

quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 

để cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% 

đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 

bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 

dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy 

(07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3.2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được bầu: 08 thành viên 

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:  

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:  

- Đơn đề cử tham gia HĐQT của cổ đông (theo mẫu) 

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu) 

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) 

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của ứng viên 

- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) 

- Bản sao hợp lệ Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên 

- Các Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viên được cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ 

đông ủy quyền đề cử) 

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề 

cử) 

- Hồ sơ khác nếu có.  

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty trước 

ngày 10/04/2018 theo địa chỉ Công ty sau đây: Chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập 

đoàn PAN – Tầng 15, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà 

Nội. 
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Đối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử 

phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xét. Những hồ sơ đề 

cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện 

tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại 

hội.  

 

IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:  

1.1. Nguyên tắc bầu cử:  

a. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo 

quyền lợi hợp pháp của tất cả các Cổ đông.  

b. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) được tiến hành theo nguyên 

tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín theo phương pháp dồn phiếu.  

c. Người ứng cử, được đề cử để bầu vào BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của Công ty và quyền đề cử, bầu cử được tính theo số cổ phần sở 

hữu và đại diện sở hữu.  

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử:  

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo Ủy quyền của cổ đông sở 

hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Việt Nam lập ngày 20/3/2018). 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:  

Tiêu chuẩn người ứng cử, người được đề cử vào BKS phải tuân theo các quy định tại Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  

3. Đề cử ứng viên BKS và số thành viên được bầu:  

3.1. Đề cử ứng viên BKS:  

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được để cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng 

viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được 

đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.  

3.2. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên 

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS:  

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS gồm:  

- Đơn đề cử tham gia BKS của cổ đông (theo mẫu) 

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu) 

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) 

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của ứng viên 

- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) 

- Bản sao hợp lệ Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên 
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- Các Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viên được cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ 

đông ủy quyền đề cử) 

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề 

cử) 

- Hồ sơ khác nếu có.  

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty trước 

ngày 10/04/2018 theo địa chỉ Công ty sau đây: Chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập 

đoàn PAN – Tầng 15, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà 

Nội. 

Đối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử 

phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xét. Những hồ sơ đề 

cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện 

tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại 

hội.  

 

V. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT và BKS 

1. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ 

1.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu 

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần sở hữu theo mã cổ đồng.  

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT và BKS theo mã số cổ 

đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền)  

- Phiếu bầu không được viết thêm nội dung nào khác vào phiếu và không tẩy xóa, 

sửa đổi bất kỳ nội dung nào in sẵn trên phiếu bầu.  

1.2. Phiếu bầu không hợp lệ 

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã 

được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu 

2. Ban kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu 

2.1. Ban kiểm phiếu:  

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. 

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo trung thực và có trách nhiệm điều khiển việc bầu 

cử. 

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử 

vào HĐQT và BKS.  

2.2. Kiểm phiếu:  

-  Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc 

-  Kết quả bầu cử được thành lập thành văn bản và sẽ được Ban kiểm phiếu công bố 

ngay sau khi tổng kết kết quả bầu cử, và đọc công khai trước Đại hội 

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS:  
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- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có 

tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên 

HĐQT/BKS được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 

một hoặc một số ứng cử viên.  

- Cổ đông bầu HĐQT/BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử 

viên HĐQT/BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS không lớn hơn 

số phiếu được quyền bầu rồi bỏ vào hòm phiếu. 

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS có số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp. 

 

Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xét ngay trong phiên họp. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

     CHỦ TỊCH 

 
 

          NGUYỄN DUY HƯNG 
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Long An, ngày 21 tháng 4 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

DANH SÁCH CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 
 

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN; 

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các báo cáo và tờ trình cần biểu 

quyết thông qua tại Đại hội thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN như 

sau: 

1. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 

4. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán 

5. Tờ trình trích lập quỹ và  phân phối lợi nhuận 2017 

6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phô ́i lơ ̣i nhuận năm 2018 

7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2018 

8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2018 

9. Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch cấp các khoản vay và bảo lãnh 

cho các công ty con và công ty liên kết. 

10. Tờ trình danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 

Thông qua những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua. 

   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   CHỦ TỊCH 

 
                                                                                     

   NGUYỄN DUY HƯNG 
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CÁC NỘI DUNG  

TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT  
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Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2018 

 

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 
 

 I. Báo cáo hoạt động kinh doanh chung năm 2017:  

1.1. Tổng quan  

Năm 2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN  tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển trọng tâm 

trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm với mục tiêu trở thành trở thành Công ty hàng đầu 

khu vực trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm, cung cấp những sản phẩm sạch, an toàn và 

dinh dưỡng, có khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam và cho thế giới thông qua chuỗi giá 

trị Farm, Food, Family. 

Trong năm 2017, Tập đoàn PAN tiếp tục hiện thực hóa điều này thông qua (i) Xây dựng và đưa 

vào hoạt động cụm nhà máy sản xuất bánh kẹo Pan – Manufacturing với công nghệ hiện đại 

nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là bước tiến quan trọng của Pan Food trên hành trình trở thành 

tập đoàn số 1 Việt Nam về thực phẩm đóng gói; (ii) đầu tư M&A để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối 

các công ty có thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm, từ đó tạo nên chuỗi giá trị gia tăng thông 

qua quản trị tài chính hiệu quả, triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hành và quản lý 

doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, marketing, 

bán hàng và phân phối. Với các thế mạnh đã có, các lĩnh vực hoạt động chính của PAN có sự 

tăng trưởng ổn định trong các năm qua.   

1.2. Tình hình tăng vốn năm 2017:  

Trong năm 2017, thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê 

duyệt, Tập đoàn đã hoàn thành việc tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 

2016. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ công ty tăng từ 1.023.724.970.000 đồng lên 

1.177.236.300.000 đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2017. Công ty cũng đã tiến hành phát hành 

2.508.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo 

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên, trong đó phát hành  mới 2.478.000 cổ phiếu và 

tái phát hành 30.000 cổ phiếu quỹ, đợt phát hành kết thúc vào tháng 1/2018.  

1.3. Tình hình đầu tư và M&A trong năm 2017:  

Với mô hình hoạt động theo hình thức Tập đoàn trong đó Công ty mẹ đóng vai trò là công ty 

quản lý vốn và điều phối sự phối hợp sản xuất, kinh doanh, phân phối giữa các công ty thành 

viên, trong năm 2017, PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thông qua M&A và gia tăng 

tỷ lệ sở hữu ở các công ty thành viên.  
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Trong lĩnh vực thực phẩm, các hoạt động đầu tư dự án mới và M&A nhằm gia tăng sở hữu ở các 

công ty thực phẩm được triển khai thông qua PAN Food. Tháng 9/2017, PAN Food đã tăng tỉ lệ 

sở hữu tại Bibica từ 43,73% lên 50,07%, việc biến Bibica từ công ty liên kết trở thành công ty 

con khẳng định mục tiêu gìn giữ và xây dựng thương hiệu bánh kẹo chất lượng cao của Việt 

Nam. Trong năm 2017, PAN Food cũng đã tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang 

lên 31.86%.  Cũng trong năm nay, Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đã trở thành 1 

thành viên của Tập đoàn khi công ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thành công 

20,1% tổng số cổ phần. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, NSC, một thành viên của PAN Farm, đã thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu 

tại SSC từ 68,34% lên 74,9%. Trong năm 2017, Pan Farm cũng đã thực hiện mua 4.7% Công ty 

Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC). PAN Farm tiếp tục chào mua công khai FMC trong tháng 1 

năm 2018 với mục tiêu sở hữu chi phối FMC cùng với số cổ phần ABT đang nắm giữ.  

Tổng hợp giá trị đầu tư lũy kế vào các công ty con và công ty liên kết của Tập đoàn PAN tại thời 

điểm 31/12/2017 

Tổng hợp giá trị đầu tư lũy kế vào Công ty con và công ty liên kết của Tập đoàn PAN  

tại thời điểm 31/12/2017: 

STT Công ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu 
Giá trị đầu tư 

(tỷ đồng) 

1. PAN FARM Công ty con  81,9% 999,9 

2. PAN Food Công ty con  99,99% 999,9 

3. PAN Services Công ty liên kết  20% 9,5 

 Tổng cộng   2.009,3 

Trong đó:  

Tổng hợp giá trị đầu tư lũy kế ở các Công ty ngành Thực phẩm của PAN Food tại 31/12/2017: 

STT Công ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu 
Giá trị đầu tư 

(tỷ đồng) 

1. PFM Công ty con 99,96% 275 

2. ABT Công ty con  72,82% 344 

3. LAF Công ty con  80,52%                       152 

4. BBC Công ty con 50,07% 474 

5. 584 Nha Trang Công ty liên kết 31,86% 314 

6. FMC Công ty liên kết 20,1% 184 

 Tổng cộng   1.457 
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Tổng hợp giá trị đầu tư lũy kế ở các Công ty ngành Nông nghiệp của PAN Farm  

tại 31/12/2017: 

STT Công ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu 
Giá trị đầu tư 

(tỷ đồng) 

1. NSC Công ty con  75% 921 

2. PSB Công ty con  64% 18 

3. FMC Công ty liên kết 4,7% 42 

 Tổng cộng   981 

 

II. Báo cáo kết quả kinh doanh 2017: 

Nhờ vào việc chuyển đổi quyết liệt sang các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, chống chịu 

tốt với biến đổi khí hậu và tập trung quản trị sản xuất kinh doanh các lĩnh vực cốt lõi của ngành 

Nông nghiệp và Thực phẩm, kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn PAN đã đạt được nhiều 

thành tựu. Tất cả các chỉ tiêu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016. 

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4.075 và 503 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về 

doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đều tăng trưởng. 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 3.163 đồng/cổ phiếu so với mức 2.160 đồng/cổ phiếu năm 

2016.  

 

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phê duyệt:  

Trong năm, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, phát huy các lợi thế, khắc phục khó 

khăn để duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. 

Nhờ đó, phần lớn các công ty trong Tập đoàn có sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi 

nhuận. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn đã vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ 

thể như sau: 

    ĐVT: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch  

năm 2017 

Thực hiện  

năm 2017 

% hoàn thành 

kế hoạch năm 

     

1 Doanh thu thuần hợp nhất                3.080    4.075 132% 

2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế                   320   544 170% 

3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế                   280   503 180% 

4 Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ                   190    372 196% 
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Doanh thu hợp nhất: đạt 4.075 tỷ đồng, đạt 132% so với kế hoạch đề ra. Sự tăng trưởng vượt 

trội này là do đà tăng trưởng ở cả 2 mảng Nông nghiệp và Thực phẩm. Mảng Thực phẩm tăng 

trưởng doanh thu 88%, nhờ hoạt động kinh doanh nhân điều từ LAF, hợp nhất doanh thu BBC 

từ quý 3; và Mảng nông nghiệp tăng trưởng 15%. 

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: Năm 2017, lợi nhuận hợp nhất trước thuế và lợi nhuận cổ đông 

Công ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng và 372 tỷ đồng, tương đương 170% và 196% kế hoạch. Kết quả 

lợi nhuận ấn tượng, vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vào việc duy trì được biên lợi nhuận cao 

tại NSC, SSC, việc kiểm soát tốt chi phí sản xuất, giá thành, và đẩy mạnh các kênh phân phối 

trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food). Ngoài ra, không thể không kể đến sự đóng góp vào kết 

quả doanh thu và lợi nhuận của hoạt động M&A hiệu quả trong năm. 

2.2. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016:  

    ĐVT: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện  

năm 2017 

Thực hiện  

năm 2016 

% thực hiện 2017 

so với 2016 

1 Doanh thu thuần hợp nhất 4.075                2.753    148% 

2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544                   385    141% 

3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336    150% 

4 Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ 372 257    145% 

 

Tuy gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nhờ vào việc chuyển đổi quyết 

liệt sang các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, chống chịu tốt với biến đổi khí hậu và tập 

trung quản trị sản xuất kinh doanh các lĩnh vực cốt lõi, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp 

nhất của Tập đoàn đã tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả các chỉ tiêu: Doanh thu tăng 

48%, lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50%, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 45%, lãi 

cơ bản trên cổ phiếu tăng 46%. 

Cơ cấu doanh thu và tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất: 

ĐVT: Tỷ đồng 

Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng 

Nông nghiệp – PAN Farm 1.325 1.520 15% 

Thực phẩm – PAN Food 1.356 2.555 88% 

Khác           72              0    -100% 

Tổng 2.753 4.075 48% 

Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trọng 

tâm phát triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vào ngành nông nghiệp và thực phẩm và đặc biệt là 
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ngành thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88%. Trong khi đó, do giao dịch thoái vốn tại 

Pan Services trong quý I/2016 nên doanh thu khác (phần lớn từ dịch vụ tiện ích) đã giảm đáng 

kể. 

Cơ cấu doanh thu năm 2017 và 2016 như sau: 

 

Tính chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017, lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bình 

quân năm ở mức 121%/năm, trong đó cơ cấu lợi nhuận có xu hướng chuyển dịch sang các 

ngành kinh doanh trọng tâm: Nông nghiệp và Thực phẩm. 

Tình hình lợi nhuận thực hiện qua các năm:  

Lợi nhuận thực hiện qua các năm (tỷ đồng)  

 

 

III. Đánh giá kết quả kinh doanh các lĩnh vực chính:  

Mảng Nông nghiêp thực hiện thông qua Công ty CP PAN FARM với 2 công ty con trực tiếp: 

Công ty CP Giống cây trồng Trung ương (NSC) và Công ty CP PAN-SALADBOWL. 
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Mảng Thực phẩm được quản lý và điều phối bởi Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food). 

Mảng kinh doanh này bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chính: Lĩnh vực Bánh kẹo thực hiện 

thông qua PAN Food mẹ, PFM và BBC; Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Công ty Aquatex Bến 

Tre (ABT) và Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta; Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua 

Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang; Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt 

động chính ở LAF; 

Ngoài ra kết quả kinh doanh của Tập đoàn PAN còn được đóng góp bởi các thu nhập khác 

như: thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services), thu nhập hoạt động tài chính, cổ tức, 

cho thuê văn phòng… 

3.1. Nông nghiệp:  

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành Nông nghiệp được thực hiện thông qua công ty cổ 

phần PAN FARM được thành lập tháng 07/2016 bao gồm 2 công ty con là là Công ty CP Giống 

cây trồng Trung ương (NSC) và Công ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thành lập tháng 

02/2016. Trong đó kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC.  

NSC hiện là Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cây trồng với tình hình tài chính 

lành mạnh và hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định, bền vững.  

Công ty PAN-SALADBOWL được thành lập từ năm 2016. Doanh thu năm 2017 đã tăng trưởng 

vượt bậc so với năm 2016, tăng 178%, đạt 8 tỷ đồng. Do hoạt động trọng tâm năm 2017 của PSB 

trong năm là đầu tư xây dựng hệ thống nhà kính và hoàn thiện bộ máy quản lý nên doanh thu 

và lợi nhuận của PSB đóng góp chưa đáng kể vào PAN FARM.  

 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 % tăng 

Doanh thu thuần 1.512.603 1.330.783 14% 

Lợi nhuận gộp 560.719 499.065 12% 

LN thuần từ HĐKD 252.235 213.045 18% 

LN  hợp nhất sau thuế 234.615 192.460 22% 

LNST của CĐ cty mẹ 210.797 175.206 20% 
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Tình hình doanh thu, lợi nhuận NSC qua các năm 

 

Năm 2017, NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận do việc 

phát triển kinh doanh các bộ giống độc quyền với mức lãi thuần cao và giống chuyển vụ đáp 

ứng được nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh doanh cao.  

 

3.2. Thực phẩm: 

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính bao gồm bánh kẹo, thủy sản, chế biến nước mắm, 

chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều) 

Lĩnh vực bánh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị là PAN Food mẹ, PFM và BBC:  

 

Từ tháng 11, 2017, Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing – PFM) 

được PAN Food thành lập từ năm 6/2016 đã có sản phẩm chính thức và được phân phối qua hệ 

thống PAN Food. PFM là đơn vị tập trung các nền tảng và nguồn lực sản xuất, R&D các sản 

phẩm thực phẩm của Tập đoàn.  

Năm 2017, PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng ở mức 30% so với 

năm 2016 do trong năm Công ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kênh phân 

phối thực phẩm mới và thông qua kênh này bán một số sản phẩm do team R&D PAN Food 

nghiên cứu như bánh Rosio, kẹo dẻo HURO, bánh trung thu PAN Food, sản phẩm Snack Funutz, 

bánh Bon Amin, gạo Ban Mai, các sản phẩm quà Tết, lễ hội khác.   

Năm 2017, doanh thu của BBC tăng trưởng 2% và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt 

bậc 20% so với năm 2016, vượt 13% kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng). Tháng 9 năm 2017, PAN 

Food đã nâng tỷ lệ sở hữu BBC lên 50,07% vốn, theo đó BBC chính thức trở thành công ty con 

của PAN Food. Trong giai đoạn tới, PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động 
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marketing và phân phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phát huy tối đa tiềm năng tăng 

trưởng của Công ty. Dự kiến 2018, BBC sẽ vẫn có mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng 

cường công tác quản trị, tiết kiệm chi phí và đẩy mạnh bán hàng, trong đó đặc biệt là các sản 

phẩm mới. 

Lĩnh vực thủy sản tại ABT và FMC:  

Tình hình sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là 

nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tình hình ngập mặn năm 2016, thiếu nguyên liệu cá trong những 

tháng đầu năm; rào cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng; cạnh tranh không lành mạnh trên 

thị trường nghêu từ đó ảnh hưởng đến giá thành đầu vào và lợi nhuận. Năm 2017, Công ty đạt 

doanh thu 384 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng, hoàn thành được 77% kế hoạch doanh 

thu và 55% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Tuy nhiên từ quý 4, do giá bán mặt hàng cá tra tăng 

đáng kể và năng suất sản xuất tăng, ABT đã có sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh, doanh 

thu thuần đạt 99 tỷ, tăng 4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của quý này đạt 11,6 tỷ đồng 

tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016. ABT vẫn đảm bảo được tình hình tài chính tốt với tính thanh 

khoản cao, số dư tiền vào ngày 31/12/2017 là 208 tỷ đồng. Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu 

tư chiều sâu, khép kín, tập trung công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động nên 

có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh và ứng biến tốt với những 

thay đổi tiêu cực của thị trường. 

Trong năm 2017, FMC đã trở thành công liên kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 20.1%. FMC đã đạt 

kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017. Doanh thu thuần 3.249 tỷ, tăng 30% so với cùng 

kỳ, đáng kể nhất là sự tăng trưởng tại các thị trường châu Âu và châu Mỹ với mức tăng lần luợt 

88% và 74%. Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ, tăng trưởng 30% so với năm 2016. Trong năm tới, 

FMC tiếp tục coi việc  nâng cao chất lượng sản phẩm là nhiệm vụ phát triển hàng đầu, song 

song với việc phát triển sản xuất từng bước vững chắc, từng bước chủ động nguyên liệu sạch 

thông qua chương trình nuôi tôm quy mô lớn. 

Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang: Trong năm 2017, PAN Food đã đầu tư tăng tỉ 

lệ sở hữu từ 22,4% lên 31,86% vốn tại Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang. Trong năm 

2017, 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với năm 2016. Tuy nhiên 

trong năm, công ty đã đầu tư năng lực sản xuất cộng với giá nguyên liệu tăng cao khiến lợi 

nhuận trước thuế giảm 4% so với năm 2016, ở mức 12 tỷ đồng. Công ty đã xuất khẩu được 

chuyến hàng đầu tiên Canada vào tháng 11/2017. 

Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF: Sản phẩm truyền thống và chủ lực của Lafooco 

là chế biến nhân điều và sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng từ điều. Năm 2017, LAF đạt 

1.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ do công ty đang thực hiện mục 
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tiêu mở rộng thị trường.Trong năm, Công ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và 

Mỹ với mức tăng ấn tượng 90%, đây là 2 thị trường tiêu thụ về hạt lớn nhất thế giới. Tuy nhiên 

do ảnh hưởng mất mùa của ngành điều Việt Nam, khiến giá nguyên liệu đầu vào của công ty 

tăng cao, trong khi giá nhân điều xuất khẩu tăng chậm hơn đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của 

Công ty, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016. 

Kết quả kinh doanh năm các Công ty con, công ty liên kết 2017:  

Lĩnh vực bánh kẹo – Pan Food mẹ & BBC 

Đơn vị tính: triệu đồng 

KẾT QUẢ KINH DOANH – 

PAN FOOD mẹ  
Năm 2017 Năm 2016 % Tăng trưởng 

Doanh thu thuần 79.323 60.866 30% 

Lợi nhuận gộp 13.591 7.792 74% 

LN thuần từ HĐKD 17.204 18.604 -8% 

LNST thu nhập DN 17.087 18.604 -8% 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017 

Doanh thu thuần 1.289.893 1.171.783 2% 

Lợi nhuận gộp 409.253 407.052 -8% 

LN thuần từ HĐKD 118.070 106.383 13% 

LNST thu nhập DN 97.329 85.815 20% 

Lĩnh vực thủy sản – ABT & FMC 

Đơn vị tính: triệu đồng 

KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 % Tăng trưởng  

Doanh thu thuần 383.695 422.105 -9% 

Lợi nhuận gộp 48.114 74.525 -35% 

LN thuần từ HĐKD 32.898 54.528 -40% 

LNST thu nhập DN 28.225 47.671 -41% 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 % Tăng trưởng  

Doanh thu thuần 3.248.594 3.041.629 7% 

Lợi nhuận gộp 272.493 253.368 8% 

LN thuần từ HĐKD 125.331 98.839 27% 

LNST thu nhập DN 122.321 94.316 30% 
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Lĩnh vực nước mắm – 584 Nha Trang 

Đơn vị tính: triệu đồng 

KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 % Tăng trưởng  

Doanh thu thuần 269.568 213.332 26% 

Lợi nhuận gộp 52.257 46.384 12% 

LN thuần từ HĐKD 13.377 13.766 -3% 

LNST thu nhập DN 11.690 12.211 -4% 

Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) – LAF 

Đơn vị tính: triệu đồng 

KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 % Tăng trưởng  

Doanh thu thuần 1.300.358 875.734 48% 

Lợi nhuận gộp 21.844 55.326 -61% 

LN thuần từ HĐKD -5.670 21.414 N/A 

LNST thu nhập DN 4.111 24.779 -83% 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý nhà đầu tư tham khảo Báo cáo thường niên 2017 tại 

đường link sau đây: http://thepangroup.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-thuong-nien.htm 

   

 TM. BAN ĐIỀU HÀNH 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

           NGUYỄN KHẮC HẢI 

Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2018 

 

  

http://www.thepangroup.vn|/
mailto:info@thepangroup.vn
http://thepangroup.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-thuong-nien.htm


 

19 

 
Head office: A1-9 VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Ward, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam |  Tel (+84 - 272) 3630218 

Hanoi branch: 15th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam | Tel: (+84-24) 3760 6190 
Website: www.thepangroup.vn| Email: info@thepangroup.vn 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 

 

I. THÀNH VIÊN HĐQT 

Hội đô ̀ng quản trị không có sự thay đổi trong năm 2017. Các thành viên HĐQT trong năm 2017 

như sau: 

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ 

Ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 – 2017 

Bà Nguyễn Thị Trà My Phó Chủ tịch 2013 – 2017 

Ông Nguyễn Văn Khải Thành viên 2013 – 2017 

Bà Hà Thị Thanh Vân Thành viên 2013 – 2017 

Bà Lê Thị Lệ Hằng Thành viên 2013 – 2017 

Ông Trần Đình Long Thành viên 2013 – 2017 

Ông Michael Sng Beng Hock Thành viên 2013 – 2017 

Ông Đặng Kim Sơn Thành viên 2013 – 2017 

 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT thực hiện kiểm 

soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ. 

Năm 2017, HĐQT đã tiến hành 7 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua 

hình thức đàm thoại và thư điện tử, ban hành 8 Nghị quyết/ quyết định về các vấn đề chiến lược, 

kế hoạch hoạt động của Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT 

được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của 

HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định. 

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: 

 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
01-02/2017/NQ-

HĐQT 
28/02/2017 

Thông qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng 

nhận Đăng ký Kinh doanh và Điều lệ Công ty. 

2 
01-04/2017/NQ-

HĐQT 
06/04/2017 

Thông qua các nội dung họp và các báo cáo tờ 

trình cần biểu quyết thông qua tại ĐHCĐ thường 

niên 2017. 

 

3 
01-05/2017/NQ-

HĐQT 
17/05/2017 

Thông qua các tài liệu giao dịch với IFC, Pan Farm 

và các bên liên quan khác. 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

4 
01-06/2017/NQ-

HĐQT 
12/06/2017 

Bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt 

Nam là là đơn vị kiểm toán độc lâp để kiểm toán 

báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2017 

của Công ty. 

5 
02-06/2017/NQ-

HĐQT 
12/06/2017 

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả 

cổ tức năm 2016. 

6 
01-11/2017/NQ-

HĐQT 
24/11/2017 

Nghị Quyết HĐQT thông qua và ban hành quy 

chế ESOP 2017. 

7 01/2017/QĐ-HĐQT 28/11/2017 

QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở, tăng vốn 

điều lệ, đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh 

và sửa đổi điều lệ công ty. 

8 
01-12/2017/NQ-

HĐQT 
13/12/2017 

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua danh 

sách chi tiết và phê duyệt số lượng cổ phiếu chào 

bán cho từng đối tượng. 

 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT 

Các Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo các trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Điều 

lệ, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết số 01-04/2016/NQ-HĐQT. 

Các Tiểu ban đã rất nỗ lực trong việc xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, đồng thời triển 

khai có kết quả các nhiệm vụ và công việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phó bởi HĐQT 

và ĐHĐCĐ. Hoạt động và kết quả thực hiện của các Tiểu ban được báo cáo kịp thời cho HĐQT, 

mỗi thành viên đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình và đóng góp 

ý kiến vào quyết định chung của HĐQT. Trong năm, hoạt động cụ thể của các Tiểu Ban như sau: 

Tiểu ban Hoạt động 

Tiểu ban Nhân sự 

 Xây dựng chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm 

soát 

 Xây dựng chính sách đãi ngộ, chính sách lương cho nhân sự 

của PAN và giám sát thực hiện chính sách 

 Xây dựng và giám sát kế hoạch phát triển nhân sự tại các đơn 

vị thành viên và các dự án triển khai của PAN 

 Xây dựng phương án và phân bổ cổ phiếu theo chương trình 

chọn lựa cho cán bộ trong Công ty (ESOP) thực hiện theo 

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01-04/2017/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017.   

Tiểu ban quản trị 

độc lập 

 Giám sát Giao dịch mua bán sáp nhập trong năm 2017 

 Giám sát tuân thủ các quy định phát luật và quy chế quản trị 

nội bộ: định kỳ hàng quý giám sát và đánh giá việc tuân thủ 

các quy chế, quy trình liên quan đến Quản trị, Tài chính và 

Kế toán của Công ty;  
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Tiểu ban Hoạt động 

 Giám sát hậu đầu tư: Chủ động hoặc phối hợp với Công ty 

thành viên (PAN Food và Farm) phát triển chỉ tiêu và đánh 

giá hiệu quả hoạt động năm 2017 của các Công ty thành viên: 

NSC, SSC, ABT, LAF, BBC, PSJ… 

Tiểu ban Môi 

trường xã hội và 

Phát triển bền 

vững 

 Hỗ trợ triển khai và hoàn tất các dự án tại các công ty thành 

viên hướng tới mục tiêu sản xuất bền vững và có trách nhiệm: 

Dự án Hệ thống nuôi tuần hoàn khép kín tại ABT, chứng nhận 

thành công tiêu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL, 

triển khai dự án áp dụng FSSC22000 tại PAN Food… Lập kế 

hoạch xây dựng hệ thống quản lý Môi trường – xã hội tại các 

công ty thành viên với mục tiêu hoàn thành trong năm 2019. 

 Triển khai chương trình đánh giá hoạt động Môi trường xã 

hội tại tất cả công ty thành viên trong Tập đoàn theo các tiêu 

chuẩn của Tập đoàn. 

 Báo cáo cho các cổ đông và các bên liên quan về tính tuân 

thủ, các kết quả hoạt động chính cu ̉a công tác phát triển bền 

vững tại Tập đoàn và công ty thành viên. 

Thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2017: 

 

Chỉ tiêu  Số tiền (triệu đồng) 

Thù lao HĐQT  600 

Ông Nguyễn Duy Hưng  Không nhận thù lao 

Bà Nguyễn Thị Trà My  120 

Ông Trần Đình Long  120 

Bà Lê Thị Lệ Hằng  120 

Bà Hà Thị Thanh Vân  60 

Ông Nguyễn Văn Khải  60 

Ông Micheal Sng  Không nhận thù lao 

Ông Đặng Kim Sơn  120 

Các chi phí khác (đi lại, lưu trú,)  258 

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017 

Trong năm 2017, sau khi hoàn thành việc tái cấu trúc lại các mảng kinh doanh cốt lõi, hoàn 

thiện hệ thống nền tảng Nông nghiệp và Thực phẩm, PAN Group tiếp tục tiến hành các các hoạt 

động M&A qua việc mua lại và gia tăng sở hữu tại các công ty Thực phẩm có cơ sở kinh doanh 

mạnh và bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xây dựng các công ty sản xuất kinh doanh mới 

trên cơ sở tận dụng các cơ hội phát triển kinh doanh, chuyển dịch rõ nét trọng tâm phát triển 

vào ngành Nông nghiệp và Thực phẩm. Đối với các Công ty thành viên, PAN đã tích cực tham 

gia vào quá trình hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý sản xuất, quản lý tài chính và xây dựng 

chiến lược phát triển để cùng nhau thực hiện mục tiêu cao nhất của PAN Group: trở thành công 
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ty tiên phong trong ngành Nông nghiệp và Thực phẩm đóng gói, cung cấp sản phẩm chất lượng 

cao, an toàn, truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước và quốc tế. 

 
 
 

Kết quả kinh doanh năm 2017 có sự tăng trưởng vượt bậc so với 2016 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 Chỉ tiêu 
Kế hoạch  

năm 2017 

Thực hiện  

năm 2017 

Thực hiện 

năm 2016 

% hoàn 

thành kế 

hoạch năm 

Thực hiện 

2017 so 

với 2016 

1 

Doanh thu thuần 

hợp nhất 

       

3,080,000  4,074,939    2,753,365  132% 148% 

2 LNTT hợp nhất 

          

320,000  

             

544,283       385,151  170% 141% 

3 LNST hợp nhất 

           

280,000  

             

502,922       336,400  180% 150% 

4 

Lợi nhuận CĐ 

Công ty mẹ 

          

190,000  

             

372,282  

     

256,987  196% 145% 

 

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.075 tỷ đồng  trong đó, doanh thu từ PAN Food hợp 

nhất (Nền tảng Thực phẩm) và PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đóng góp lần 

lượt là 2.555 tỷ đồng (chiếm 62.7%) và 1.520 tỷ đồng (chiếm 37.3%). So với cùng kỳ 

năm 2016, doanh thu hợp nhất có sự tăng trưởng mạnh mẽ 48%, trong đó doanh thu 

PAN Food tăng trưởng 88%, doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15%. Tại PAN 

Food, doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại 

LAF nhờ đẩy mạnh nhân điều kinh doanh (tăng 48% lên 1.300 tỷ đồng) và hợp nhất 

doanh thu của BBC từ quý III.2017 (đóng góp 847 tỷ đồng, tương đương 21%) sau khi 

PAN Food thực hiện chào mua công khai nâng tỷ lệ sở hữu 50.1%. 

Đây là nỗ lực rất đáng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp 

cùng ngành nông nghiệp, thủy sản đều có sự suy giảm sản lượng, doanh thu và lợi nhuận 

đáng kể so với cùng kỳ 2016.  

- Về lợi nhuận, trong năm 2017, Lợi nhuận hợp nhất sau thuế và Lợi nhuận sau thuế Cổ 

đông Công ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng và 372 tỷ đồng, tăng 50% và 45% so với cùng 

kỳ năm 2016 nhờ vào:  

(i) kiểm soát tốt chi phí sản xuất, giá thành, duy trì tỷ suất lợi nhuận cao;  

(ii) tăng cường đầu tư R&D cho sản phẩm mới, tập trung vào phân khúc sản phẩm có 

hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt;   

(iii) tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất 

hoạt động, giảm chi phí và tiêu hao, nâng cao chất lượng sản phẩm; 

(iv) đẩy mạnh phát triển kênh phân phối, chú trọng nghiên cứu thị trường và duy trì tốt 

các khách hàng truyền thống;  
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(v) Hoạt động đầu tư M&A đạt kết quả tốt trong năm, trong đó tiêu biểu là việc hợp nhất 

kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vào PAN Group từ quý III.2017 đã đóng góp lớn 

vào kết quả doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn  

(vi) tập trung đầu tư một số dự án mới nhiều tiềm năng phát triển. 

 

Quá trình thực hiện chiến lược đầu tư 

Trong năm 2017, Tập đoàn đã tiếp tục thực hiện các kế hoạch đầu tư và M&A trực tiếp hoặc 

gián tiếp (thông qua Công ty con là PAN Farm và PAN Food) với mục tiêu là mua lại hoặc nâng 

tỷ lệ sở hữu các doanh nghiệp nông nghiệp, thực phẩm hàng đầu để tạo thành chuỗi liên kết 

vững mạnh, tận dụng các cơ hội kinh doanh tiềm năng từ các đơn vị thành viên và đối tác. 

Quá trình đầu tư M&A và đầu tư dự án thực phẩm tại mảng Nông nghiệp (PAN Farm) 

 Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – FMC:  đây là một 

thương hiệu lớn và lâu đời trong lĩnh vực nuôi và chế biến tôm giá trị gia tăng xuất khẩu. 

Trong năm 2017, PAN Group thông qua 02 công ty thành viên là PAN Farm và ABT đã mua 

lại để sở hữu thành công 9.672.333 cổ phiếu FMC thông qua giao dịch qua sàn, tương đương 

tỷ lệ sở hữu 24.8% với tổng giá trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng. Từ đó FMC chính thức trở 

thành Công ty liên kết của Tập đoàn PAN.  

Cũng trong giai đoạn từ tháng 12/2017 đến tháng 1/2018, PAN Farm đã thực hiện thành 

công chào mua công khai 11.494.667 cổ phiếu FMC (tương đương 29.5% vốn điều lệ) với 

tổng giá trị đầu tư 264 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế thông qua 02 Công ty con là PAN Farm và 

ABT, PAN Group đã chính thức sở hữu 21.167.000 cổ phiếu FMC, tương đương 54.3% vốn 

điều lệ tại Công ty và đưa FMC từ Công ty liên kết thành Công ty con của Tập đoàn trong 

2018. 

 Đầu tư xây dựng hệ thống nhà kính tiên tiến và hiện tại tại Công ty Cổ phần PAN Saladbowl:  

trên cơ sở hợp tác thành công giữa PAN SALADBOWL với đối tác Nhật Bản để nhận chuyển 

giao công nghệ và phát triển thị trường xuất khẩu với các sản phẩm hoa chất lượng cao, 

năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tích nhà kính theo công nghệ tiên 

tiến hàng đầu Việt Nam để trồng và xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản. Tính đến hết 

2017, diện tích nhà kính xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng của PAN SALADBOWL 

là hơn 8ha nhà kính phù hợp với từng dòng sản phẩm với tổng giá trị đầu tư lũy kế khoảng 

55 tỷ đồng.  

Quá trình đầu tư M&A và đầu tư dự án thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food) 

 Đầu tư dự án Nhà máy chế biến thực phẩm PAN tại Công ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm 

PAN (PFM): sau khi hoàn thành việc thuê đất 10ha tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc II – Long 

An, PFM xúc tiến hoạt động đầu tư xây dựng dự án Cụm nhà máy chế biến thực phẩm mang 

tầm vóc và tiêu chuẩn quốc tế. Trong năm 2017, PFM đã hoàn tất xây dựng giai đoạn 1 của 

dự án với dây chuyền Sponge Cake và bắt đầu sản xuất và phân phối dòng sản phẩm bánh 

Rosio ra thị trường từ tháng 11.2017. Tính đến hết 31.12.2017, tổng giá trị đầu tư lũy kế 

của dự án: 430 tỷ đồng.  

 Hoàn tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC: Trong tháng 8/2017, PAN Food thực hiện mua 

thêm 997.647 cổ phiếu BBC với tổng giá trị đầu tư 113 tỷ đồng, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu tại 

BBC từ 43,7% lên 50,07%. Từ đó BBC chính thức trở thành Công ty con của PAN Food  
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 Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang: Hoàn tất việc mua lại 10,2% vốn điều lệ của Công 

ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giá trị đầu tư 16.8 tỷ đồng từ 

nguồn vốn tự có, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty này lên 32.4%. Qua đó, PAN Food tiếp 

tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống.  

 

Quá trình phát hành cổ phiếu ESOP 2017 

Quý IV.2017: phát hành 2.508.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 

công ty (ESOP) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

số 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2016. Quá trình phát hành được hoàn thành 

trong tháng 1.2018. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 1.177.236.300.000 

đồng lên 1.202.016.300.000 đồng tại ngày 24 tháng 01 năm 2018. 

Phân phối lợi nhuận năm 2017 

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở 

mức 15% trong tháng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phát hành 15.351.133 cổ phiếu, 

qua đó tăng vốn điều lệ của Tập đoàn lên 1.177.236.300.000 đồng.  

Công tác quản trị nội bộ và tuân thủ 

Quản trị nội bộ: Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức, hoàn thiện và ban hành hệ thống các quy 

chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi, Quy chế quản trị nội bộ, Bộ quy trình sản xuất, Quy chế 

phát hành cổ phiếu ESOP cùng hàng loạt các bộ quy trình hướng dẫn hoạt động của Công ty 

như: Quy trình kế toán, quy trình nhân sự, quy trình hành chính,…  

Công bố thông tin: Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại 

Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên trị trường chứng 

khoán. Trong năm không phát sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Công bố thông tin liên quan đến 

Tập đoàn.  

 

Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động: Tập đoàn PAN thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định, nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công ty 

cũng đảm bảo thực hiện nghiêm túc các lợi ích của cổ đông trong việc chi trả cổ tức, phát hành 

cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cho người lao động đang làm việc tại Công ty. 

Năm 2017 là năm cuô ́i cùng của nhiệm kỳ HĐQT 2013 – 2017 và cũng là năm đánh dấu sư ̣ thành 

công của giai đoạn tái câu trúc Tập đoàn PAN trong chiến lược thay đổi trọng tâm sang lĩnh 

vực Nông nghiệp và Thực phẩm với mục tiêu trở thành Công ty hàng đầu khu vực, cung cấp các 

sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm đóng gói chất lượng cao, an toàn và truy xuất nguồn gốc 

cho thị trường nội địa, trong khu vực và trên thế giới, thực hiện chuỗi giá trị Farm – Food – 

Family. So với năm 2013, khi PAN chỉ là một công ty với vốn điều lê 200 tỷ đô ̀ng, lợi nhuận sau 

thuế 21 tỷ đồng, đến nay PAN đa ̃ trơ ̉ thành một Tập đoàn với vô ́n điều lệ trên 1000 tỷ đồng và 

lơ ̣i nhuận sau thuế hợp nhất đạt 501 tỷ đồng. Tuy nhiên, con đươ ̀ng hướng đến mục tiêu vẫn ở 

phía trước và giai đoạn 5 năm tiếp theo sẽ là giai đoạn tăng tốc trong hoạt đô ̣ng của Tập đoàn 

PAN. Đây sẽ là nhiệm vụ rất thách thức cho các thành viên nhiệm kỳ HĐQT mới 2018-2022. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý nhà đầu tư tham khảo Báo cáo thường niên 2017 tại 

đường link sau đây:  
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Xin cám ơn các Quý vị cổ đông.  

  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

         NGUYỄN DUY HƯNG 
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Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2018 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 

PAN; 

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và 

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; 

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & 

Young Việt Nam; 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2018 

các nội dung như sau: 

 

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 

2017 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 02 lần để lên kế hoạch và phân công công việc cho từng 

thành viên thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành họat động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:   

- Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và tính hợp lý của việc triển khai các hoạt động 

kinh doanh của Công ty trong năm 2017 

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin theo các quy định của pháp luật.  

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Điều hành lập, kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, 

bán niên, năm của PAN nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. 

Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán 

và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính.  

- Xem xét các báo cáo tài chính của các Công ty con, công ty liên kết, công ty góp vốn dài 

hạn để kiến nghị, đề xuất xác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của 

PAN.  

- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của PAN theo qui định của pháp luật, bao gồm các 

nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác. 

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải kiểm tra 

bất thường đối với hoạt động của Công ty 
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Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau: 

 

STT 
Số thành viên  

tham dự 
Ngày Nội dung 

1 3/3 28/04/2017 

 Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu 

ông Trần Quốc Khánh làm trưởng ban kiểm soát 

thay ông Nguyễn Duy Hưng. 

 Phân công công việc cho từng thành viên để thực 

hiện công việc kiểm soát. 

2 3/3 02/11/2017 

 Kiểm tra báo cáo tài chính quý III và kế hoạch 

kinh doanh quý IV năm 2017 của Công ty. 

 Rà soát các giao dịch lớn phát sinh trong năm 

 

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các cuộc họp về định hướng 

sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát tình hình thị 

trường, thực tế hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, từ đó thực hiện tốt 

chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban Điều hành.      

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng 

qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty 

và cổ đông.  

- Tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, Hội đồng quản trị đã quyết 

định lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 

chính của Công ty năm 2017; Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15% 

mệnh giá; Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn 

cho người lao động (ESOP); Thay đổi đăng ký kinh doanh và chuyển trụ sở Công ty về 

KCN Vĩnh Lộc 2 tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị.  

- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và 

thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng 

quản trị liên quan đến các lĩnh vực đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết 

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

 

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH: 

- Ban Điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo các 

chỉ tiêu kinh tế đã được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.  

- Tăng cường chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Công ty đảm bảo mọi hoạt 

động tuân thủ đúng và đủ các quy định của pháp luật. 

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh, tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành và chỉ đạo 

quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hành.  
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- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ban Điều hành.  

- Năm 2017, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường trong công tác quản 

lý điều hành của Ban Điều hành và các chức danh quản lý của Công ty. 

 

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:  

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của Ủy ban 

Chứng khoán nhà nước và các quy định hiện hành.  

Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2017 của PAN được soát xét và kiểm toán 

bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  

Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình 

hình tài chính tại ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ 

trong năm, phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp 

lý có liên quan. Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi đột ngột khi so sánh số liệu 

không kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam.  

Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 như sau: 

 

- Về kết quả kinh doanh: 

Doanh thu thuần:     4.075 tỷ đồng 

Tổng lợi nhuận trước thuế:     544 tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế:                    503 tỷ đồng 

Lợi nhuận thuộc cổ đông Công ty mẹ:      372 tỷ đồng 

Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông năm 2017 thông 

qua, Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. 

- Về tài sản của Công ty: 

Tài sản ngắn hạn:                    3.022 tỷ đồng 

Tài sản dài hạn:                          2.960 tỷ đồng 

Tổng tài sản:                              5.982 tỷ đồng 

 

Tổng nợ vay (ngắn hạn & dài hạn):     1.817 tỷ đồng   

Vốn chủ sở hữu:                      4.166 tỷ đồng 

Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế, đồng thời chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác hạch toán kế toán. 

Dựa trên báo cáo của Ban Điều hành cùng với báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Ban 

Kiểm soát kết luận rằng PAN tiếp tục duy trì tình hình tài chính vững mạnh, với khả năng thanh 

khoản và khả năng sinh lời cao, tỷ lệ nợ thấp.  

 

5. CHI TRẢ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:    

Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2017 được thực hiện căn cứ trên Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông, cụ thể: 
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Chỉ tiêu  Số tiền (triệu đồng) 

Thù lao BKS  180 

Ông Trần Quốc Khánh (Trưởng BKS – bổ 

nhiệm ngày 22/04/2017)  40 

Ông Nguyễn Duy Hưng  60 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà  60 

Ông Nguyễn Duy Tuân (Thành viên BKS – 

từ nhiệm ngày 22/04/2017)  20 

Các chi phí khác (đi lại, lưu trú,)  20 

 

6. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 

BAN ĐIỀU HÀNH:  

Năm 2017, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban Điều 

hành và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem 

xét, kiểm tra.  

Các tài liệu họp và các Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban Kiểm soát 

theo đúng quy định.  

Ban Kiểm soát cũng nhiều lần đưa ý kiến góp ý đối với công tác quản trị doanh nghiệp của Hội 

đồng quản trị, Ban Điều hành, từ đó góp phần cùng Ban Điều hành giải quyết các khó khăn phát 

sinh.  

 

7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

Các hoạt động của PAN trong năm qua đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ 

công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã cố gắng, quyết tâm để nâng cao 

hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích cho cổ đông. 

Ban Điều hành cần chú trọng giám sát và thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động của Các 

công ty con, công ty liên kết để từ có những chính sách phù hợp, linh hoạt đảm bảo hiệu quả 

của toàn Công ty. 

 

Xin cám ơn các Quý vị cổ đông. 

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ Công ty 

- HĐQT Công ty 

- BKS 

T/M BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

                              

 

 

 

 

TRẦN QUỐC KHÁNH 
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Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 
 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty); 

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn 

PAN; 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (bao 

gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, 

đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).  

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải 

trên website www.thepangroup.vn của Công ty, bao gồm: 

1. Báo cáo của Kiểm toán viên 

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 

3. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017 

4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 

5. Thuyết minh báo cáo tài chính 

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như 

sau: 

    Đơn vị tính: triệu đồng 

STT. Chỉ tiêu cơ bản Báo cáo hợp nhất Báo cáo  riêng 

1. Tổng tài sản 5.982.459 2.213.181 

2. Doanh thu thuần 4.074.940 18 

3. Lợi nhuận trước thuế 544.283 (25.322) 

4. Lợi nhuận sau thuế 502.922 (22.282) 

5. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 372.282 N/A 

6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) 3.163 N/A 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

  

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

  

 
 

 NGUYỄN DUY HƯNG 
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Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 

 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty); 

- Căn cứ Nghị Quyết số 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017; 

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn 

PAN; 

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau 

thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2017 như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Nội dung Số tiền  

1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179.318 

2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2017 372.282 

3 Tổng lợi nhuận dùng để phân phối 551.600 

4 Phân phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160.906) 

 
-  Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2016) Công ty mẹ và 

các Công ty thành thành viên 
(29.482) 

 - Trích Thù lao HĐQT & BKS tại Công ty thành viên (1.282) 

 - Trả cổ tư ́c bằng cô ̉ phiếu (153.511) 

 -  Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên (42.966) 

 - Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên 72.185 

 -  Phân phối khác tại công ty con (5.849) 

5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 390.694 

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của    

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 như sau: 

  Chi trả cổ tức : Năm 2017, các hoạt đô ̣ng kinh doanh và đầu tư của PAN đã co ́ bước phát 

triển vượt bậc trên cả hoạt động mơ ̉ rộng sản xuất trực tiếp – hoàn thành xây dư ̣ng giai 

đoạn 1 của dự án Nhà máy chế biến thư ̣c phẩm PAN đô ̀ng thời vơ ́i các hoạt động M&A– 

gia tăng tỷ lệ sở hư ̃u tại BBC, gia tăng tỷ lệ sơ ̉ hữu tại Công ty 584 Nha Trang, tăng tỷ lệ 

cổ phần sơ ̉ hư ̃u ta ̣i CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC). Các kết quả này đã tạo nền tảng cho 

giai đoạn tăng tô ́c trong hoa ̣t động của PAN với rất nhiều các cơ hô ̣i tư ̀ thị trươ ̀ng. Chính 

vì vậy, PAN cần tập trung các nguô ̀n lưc để đáp ứng nhu cầu mở rô ̣ng hoạt đô ̣ng kinh 

doanh và nắm bắt các cơ hô ̣i M&A tiềm năng trong năm 2018. Do đo ́, Hội đồng quản trị 
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(“HĐQT”) kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt kế hoạch không chi 

trả cổ tức năm 2017. 

  Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS : 2.000.000.000 đồng 

  Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2017 : Tạm thời không trích 

  Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 5% 

lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2017) 

: 0 đồng  

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng 

đơn vị. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

    

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

  

 
 

  NGUYỄN DUY HƯNG 
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Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 
 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty); 

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; 

 

Hội đồng quản trị kính đề nghị với Đại hội đồng cổ đông: 

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau: 

 

- Doanh thu thuần hợp nhất    :       8.786 tỷ đồng; 

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất   :          626 tỷ đồng; 

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất    :          538 tỷ đồng; 

- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ  :          293 tỷ đồng. 

2. Phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch): 

- Cổ tức       : 10% mệnh giá; 

- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS : 2.000.000.000 đồng; 

- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ : 5% LN sau thuế Công ty mẹ 

 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của 

từng đơn vị.  

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

  

 
 

   NGUYỄN DUY HƯNG 
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Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2018 
 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty); 

Kính thưa Đại hội,  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán 

và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm 

toán các Báo cáo tài chính trong năm 2018, danh sách công ty kiểm toán bao gồm: 

 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) 

 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC) 

 Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) 

 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) 

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán 

các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

   

 
 

  NGUYỄN DUY HƯNG 
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Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên  

theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (“PAN” hoặc “Công ty”); 

 

Kính thưa Đại hội, 

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, nhằm thu hút nhân sự có trình độ cao và gia tăng 

sự gắn bó của cán bộ công nhân viên chủ chốt với Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua (i) phương án phát hành 

cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 

(“phương án phát hành”) (ii) phát hành lại cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên và (iii) các 

nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như 

sau: 

 

A- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THEO 

CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU: 

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (“cổ phiếu PAN”) 

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 (hai) năm 

đầu và 50% còn lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngày phát hành.   

3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 2.500.000 cổ phiếu 

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu 

5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.000.000.000 đồng  

6. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của PAN và các 

công ty con, công ty liên kết của PAN. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách 

chi tiết CBCNV và quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV. 

7. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính 

gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.  

8. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu. 

9. Thời gian phát hành: trong năm 2018 

10. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu 

lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán: 

- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;  

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới; 
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- Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN 

mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”)  

B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN 

NHƯ SAU: 

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết: 

- Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của 

cơ quan có thẩm quyền. 

- Triển khai phương án phát hành chi tiết:  

 Lập danh sách chi tiết CBCNV  

 Lập Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV  

 Phê duyệt số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng 

- Số cổ phần được thu hồi và số cổ phần lẻ phân phối không hết được phân phối cho các 

năm sau hoặc phân phối thêm cho các cán bộ nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong 

năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị. 

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, 

quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn 

chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao 

cho việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và 

đúng quy định. 

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: 

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và 

niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành. 

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc 

thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc 

thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực 

hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

      

 

                           

NGUYỄN DUY HƯNG 
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Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2018 

 

TỜ TRÌNH  

V/v: Thông qua và uỷ quyền cho HĐQT thông qua các “giao dịch cấp các khoản 

vay và bảo lãnh cho các công ty con và công ty liên kết”  

của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và 

có hiệu lực từ 01/07/2015; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội 

thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng. 

- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu sản xuất. 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 

Liên quan đến các giao dịch cấp các khoản vay hoăc bảo lãnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn 

PAN (“Công ty”) cho các công ty con và công ty liên kết là người có liên quan của thành viên 

HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty. Thông tư 

121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty đại chúng có quy định: “Công ty không 

được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đối tượng này ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đông 

chấp thuận”. 

Ngày 27/12/2016, Công ty đã cấp khoản vay 70 tỷ cho Công ty con là Công ty cổ phần PAN FOOD 

(“PAN Food”)  theo Hợp đồng vay vốn số 12/2016/HĐTD/PAN. Giao dịch này nhằm mục đích hỗ 

trợ PAN Food triển khai kịp tAhời các hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án mới đảm bảo 

hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food và Tập đoàn. Giao dịch này đã được Hội 

đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 01-06/2016/NQ-HĐQT ngày 22/06/2016. Tuy nhiên, 

theo quy định tại Thông tư 121 nói trên giao dịch này cũng cần được báo cáo và thông qua bởi 

Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHCĐ”).  

Vì lý do nêu trên, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty xin báo cáo và xin ĐHCĐ thông qua giao 

dịch: 

Công ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Công ty con là Công ty cổ phần PAN FOOD (“PAN Food”)  

theo Hợp đồng vay vốn số 12/2016/HĐTD/PAN-PF ngày 27/12/2016 

http://www.thepangroup.vn|/
mailto:info@thepangroup.vn
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Head office: A1-9 VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Ward, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam |  Tel (+84 - 272) 3630218 

Hanoi branch: 15th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam | Tel: (+84-24) 3760 6190 
Website: www.thepangroup.vn| Email: info@thepangroup.vn 

Đồng thời, để để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn 

cho các công ty con và công ty liên kết, đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Công ty và các công 

ty con, công ty liên kết, HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông: 

Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các 

công ty con, công ty liên kết của Công ty. 

Trân trọng. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH  

 

 
 

    NGUYỄN DUY HƯNG 

 

  

http://www.thepangroup.vn|/
mailto:info@thepangroup.vn
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PHỤ LỤC 1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  

Kính gửi:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN 
  

           Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông 

gồm những cổ đông sau:  

 

STT Họ và tên Mã số cổ đông Số cổ phần nắm giữ 

(đại diện hoặc sở 

hữu) 

Chữ ký của 

cổ đông 

1     

2     

3     

Tổng   

 

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị trong Điều 

lệ Công ty và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 

của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN được tổ chức ngày …………………., nhóm cổ đông xin được đề 

cử Ông/Bà sau là ứng viên của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 

2018 – 2022: 

 

Ông (Bà):................................................. Ngày sinh.......................................  CMND/Hộ 

chiếu số:.......................Ngày cấp:……….…… Nơi cấp:…………… Địa chỉ thường trú : 

…………………………………………………………….......  

Đơn vị Công tác:……………………………………………………………………..  

Trình độ học vấn: ……………….Chuyên ngành:………………………………..  

 

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thực hiện thủ tục để 

Ông/bà…………tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm 

kỳ 2018 – 2022. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, chúng 

tôi xin cam đoan Ông/Bà …………………………… sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân 

để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phẩn Tập đoàn PAN.           

 

 Xin trân trọng cảm ơn.   

 

Hồ sơ kèm theo:   

(i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai 

(theo mẫu);   

(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy 

đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;  

(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân 

dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận 

trình độ học vấn của ứng viên.  

……….., ngày          tháng       năm 2018 Người 

đại diện nhóm cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Nhóm cổ đông 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  

Kính gửi:    Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 

   Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty) 

 

Tôi tên là:  ………………………………………………………………………… 

Sinh ngày:  ………………………………………………………………………… 

CMND số:  ……………………, ngày cấp………………….tại…………………. 

 

Đang sở hữu……cổ phần và được đề cử của số cổ đông sở hữu…………cổ phần. Tổng số cổ phần 

sở hữu và đại diện sở hữu là ……………..cổ phần, tương đương với…………vốn điều lệ của Công ty. 

Giấy đề cử hợp lệ kèm theo. 

 

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, 

tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử là thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 

 

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm: 

- Giấy đề cử; 

- Sơ yếu lý lịch; 

- Bản sao CMND; 

- Bản sao Hộ khẩu thường trú; 

- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ 

 

Tôi xin cam kết các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này  

  

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật 

và Điều lệ của Công ty.  

  

Trân trọng.     

 

……, ngày ….. tháng ….. năm 2018                                                                                             

        ỨNG CỬ VIÊN                                                                                                

   (ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

  

Kính gửi:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN 
  

           Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông 

gồm những cổ đông sau:  

 

STT Họ và tên Mã số cổ đông Số cổ phần nắm giữ 

(đại diện hoặc sở 

hữu) 

Chữ ký của 

cổ đông 

1     

2     

3     

Tổng   

 

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Ban kiểm soát trong Điều lệ 

Công ty và Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của 

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN được tổ chức ngày …………………., nhóm cổ đông xin được đề cử 

Ông/Bà sau là ứng viên của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2018 

– 2022: 

 

Ông (Bà):................................................. Ngày sinh.......................................  CMND/Hộ 

chiếu số:.......................Ngày cấp:……….…… Nơi cấp:…………… Địa chỉ thường trú : 

…………………………………………………………….......  

Đơn vị Công tác:……………………………………………………………………..  

Trình độ học vấn: ……………….Chuyên ngành:………………………………..  

 

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thực hiện thủ tục để 

Ông/bà…………tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm 

kỳ 2018 – 2022. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, chúng tôi 

xin cam đoan Ông/Bà …………………………… sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để 

đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phẩn Tập đoàn PAN.           

 

 Xin trân trọng cảm ơn.   

 

Hồ sơ kèm theo:   

(i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai 

(theo mẫu);   

(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy 

đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;  

(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân 

dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận 

trình độ học vấn của ứng viên.  

……….., ngày          tháng       năm 2018 Người 

đại diện nhóm cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

Nhóm cổ đông 



 

43 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN 

  

Kính gửi:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN 

  

Tên cổ đông: .................................................................................................................. 

CMND/Giấy CN ĐKKD số: ...................... Ngày cấp: .................... Nơi cấp:................... 

Mã số cổ đông:................................................................................................................ 

Địa chỉ:............................................................................................................................. 

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:.............................................………..)  

Chiếm:............% tổng số vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 

 

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Ban kiểm soát trong Điều lệ 

Công ty và Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của 

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN được tổ chức ngày …………………., tôi trân trọng đề cử người có 

tên dưới đây: 

 

Ông (Bà):................................................. Ngày sinh.......................................  CMND/Hộ 

chiếu số:.......................Ngày cấp:……….…… Nơi cấp:…………… Địa chỉ thường trú: 

…………………………………………………………….............  

Đơn vị Công tác: ………………………………………………………………………..  

Trình độ học vấn: ……………….Chuyên ngành:……………………………………. 

Hiện đang sở hữu: ………………cổ phần (Bằng chữ: …………………………….) 

Chiếm: ………………% tổng số vốn Điều lệ của Công ty.  

 

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2018-2022 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày ……………….  Tôi cam đoan ứng cử viên trên 

hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên Ban kiểm soát quy định trong 

Điều lệ Tập đoàn PAN và Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN được tổ chức ngày ……………...  

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.   

 

 Xin trân trọng cảm ơn.   

 

Hồ sơ kèm theo:   

(i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai 

(theo mẫu);   

(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy 

đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;  

(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân 

dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận 

trình độ học vấn của ứng viên.  

……….., ngày          tháng       năm 2018  

 

CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 

--------------- 

…………, ngày ... tháng … năm …...  

………, day …. month .... year ……..  

  

 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

  

  

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  

- Sở Giao dịch chứng khoán  

         To:  - The State Securities Commission  

- The Stock Exchange  

  

1/ Họ và tên /Full name:  

2/ Giới tính/Sex:  

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:  

4/ Nơi sinh/Place of birth:  

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): ………….. Ngày cấp/Date of 

issue……………….. Nơi cấp/Place of issue …………………   

6/ Quốc tịch/Nationality:                                          7/ Dân tộc/Ethnic:  

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  

9/ Số điện thoại/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email:  

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution 

subject to information disclosure Rules:  

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: 13/ Số CP 

nắm giữ: ………, chiếm ………….% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession……….. 

, accounting for ....% of registered capital, of which:  

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf 

of (State/strategic investor/other institution):  

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:  

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):  

15/ Danh sách người có liên quan của người khai1/List of related persons of declarant:  

 

                                                        
1 Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 

2006/Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th 

June 2006 
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STT 

No. 

Tên cá nhân/tổ 

chức/ Name of 

individual/ 

institution al 

related person 

 

Số CMND/Hộ chiếu (đối 

với cá nhân) hoặc Số 

GCN đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép hoạt 

động hoặc giấy tờ pháp 

lý tương đương (đối với 

tổ chức), ngày cấp, nơi 

cấp/ Number of ID or 

Passport (for individual) 

or Number of Business 

Registration, License of 

Operation or equivalent 

legal documents (for 

institution), date of 

issue, place of issue 

 

Số lượng CP/CCQ nắm 

giữ, tỷ lệ sở hữu trên 

vốn điều lệ của công ty 

đại chúng, quỹ đại 

chúng (nếu có)/ 

Number of 

shares/fund 

certificates in 

possession, 

ownership rate of 

registered capital of 

the public company, 

public fund (if any) 

 

Mối quan hệ/ 

Relationship 

 

     

 

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 

public company, public fund (if any):  

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with 

public company, public fund (if any):  

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and 

I will bear the full responsibility to the law.  

 

Xác nhận của tổ chức đang làm 

việc/Verified by employer 

 

NGƯỜI KHAI / DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 
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CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
































