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Hà Nội, tháng 12 năm 2019

CỔ PHẦN CHÀO BÁN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG. VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG 
PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU 
TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY. 
BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM KHẢO THÔNG TIN ĐÃ CÔNG BỐ. 
ĐỌC KỸ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ, BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ CÁC TUYÊN BỐ VỀ TRÁCH NHIỆM 
CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHÀO BÁN. 
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THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN 

  CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 

1. Thông tin về tổ chức phát hành 

Tên công ty : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 

Địa chỉ : Số 69-71-73 Đường Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, TP. Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang 

Vốn điều lệ hiện tại : 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn) 

Tổng số cổ phần : 6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần) 

Mệnh giá : 10.000 đồng 

Ngành nghề kinh doanh 
chính 

: + Chế biến và bảo quản rau quả; 

+ Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; 

+ Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và 
động vật sống; 

+ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; 

+ Bán buôn thực phẩm; 

+ Bán buôn đồ uống; 

+ Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; 

+ Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; 

+ Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; 

+ Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ; 

+ Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 

+ Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 

+ Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh; 

+ Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; 

+ Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. 

2. Thông tin về đợt chào bán 

Tổ chức chào bán cổ phần : 
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 
(SCIC) 

Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 

Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng 

Tổng số lượng chào bán : 2.942.400 cổ phần (chiếm tỷ lệ 49,04 % vốn điều lệ) 

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần 

Phương thức chào bán : Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần thông qua Sở Giao 
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dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

Số lô cổ phần chào bán:  01 lô 

Chuyển quyền sở hữu: 
 

Chuyển nhượng thông qua hệ thống giao dịch của Trung 
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

3. Tổ chức Tư vấn chào bán 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL 

Trụ sở chính : Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại : (84-24) 3936 7083   Fax: (84-24) 3936 7082 

Website : www.wss.com.vn 

4. Tổ chức thực hiện chào bán 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ : 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM 

Điện thoại : (028) 3821 7713   Fax: (028) 3821 7452 

Tại website : https://www.hsx.vn/ 
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PHẦN I: CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 
24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 các 
văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 
68/2014/QĐ13 do Quốc hội ban hành ngành 26/11/2014; 

- Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ 
và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và 
Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ; 

- Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và 
hoạt động SCIC; 

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước 
vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một 
số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư 
vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về đầu 
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

- Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 
số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào 
doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp; 

- Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 10/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh 
vốn nhà nước đến năm 2020; 

- Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng 
thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn 
nhà nước; 

- Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng 
thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế 
bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 07/05/2019 của Hội đồng thành viên 
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt Kế hoạch kinh 
doanh năm 2019; 

- Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 22/05/2019 của Tổng giám đốc Tổng 
Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phân bổ chỉ tiêu kinh doanh năm 
2019; 

- Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-ĐTKDV ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng thành 
viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về ban hành Quy chế mẫu bán 
đấu giá cả lô cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết/đăng ký giao dịch của Tổng Công 
ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán; 
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- Căn cứ Nghị quyết số 285/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 15/11/2019 của Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về phương án bán cổ phần của SCIC 

tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang; 

- Quyết định số 371/QĐ-ĐTKDV ngày 05/12/2019 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ 

phần Rau quả Thực phẩm An Giang; 

- Hợp đồng tư vấn số 21/2019/HĐTV/WSS-SCIC ký ngày 14/06/2019 giữa Tổng Công ty 

Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall về việc 

cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Rau quả 

Thực phẩm An Giang. 
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PHẦN II: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

Sự phát triển của một nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng 
GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái… Các yếu tố này có ảnh hưởng 
không nhỏ và tác động mang tính hệ thống đến toàn bộ nền kinh tế. Sự biến động bất thường 
của các yếu tố này có thể gây ra những rủi ro cho chủ thể tham gia vào nền kinh tế nói chung 
và Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nói riêng. 

1.1. Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Đây là yếu tố vĩ mô quan trọng nhất ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các 
ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngành chế biến 
và bảo quản rau quả. 

Từ sau khi chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 
11/01/2007, nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu. Sự phát triển 
của nền kinh tế Việt Nam ngày càng gắn kết chặt chẽ với xu thế phát triển chung của thế giới. 

Trong các năm qua, Việt Nam đã ký kết thành công một loạt hiệp định song phương, đa 
phương và thành công trong việc xây dựng cộng đồng kinh tế trong khu vực. Với sự phục hồi 
của thị trường xây dựng và hội nhập càng sâu rộng, đặc biệt Hiệp định Đối tác toàn diện và 
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được thực thi từ đầu năm; Hiệp định Thương mại tự 
do Việt Nam – EU (EVFTA) vừa được ký kết đã tạo niềm tin vào sự gia tăng mạnh xuất khẩu 
của Việt Nam, dự kiến được phê chuẩn trong nội bộ các bên và có hiệu lực vào cuối năm 
2019. Các Hiệp định này cũng cần thời gian và độ trễ nhất định để đi vào cuộc sống và tác 
động đến các số liệu vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP. 

GDP 6 tháng đầu năm 2019 đạt 6,76%, tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 
(7,05%) nhưng vẫn là mức cao so với cùng kỳ các năm từ 2011 đến 2017, khẳng định tính kịp 
thời và hiệu quả của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Chính phủ ban hành để thực hiện 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; sự nỗ lực của các ngành, các địa phương trong 
thực hiện mục tiêu tăng trưởng. 

Hoạt động chính trong ngành Chế biến và bảo quản rau quả, những biến động của nền 
kinh tế và sự thay đổi của các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ có tác động không nhỏ 
tới hoạt động của Công ty. Kinh tế càng phát triển, tốc độ tăng trưởng ổn định, sức mua gia 
tăng sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ rau quả trên thị trường ngày càng nhiều, qua đó rau quả Việt 
Nam có cơ hội mở rộng sang các thị trường xuất khẩu lớn là Mỹ, Nhật Bản nhờ ưu đãi về thuế 
theo Hiệp định thương mại TPP, đem lại cơ hội phát triển và thị phần tiêu thụ sản phẩm cho 
Công ty. 

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu tác 
động trực tiếp bởi tình hình sản xuất nông nghiệp, thương mại trong nước và quốc tế. Ban 
lãnh đạo ANT luôn tiến hành phân tích, nghiên cứu và điều chỉnh phương án kinh doanh 
trước những biến động của nền kinh tế. Vì vậy, hoạt động của ANT những năm vừa qua luôn 
bám sát nhu cầu của thị trường và phù hợp với năng lực tài chính và hoạt động của Công ty. 

Do vậy, với những thuận lợi về kinh tế vĩ mô và chính sách Nhà nước trong các năm tới 
chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy sự phát triển của ngành Chế biến và bảo 
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quản rau quả nói chung, tạo động lực cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong 
nước. Nếu nắm bắt được tình hình, Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang sẽ có 
nhiều cơ hội phát triển mạnh sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước, thậm chí có thể vươn 
sang địa bàn là các nước trong khu vực. 

1.2. Rủi ro lạm phát 

Ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát là một trong những mục tiêu quan trọng 
hàng đầu của Việt Nam. Nền kinh tế của Việt Nam luôn phải đối mặt với tình trạng khó khăn 
phải lựa chọn giữa mục tiêu lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu của Tổng cục 
Thống kê, CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với năm 2017 và tăng 2,98% so với tháng 
12/2017. Trong đó, riêng CPI quý 4/2018 tăng 3,44% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số tăng trưởng và lạm phát qua các năm gần đây như sau: 

(Nguồn: Tổng cục thống kê) 

Lạm phát là yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng đến mọi chủ thể trong nền kinh tế. Lạm phát tăng 
cao sẽ kéo theo sự gia tăng của nguyên nhiên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất, quản lý, ảnh 
hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các doanh nghiệp. 

Tỷ lệ lạm phát nếu được duy trì ở mức thấp sẽ tác động tích cực đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty, giúp Công ty kiểm soát được giá cả chi phí các yếu tố đầu vào, đảm 
bảo hoạt động kinh doanh ổn định. 

Trên cơ sở đánh giá dự báo kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, giai đoạn 2016 – 2020, Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) đặt ra các chỉ tiêu định hướng về tiền tệ, tín dụng thấp hơn giai đoạn 
2011 – 2015 nhưng vẫn cân đối đảm bảo phù hợp với sức hấp thụ của nền kinh tế và duy trì 
ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát hợp lý lượng tiền cung 
ứng qua các kênh, qua đó đã góp phần kiểm soát tốt lạm phát. 

Để giảm thiểu tác động của rủi ro lạm phát đến hoạt động kinh doanh, Công ty luôn tăng 
cường hệ thống quản trị rủi ro, chú trọng công tác dự báo kinh tế vĩ mô và thị trường rau quả. 

1.3. Rủi ro lãi suất 

Bên cạnh yếu tố lạm phát, lãi suất cũng là một chỉ số tài chính vô cùng quan trọng mà 
công ty phải luôn theo dõi và cập nhật thường xuyên nhằm đưa ra các chiến lược kinh doanh 
và đầu tư hợp lý. 
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Đối với một doanh nghiệp, rủi ro lãi suất là rủi ro khi chi phí trả lãi vay của doanh nghiệp 
cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất cũng khác 
nhau giữa các ngành. 

Trong năm 2018, NHNN áp dụng mục tiêu kiểm soát lạm phát (dưới 4%), ổn định kinh tế 
vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý, đảm bảo an toàn hệ thống. Tổng cục Thống kê cho 
biết, mặt bằng lãi suất trong những tháng đầu năm 2018 được giữ ổn định, lãi suất cho vay đối 
với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm, trong đó các ngân hàng thương mại Nhà nước và một 
số ngân hàng thương mại cổ phần đã giảm khoảng 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với các 
khách hàng tốt. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9%-
11%/năm đối với trung và dài hạn. NHNN luôn theo dõi sát sao diễn biến của nền kinh tế 
trong nước để điều hành lãi suất chủ động, linh hoạt để điều tiết lãi suất thị trường ở mức hợp 
lý, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 

Được biết trong thời gian tới, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, thận 
trọng, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô 
khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín 
dụng, ổn định thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối. Đồng thời, NHNN tiếp tục điều hành 
linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở phù hợp với diễn biến thị trường, tình hình vốn khả dụng 
của tổ chức tín dụng để hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ; điều hành lãi suất phù hợp với cân 
đối vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. 

Trong tương lai, để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt mục tiêu tăng trưởng 
đã đề ra, Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang có thể sẽ tiếp tục sử dụng nguồn vốn 
vay từ phía các ngân hàng. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào của Ngân hàng Nhà nước và các 
ngân hàng thương mại về chính sách tiền tệ, lãi suất cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. Việc lãi suất cho vay của Ngân hàng có xu hướng gia tăng trong 
thời gian tới ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch kinh doanh cũng như tác động mạnh đến doanh 
thu và chi phí hoạt động tài chính của Công ty. 

2. Rủi ro về luật pháp 

Hệ thống luật pháp Việt Nam hiện nay vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, việc vận dụng 
pháp luật vào thực tế hoạt động kinh doanh còn khó khăn, không kịp thời và thiếu nhất quán; 
vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp, chồng chéo nhau trong hệ thống văn bản pháp quy 
nói chung. Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật 
khác nhau như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại…Theo dự kiến, các sắc 
luật này vẫn cần có sự sửa đổi cho phù hợp hơn, chặt chẽ hơn trong thời gian tới, do đó cũng 
phần nào tác động hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Tuy nhiên, có thể thấy được mặt tích cực từ những thay đổi này đó là tạo ra hành lang 
pháp lý ngày càng chặt chẽ và khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật và thông lệ quốc tế, 
tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng như giúp cho các hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong nước tiến hành thuận lợi hơn. 

Là doanh nghiệp hoạt động theo loại hình thức Công ty cổ phần, hoạt động của Công ty cổ 
phần Rau quả Thực phẩm An Giang được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản pháp luật liên quan 
đến luật doanh nghiệp, luật thuế, quy định về Công ty cổ phần. Tuy nhiên, do hệ thống luật 
pháp đang trong giai đoạn hoàn thiện, tính ổn định cũng chưa cao nên sự thay đổi về mặt 
chính sách luôn có thể xảy ra, điều đó có khả năng ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của 
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doanh nghiệp. 

Rủi ro pháp lý liên quan đến các thay đổi, bổ sung các chính sách, các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, hay luật thuế. Những thay đổi 
trong chính sách quản lý, điều hành từ các cơ quan chủ quản sẽ tác động trực tiếp đến hoạt 
động kinh doanh của Công ty. 

3. Rủi ro đặc thù 

3.1. Rủi ro về biến động nguyên liệu đầu vào 

 Thị trường: 

Tiềm năng của thị trường rau quả trên thế giới được đánh giá là rất lớn, có tính cạnh tranh 
cao so với các mặt hàng. Hiện nay, cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu với quy mô chưa 
từng có đã làm cho nền kinh tế các nước có xu hướng co cụm lại, ít cởi mở hơn, trong đó có 
thị trường ngành chế biến và bảo quản rau quả. Do đó, CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang 
sẽ gặp phải sự cạnh tranh trong vấn đề về giá, về chất lượng, về mẫu mã sản phẩm và vấn đề 
khách hàng với các đối thủ khác. 

Việc Mỹ tăng lãi suất đồng USD đã làm cho tỷ giá USD so với phần lớn các đồng tiền 
khác tăng vọt. Tiền đồng Việt Nam giảm giá trên 2,5% trong năm qua là nguyên nhân chính, 
chủ yếu dẫn đến giá cả thị trường rau quả nhập khẩu tăng mạnh. 

Tuy nhiên, Công ty cũng đã có những chiến lược riêng nhằm cạnh tranh và phát triển. Đối 
với thị trường nước ngoài, công ty đẩy mạnh hiện đại hóa, tự động hóa để tăng năng suất, chất 
lượng và giảm giá thành sản phẩm để có thể cạnh tranh được với các sản phẩm đến từ các 
nước khác. Để đón đầu thị trường, Công ty đã và đang hợp tác với rất nhiều các khách hàng 
lớn trên thế giới để cùng phát triển các dòng sản phẩm mới phục vụ nhu cầu đa dạng của các 
khu vực khác nhau trên thế giới. Điều này giúp Công ty hoàn toàn đủ khả năng để có thể 
đương đầu với rủi ro cạnh tranh trên thị trường. 

 Các yếu tố đầu vào: 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 
trong ngành chế biến và bảo quản rau quả, nguyên liệu luôn chiếm tỷ trọng lớn trong giá 
thành sản phẩm. Mặc dù, ngành chế biến và bảo quản rau quả ở Việt Nam không còn là một 
lĩnh vực mới nhưng vẫn tồn tại những khó khăn về máy móc, công nghệ và đặc biệt chưa có 
một chính sách phù hợp để hỗ trợ, xúc tiến thương mại và gắn kết các doanh nghiệp với nhau. 

3.2. Rủi ro tỷ giá hối đoái 

Là rủi ro xảy ra khi các giao dịch kinh tế được thực hiện bằng ngoại tệ và tỷ giá hối đoái 
biến động theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp. 

Năm 2018 được ghi nhận là một trong những năm tăng giá mạnh nhất của đồng USD khi 
chỉ số US Dollar Index, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh với với rổ 6 đồng tiền chủ chốt 
với mức tăng trên 4% giá trị. Mặc dù, Fed đã xác nhận sự thay đổi trong chính sách tiền tệ 
theo hướng ôn hòa hơn, và cũng đã bỏ cụm từ “tiếp tục tăng dần lãi suất” trong cuộc họp 
chính sách tháng 01 năm 2019 nhưng đồng USD vẫn tiếp tục nhận được những lợi thế so với 
các đồng tiền khác khi nhà hoạch định chính sách của những nước này đang phải từ bỏ, hoãn 
lại các kế hoạch thắt chặt tiền tệ. 
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Cụ thể, trong cuộc họp chính sách định kỳ tháng 3, NHTW Châu Âu (ECB) đã quyết định 
giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục đồng thời còn đẩy lùi thời hạn dự kiến nâng lãi 
suất sang năm 2020, thay vì nửa cuối 2019 như dự kiến ban đầu. 

Bên cạnh đó, ECB giảm dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung 
Eurozone năm 2019 xuống còn 1,1%, so với mức dự báo tăng 1,7% đưa ra hồi tháng 12. 

Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh có tính chất thương mại quốc tế của Công ty 
chiếm tỷ trọng còn thấp. Vì vậy, biến động tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với định hướng phát triển của nền kinh tế 
nói chung và của Công ty nói riêng thì đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường nước ngoài sẽ xảy ra 
trong tương lai gần. Vì vậy, trước những hợp đồng với đối tác nước ngoài, Công ty luôn chủ 
động nghiên cứu, đánh giá khoảng biến động của tỷ giá hối đoái có thể xảy ra để giảm thiểu 
tối đa rủi ro này. 

4. Rủi ro của đợt chào bán 

Cơ sở pháp lý và các chính sách liên quan đến TTCK ngày được hoàn thiện là cơ sở quan 
trọng để đưa hoạt động của TTCK vào ổn định, và là kênh huy động vốn quan trọng của nền 
kinh tế trong thời gian tới. Việc đàm phán thành công một loạt các hiệp định song phương và 
đa phương như FTA, TPP và thành công trong việc xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN đang 
hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng mới cho kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp 
nói riêng. Đối với riêng thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư kỳ vọng chứng khoán Việt 
Nam sẽ “cất cánh” nhờ thu hút dòng vốn đầu tư và gia tăng quy mô thị trường. 

TTCK đã và đang là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, nhất là trong bối 
cảnh hệ thống ngân hàng đang được cơ cấu lại. Kết quả huy động vốn qua TTCK gần 2 triệu 
tỷ đồng trong 15 năm qua cho thấy TTCK Việt Nam thực sự có bước trưởng thành sau khi nỗ 
lực vượt qua nhiều gian khó, qua đó đạt được những thành tựu đáng khích lệ. 

Đợt bán đấu giá cổ phần này có thể đối mặt với rủi ro bán không thành công toàn bộ số cổ 
phần chào bán. Đây là một rủi ro hiện hữu, đặc biệt trong tình hình thị trường chứng khoán 
biến động theo chiều hướng không thuận lợi như hiện nay. Nếu đợt đấu giá không thành công 
sẽ có những ảnh hưởng nhất định trong kế hoạch của SCIC, theo đó SCIC không thực hiện 
được việc bán hết phần vốn tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang. 

Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro nêu trên, SCIC đã thực hiện những biện pháp sau: Thứ 
nhất, SCIC tiến hành giới thiệu cơ hội đầu tư đến tất cả các nhà đầu tư quan tâm, những người 
thực sự có nhu cầu và nắm rõ tiềm năng phát triển và thế mạnh của Công ty cổ phần Rau quả 
Thực phẩm An Giang và sẵn sàng đầu tư vào Công ty để phát huy những tiềm năng và thế 
mạnh đó; Thứ hai, giá khởi điểm đã được tính toán một cách hợp lý nhằm cân đối lợi ích của 
các nhà đầu tư cũng như SCIC; Thứ ba, SCIC đã khẩn trương phối hợp với tổ chức tư vấn xây 
dựng và thực hiện lộ trình bán đấu giá cạnh tranh khoa học, hiệu quả, đảm bảo giảm thiểu rủi 
ro biến động thị trường chứng khoán. 

5. Rủi ro khác 

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện tượng 
thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, 
động đất...), chiến tranh... Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh 
hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang. 
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PHẦN III: TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 
CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng 

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) 

Trụ sở chính: Tầng 23+24, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3824 0703  Fax: (84-24) 6278 0136 

Website: www.scic.vn 

Email: contact@scic.vn 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101992921 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 
phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 13/05/2019. 

Người đại diện theo pháp luật: 

- Họ và tên: Ông Nguyễn Chí Thành 

- Chức danh: Tổng Giám đốc 

2. Tổ chức có vốn Nhà nước chuyển nhượng 

CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG 

Địa chỉ: Số 69-71-73 Đường Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang 

Điện thoại: 0296 3841196                 Fax: 0296 3843009 

Đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Vinh Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Chúng tôi xác nhận rằng Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là cổ đông có 
quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin 
và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, 
hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào 
bán để huy động vốn cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và 
không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty. 

3. Tổ chức Tư vấn bán đấu giá 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL (WSS) 

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 39367083              Fax: (84-24) 39367082 

Đại diện: Ông Nguyễn Đăng Trường Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của Tổng công 
ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang do 
Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ 
tư vấn số 21/2019/HĐTV/WSS-SCIC ký ngày 14/06/2019  giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall. Bản Công bố thông tin này 
có những lưu ý, điều kiện và hạn chế sau: 
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- Việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này dựa vào 
các thông tin và số liệu trên BCTC và các số liệu liên quan khác được công bố theo quy 
định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; cũng như được tham khảo từ các 
nguồn khác mà chúng tôi coi là đáng tin cậy. SCIC và Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Phố Wall không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu.  

- Bản Công bố thông tin này chỉ xem xét những thông tin và điều kiện tồn tại tính đến 
ngày 31/10/2019 đã được công bố công khai. Các sự kiện xảy ra sau ngày này chưa 
được xem xét và SCIC, tổ chức tư vấn không có nghĩa vụ phải cập nhật lại Bản công bố 
thông tin đối với các sự kiện này; 

- Chúng tôi giả định rằng Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tuân thủ đầy đủ 
các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ về hoạt động và kinh doanh; 

- Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, nhân viên của Công ty cổ phần Chứng khoán 
Phố Wall (bao gồm cả nhân viên thực hiện Bản Công bố thông tin này) có thể đang sở 
hữu, mua bán, thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, hoặc các dịch vụ khác 
trong phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần của Công ty cổ phần Rau quả 
Thực phẩm An Giang cho SCIC, chính Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 
và các khách hàng khác của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall và các công ty 
con, công ty liên kết. Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả năng mâu thuẫn lợi ích khi 
sử dụng Bản Công bố thông tin này. 

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố 
thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ 
phần Rau quả Thực phẩm An Giang cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để 
tham khảo, nhà đầu tư có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá thông tin của doanh nghiệp và chịu 
trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. 
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PHẦN IV: CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 

Khái niệm 

 Bán đấu giá cổ phần : Việc bán cổ phần Nhà nước của Tổng Công ty Đầu 
tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty 
cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang công khai 
cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá 

 Cơ quan quyết định bán đấu 
giá/ Tổ chức là chủ sở hữu vốn 
chuyển nhượng/ Tổ chức chào 
bán 

: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước 
(SCIC) 

 Tổ chức có vốn nhà nước 
chuyển nhượng/ Tổ chức có cổ 
phần được chào bán/ Công ty 

: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 

 Nhà đầu tư : Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động 
hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng 
bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của 
các doanh nghiệp tại Việt Nam 

 Tổ chức tư vấn/ WSS : Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 

 Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

Từ viết tắt 

 BKS : Ban kiểm soát 

 BCTC : Báo cáo tài chính 

 CNĐKKD : Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

 CTCP : Công ty cổ phần 

 ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

 GDP : Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa 

 HĐQT : Hội đồng quản trị 

 TSCĐ : Tài sản cố định 

 UBND : Ủy ban nhân dân 

 SCIC : Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước 

 WSS : Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 

 HSX : Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

 WTO : World Trade Organisation – Tổ chức thương mại thế 
giới 
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PHẦN V: GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Thông tin chung 

1.2. Quá trình hình thành và phát triển 

- Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết 
định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tên Công ty:   TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ 
NƯỚC – CÔNG TY TNHH 

Tên tiếng Anh:  STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION   

Tên viết tắt: SCIC 

Logo: 

 

Trụ sở chính:   Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, Số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội 

Số điện thoại:  024 3824 0703  Fax: 024 6278 0136 

 

Website:  http://www.scic.vn 

Vốn điều lệ:   50.000.000.000.000 đồng (Năm mươi nghìn tỷ đồng). 

Giấy CNĐKKD:   Số 0101992921 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký 
lần đầu ngày 09/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 
13/05/2019. 

 Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: 

- Tiếp nhận và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh 
nghiệp theo quy định; 

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và phần vốn do Tổng 
công ty tiếp nhận và trực tiếp đầu tư; 

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại 
doanh nghiệp được chuyển giao theo quy định hiện hành; 

- Đầu tư vốn vào các tập đoàn, tổng công ty, hoặc công ty mẹ hoạt động trong lĩnh vực, 
ngành nghề nhà nước nắm giữ quyền chi phối; các dự án theo chỉ định của Chính phủ và 
Thủ tướng Chính phủ; các ngành, lĩnh vực, dự án đem lại hiệu quả kinh tế theo quy định 
của pháp luật; 

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn: đầu tư, tài chính, cổ phần hóa, quản trị doanh nghiệp, 
chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ 
doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật; 

- Các nhiệm vụ khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
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- Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm 
trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng 
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà 
nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền 
kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng 
những nguyên tắc thị trường. 

- Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm 
các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch 
vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y 
tế, công nghệ thông tin,… 

- SCIC được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển sang mô hình Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 992/QĐ-TTg 
ngày 10/06/2010. 

- Ngày 01 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP về 
chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC. 

- Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2017/NĐ-CP về 
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP và Nghị định số 
148/2017/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn Nhà nước. 

2. Mối quan hệ với tổ chức có vốn đầu tư cần chuyển nhượng:  

 SCIC là cổ đông Nhà nước và là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm 
An Giang. 

3. Số cổ phần sở hữu: 

- Số lượng cổ phần SCIC đang sở hữu tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 
tại thời điểm 31/10/2019: 2.942.400 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) 
(chiếm tỷ lệ 49,04% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ 
của Công ty). 
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PHẦN VI: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA DOANH 
NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Giới thiệu chung về tổ chức có vốn Nhà nước được chuyển nhượng 

Tên tổ chức có vốn Nhà nước 
được chuyển nhượng 

: 
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN 
GIANG 

Tên tiếng Anh : 
AN GIANG FRUIT – VEGETABLES & 
FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : ANTESCO 

Trụ sở chính : 
Số 69 – 71 – 73 Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, TP. 
Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

Điện thoại : 0296 3841196                 

Fax : 0296 3843009 

Website : http://www.antesco.com/ 

Vốn điều lệ : 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng) 

Mệnh giá cổ phần : 
10.000 đồng/ 1 cổ phần  (Mười nghìn đồng trên một cổ 
phần) 

Logo : 

 

Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh 

: 
Số 1600230014 cấp lần đầu ngày 01/06/2011 do Sở Kế 
Hoạch và Đầu Tư tỉnh An Giang cấp (Đăng ký thay đổi 
lần 4 ngày 06/07/2018). 

1.2. Ngành nghề kinh doanh 

Theo giấy Chứng nhận ĐKKD số 1600230014 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An 
Giang cấp lần đầu ngày 01/06/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 06/07/2018, Công ty cổ 
phần Rau quả Thực phẩm An Giang có các ngành nghề kinh doanh như sau: 

Stt Tên ngành Mã ngành 

1 Chế biến và bảo quản rau quả 1030 (chính) 

2 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075 

3 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống 

4620 

4 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản 1080 

5 Bán buôn thực phẩm 4632 
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6 Bán buôn đồ uống 4633 

7 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010 

8 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 

9 
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy 
sản 

1020 

10 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631 

11 
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc 
lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp 

4711 

12 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719 

13 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721 

14 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 

15 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723 

1.3. Quá trình hình thành và phát triển 

- Năm 1975: Công ty Vật tư Nông nghiệp An Giang, tiền thân của Công ty Dịch vụ kỹ 
thuật Nông nghiệp An Giang được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật tư, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp. 

- Năm 1986: Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang được thành lập trên cơ sở 
hợp nhất từ 03 đơn vị thuộc ngành nông nghiệp của tỉnh An Giang (Công ty Vật tư Nông 
nghiệp, Chi cục Cơ khí Nông nghiệp và Chi cục Bảo Vệ Thực Vật) gọi tắt là ANTESCO 
và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc sản 
xuất nông nghiệp như máy móc nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

Trong quá trình phát triển chung của kinh tế xã hội, sau 02 năm hợp nhất, bộ phận chuyên 
về thuốc bảo vệ thực vật được tách ra khỏi Công ty, đồng thời Công ty được UBND Tỉnh 
đề nghị Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) cấp giấy phép trực tiếp xuất khẩu các 
loại vật tư nông nghiệp và nông sản. 

- Năm 1992: ANTESCO được trao Quyết định thành lập số 530/QĐUB ngày 02/11/1992 
của UBND tỉnh An Giang quyết định chuyển từ đơn vị quốc doanh thành Doanh nghiệp 
Nhà nước với số vốn ban đầu là 7.248.217.000 đồng. 

- Năm 1994: ANTESCO thành lập xí nghiệp chế biến nông sản, rau quả và thực phẩm đầu 
tiên phục vụ cho việc xuất khẩu. Từ đó, Công ty bắt đầu đưa ra một số giống rau quả mới 
trồng thử nghiệm như đậu nành rau, đậu bắp, bắp non để chế biến đông lạnh xuất khẩu. 

- Năm 1999: ANTESCO tiếp tục mở rộng đầu tư xây dựng thêm nhà máy đông lạnh với 
thiết bị và dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu từ Mỹ và Đan Mạch với công 
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suất 8.000 tấn/ năm. ANTESCO cũng đã xây dựng được vùng nguyên liệu riêng bằng 
cách đầu tư và bao tiêu sản phẩm nhằm ổn định nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và tạo 
thu nhập cho người nông dân. Sản phẩm chính của ANTESCO là bắp non, đậu nành rau 
và khóm. 

- Năm 2008: ANTESCO đầu tư thêm phân xưởng chế biến phụ phẩm từ vỏ rau quả để ép 
viên dùng làm thức ăn gia súc với công suất ban đầu là 2.400 tấn thành phẩm/năm nhằm 
giải quyết lượng rác thải từ sản xuất rau quả cũng như những vấn đề về vệ sinh môi 
trường. 

- Tháng 06/2011: Thực hiện theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của 
Chính phủ, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông Nghiệp An Giang chính thức chuyển đổi 
sang Công ty cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang với vốn điều lệ 60.000.000.000 
đồng theo Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 03/04/2008. 

- Năm 2015: Công ty đầu tư thêm nhà máy thứ 3 phục vụ sản xuất Rau quả thực phẩm 
đông lạnh với tổng chi phí đầu tư gần 7 triệu USD. 

Cổ phiếu của Công ty được đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày 
14/07/2010, giá khởi điểm là 10.000 đồng, giá trúng cao nhất là 10.700 đồng, giá trúng 
thấp nhất 10.100 đồng, giá đấu thành công bình quân 10.109 đồng. 

Ngày 01/06/2011, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 16002300114 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh 
An Giang cấp lần đầu. 

- Sau thời gian chuyển đổi từ Công ty Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp An Giang, thời gian 
đầu hoạt động (từ 01/06/2011) Công ty vẫn bước đầu ổn định sản xuất kinh doanh và đạt 
hiệu quả. Thị trường xuất khẩu truyền thống chủ yếu là các nước khu vực Châu Âu, Mỹ, 
Nhật Bản, … chiếm trên 90% sản lượng xuất khẩu. Antesco đã từng bước khẳng định 
được thương hiệu của mình trên thị trường quốc tế. Sản phẩm của Antesco đang ngày 
càng được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm, cụm từ “Bắp non Antesco – Việt 
Nam” trở nên phổ biến đối với các thương nhân nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực 
rau quả thực phẩm. 

- Ngày 22/12/2016: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chính thức giao dịch 
đầu tiên trên hệ thống giao dịch UPCOM. 

Bằng những kinh nghiệm trong quá trình sản xuất và quản lý, Antesco đã xây dựng cho 
mình sự tín nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước với tiêu chí “Chất lượng là uy 
tín, là sự tồn tại và phát triển của Công ty”. 

2. Cơ cấu cổ đông của Công ty 

Đến thời điểm ngày 31/10/2019, Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang có 211 
cổ đông với vốn điều lệ thực góp hiện tại là 60.000.000.000 đồng. Cơ cấu cổ đông của Công 
ty như sau: 
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Bảng 01. Cơ cấu cổ đông tính tại ngày 31/10/2019 

TT Cơ cấu cổ phần 
Số 

lượng 
cổ đông 

Số lượng cổ 
phần 

Giá trị cổ phần 
theo mệnh giá 

(VND) 

Tỷ lệ so vốn 
điều lệ (%) 

I Trong nước 208 5.978.300 59.783.000.000 99,64 

1 Tổ chức 03 3.170.100 31.701.000.000 52,84 

2 Cá nhân 205 2.808.200 28.082.000.000 46,80 

II Nước ngoài 03 21.700 217.000.000 0,36 

1 Tổ chức - - - - 

2 Cá nhân 03 21.700 217.000.000 0,36 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 211 6.000.000 60.000.000.000 100,00 

(Nguồn: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

Bảng 02: Danh sách cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại ngày 31/10/2019 

TT Họ và tên 
Số lượng 

Cổ phần 

Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ SH 

(%) 

1 
Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn Nhà nước  
– Công ty TNHH (SCIC) 

2.942.400 29.424.000.000 49,04 

2 Bà Nguyễn Thị Thu Nga       318.062      3.180.620.000                5,30  

3 Cổ đông khác    2.739.538    27.395.380.000              45,66  

 Tổng cộng    6.000.000    60.000.000.000            100,00  

(Nguồn: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

3. Danh sách Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết và các công ty đang nắm quyền 
chi phối 

 Công ty mẹ: Không có 

 Công ty con: Không có 

 Công ty liên kết: Không có 

4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang được tổ chức và hoạt động 
theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành 
của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang là Điều lệ tổ chức và hoạt động. 

- Trụ sở chính: 69 – 71 – 73 Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang 
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- Điện thoại: 0296 3841196 

- Fax: 0296 3843009 

4.1.  Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty 
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(Nguồn: CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang)
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4.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động 

Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các đơn vị trực 
thuộc, … 

 Đại hội đồng cổ đông 

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực 
cao nhất của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết 
định định hướng phát triển của Công ty, bầu ra thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm 
soát của Công ty, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty theo quy định tại Điều lệ 
Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014. 

 Hội đồng quản trị 

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông bầu, 
có đầy đủ quyền hạn để thay mặt Công ty quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp 
pháp của công ty không thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị làm việc 
theo nguyên tắc tập thể và giao cho cá nhân phụ trách. Quyền và nhiệm vụ HĐQT quy định 
tại Điều lệ công ty. 

 Các thành viên của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông sẽ bỏ phiếu bầu ra Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật của Công ty. Hội đồng quản trị có quyền bổ 
nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc hay bất kỳ Cán bộ quản lý hoặc người đại diện nào của 
Công ty nếu có cơ sở để Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Tuy 
nhiên, việc bãi nhiệm đó không được trái với các quyền theo hợp đồng của người bị bãi nhiệm 
(nếu có). 

Thành phần Hội đồng quản trị bao gồm: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Bà Trần Thanh Thủy Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Nguyễn Văn Tiến Thành viên HĐQT 

3 Ông Nguyễn Ngọc Vinh Thành viên HĐQT 

4 Bà Đoàn Đặng Quí An Thành viên HĐQT 

5 Ông Nguyễn Thành Tâm Thành viên HĐQT 

6 Ông Huỳnh Thiện Nhân Thành viên HĐQT 

 Ban kiểm soát 

Là những người thay mặt các cổ đông kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty. Ban 
kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu ra, thực hiện giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc 
quản lý điều hành hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty, chịu trách nhiệm 
trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
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Thành phần Ban kiểm soát bao gồm: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Bà Đặng Thị Thúy Nhanh Trưởng BKS 

2 Ông Nguyễn Thanh Phong Thành viên BKS 

3 Ông Lê Văn Huy Thành viên BKS 

 Ban Tổng giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc có 04 thành viên gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế 
toán trưởng Công ty. 

Tổng Giám đốc công ty là người có quyền điều hành cao nhất trong công ty; trực tiếp 
chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động tác 
nghiệp hàng ngày của Công ty và thi hành các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông, Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

Ngoài ra, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, 
được Tổng Giám đốc phân công và ủy nhiệm quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực 
của Công ty; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, cổ đông và pháp luật 
về các phần việc được phân công và ủy nhiệm. 

Thành phần Ban Tổng Giám đốc bao gồm: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Ngọc Vinh Tổng Giám đốc 

2 Ông Nguyễn Công Luận Phó Tổng Giám đốc 

3 Ông Nguyễn Văn Pháp Phó Tổng Giám đốc 

4 Bà Nguyễn Thu Hà Kế toán trưởng 

 Các phòng Ban 

Gồm những phòng ban chức năng thực hiện công tác hành chính, kế toán, kinh doanh, lập 
kế hoạch, hỗ trợ phối hợp với các nhà máy, trung tâm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 
được phân công. 

- Phòng Tổ chức hành chính: Quản lý nguồn nhân lực, quản lý công tác hành chính, bảo 
vệ tài sản toàn Công ty. 

- Phòng Kế toán: Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác kế toán và tài chính. 

- Phòng kinh doanh – Tiếp thị: Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác kinh doanh tiếp 
thị, tiêu thụ hàng hóa. 

- Phòng Kế hoạch – Đầu tư: Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng kế 
hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển vùng nguyên 
liệu. 

 Các nhà máy 
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Thực hiện sản xuất các sản phẩm của Công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về 
kết quả sản xuất do Nhà máy thực hiện. 

- Nhà máy Bình Khánh: Sản xuất mặt hàng đóng lon: bắp, khóm đóng lon từ nguyên 
liệu sơ chế từ nhà máy Mỹ An; các sản phẩm cá, mắm đóng lon; các sản phẩm giá trị gia tăng 
từ các phụ phẩm; các sản phẩm sản xuất cho thị trường nội địa. 

- Nhà máy Mỹ An: Sản xuất các sản phẩm: bắp, chanh dây, xoài,… tận dụng lợi thế 
ngay tại vùng nguyên liệu bắp, vị trí địa lý thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hoá. 

- Nhà máy Bình Long: Sản xuất đậu nành rau, thanh long, khóm, sả, trái cây các loại 
phát huy lợi thế hệ thống máy móc hiện đại và công suất lớn. 

5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 

5.1. Sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chủ yếu 

Với ngành nghề kinh doanh chính là chế biến và bảo quản rau quả, ANTESCO chuyên 
sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm rau quả nhiệt đới đông lạnh IQF và đóng hộp. Thị trường 
xuất khẩu truyền thống chủ yếu của Công ty là các nước khu vực Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, 
v.v... chiếm trên 90% sản lượng xuất khẩu, ANTESCO đã từng bước khẳng định được thương 
hiệu của mình trên thị trường quốc tế. Sản phẩm của ANTESCO đang ngày càng được khách 
hàng trong và ngoài nước tín nhiệm, cụm từ “Bắp non ANTESCO – Việt Nam” trở nên phổ 
biến đối với các thương nhân nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực rau quả thực phẩm. 

Bằng những kinh nghiệm trong quá trình sản xuất và quản lý, ANTESCO đã xây dựng 
cho mình sự tín nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước với tiêu chí “Chất lượng là uy 
tín, là sự tồn tại và phát triển của công ty”. 

5.2. Cơ cấu doanh thu, chi phí của Công ty các năm gần đây 

5.2.1. Cơ cấu doanh thu 

Bảng 03: Cơ cấu doanh thu bán hàng của Công ty 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2017 Năm 2018 6 tháng đầu năm 2019 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 
trọng 
/DTT 
(%) 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 
trọng 
/DTT 
(%) 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 
trọng 
/DTT 
(%) 

Doanh thu bán hàng 
hóa 

295.508.948.035 95,63 337.793.189.505 96,16 168.102.723.230 99,61 

Doanh thu cung cấp 
dịch vụ 

11.163.464.795 3,61 10.950.497.165 3,12 - - 

Doanh thu khác 2.331.368.425 0,75 2.555.398.569 0,73 662.278.514 0,39 

Tổng cộng Doanh 
thu thuần 

309.003.781.255 100,00 351.299.085.239 100,00 168.765.001.744 100,00 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 và BCTC quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 của 
Công ty CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang) 
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Bảng 04: Cơ cấu lợi nhuận của Công ty 

Đơn vị tính: đồng 

 

Chỉ tiêu 

Năm 2017 Năm 2018 6 tháng đầu năm 2019 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 
trọng 
/DTT 
(%) 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 
trọng 
/DTT 
(%) 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 
trọng 
/DTT 
(%) 

Lợi nhuận gộp về 
bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 

36.362.328.618 11,77 57.384.536.824 16,33 25.957.717.663 15,38 

Tổng cộng 36.362.328.618 11,77 57.384.536.824 16,33 25.957.717.663 15,38 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 và BCTC quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 của 
Công ty CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang) 

5.2.2. Cơ cấu chi phí 

Bảng 05: Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2017 Năm 2018 6 tháng đầu năm 2019 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 
trọng/ 
DTT 
(%) 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 
trọng/ 
DTT 
(%) 

Giá trị (đồng) 

Tỷ 
trọng/ 
DTT 
(%) 

Giá vốn hàng bán 272.641.452.637 88,23 293.914.548.415 83,67 142.807.284.081  84,62  

Chi phí tài chính 12.854.890.587 4,16 11.896.147.887 3,39 4.857.536.456     2,88  

Chi phí bán hàng 26.994.368.195 8,74 26.034.946.597 7,41 11.480.807.445     6,80  

Chi phí quản lý DN 16.018.376.126 5,18 19.604.996.416 5,58 7.506.851.693     4,45  

Tổng cộng chi phí 
HĐ sản xuất KD 

328.509.087.545 106,31 351.450.639.315 100,04 166.652.479.675  98,75  

Doanh thu thuần 309.003.781.255 100,00 351.299.085.239 100,00 168.765.001.744 100,00 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 và BCTC quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 của 
Công ty CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang) 

5.3. Nguyên vật liệu 

 Nguồn nguyên vật liệu 

- Mở rộng vùng nguyên liệu: đậu nành rau, bắp non đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất và 
mở rộng vùng nguyên liệu các sản phẩm chủ lực khác như thanh long, xoài, … 

- Gắn kết các nông dân với vùng nguyên liệu để đầu tư xây dựng vùng sản xuất nguyên 
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liệu tập trung với các biện pháp đồng bộ về giống, kỹ thuật thâm canh, đầu tư cơ sở hạ 
tầng, áp dụng cơ giới hoá, áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (VietGap, 
GlobalGap), quản lý tốt vật tư, nguyên liệu đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật,… để tăng năng suất, 
chất lượng, đảm bảo ATTP, … đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường khó tính. 

- Chủ động tìm kiếm và đa dạng nguồn cung cấp giống ổn định. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn, phổ biến quy trình sản xuất rau quả 
an toàn cho nông dân. 

- Cân đối thu mua nguồn hàng bên ngoài cho các đơn hàng bị thiếu và khả năng thực hiện 
các đơn hàng theo kế hoạch, hạn chế tình trạng tồn kho các nguyên liệu này. 

- Qui cách thu mua cần được thống nhất và áp dụng cho cả mùa vụ, tránh tình trạng thay 
đổi qui cách đột ngột sẽ ảnh hưởng chất lượng và số lượng nguyên liệu. 

 Sự ổn định của các nguồn cung cấp nguyên vật liệu 

- Thu mua từ Vùng Nguyên liệu đầu tư: 

Chủ yếu là 02 sản phẩm bắp non và đậu nành rau: 

+ Vùng nguyên liệu bắp: ổn định đáp ứng được nguồn nguyên liệu cho sản xuất. 

+ Vùng nguyên liệu đậu nành rau: hình thành chưa rõ ràng, sản lượng thu mua thấp, đạt 
chất lượng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Châu Âu thấp, giá thu mua cao. 

+ Diện tích vùng nguyên liệu liên kết với nông dân không ổn định, chất lượng canh tác 
không đảm bảo, chi phí cao hơn (tự canh tác) do diện tích đồng ruộng manh mún, phân 
tán, đồng thời làm tăng chi phí giám sát, quản lý chất lượng nguyên liệu, tăng rủi ro 
nhiễm vi sinh, thuốc BVTV, ... 

- Thu mua ngoài: 

+ Không chủ động được sản lượng, giá cả nguyên liệu, còn phụ thuộc vào nhu cầu thị 
trường nên khi gặp những đơn hàng cần sản xuất gấp cho khách hàng nhưng giá quá cao 
dẫn đến sản xuất chưa hiệu quả. 

+ Công tác thu mua gặp nhiều khó khăn do dòng tiền của Công ty bị hạn chế (ảnh hưởng 
từ việc tập trung nguồn vốn để đầu tư xây dựng Nhà máy Bình Long). 

+ Chủ yếu sử dụng vật liệu mua ngoài, Công ty không tự sản xuất được, và vật liệu, bao 
bì đóng gói phải đạt tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu, do đó, tiêu chuẩn mua, giá mua 
cao, đôi khi phải sử dụng vật liệu nhập khẩu nên không chủ động về nguồn cung. 

 Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đầu vào đến doanh thu, lợi nhuận 

Là một đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng nguyên liệu là các sản phẩm từ nông nghiệp, 
phụ thuộc rất nhiều vào mùa vụ, thời tiết, và do nền nông nghiệp tỉnh nhà có trình độ phát triển 
thấp, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, năng suất lao động rất thấp, chất lượng nhiều loại 
nông sản không cao, đặc biệt là Bắp non và Đậu nành, mức độ nhiễm thuốc bảo vệ thực vật 
ngày càng trầm trọng, do đó mặc dù Công ty đã hỗ trợ phun thuốc cữ cuối cho bà con nông dân 
nhưng do tập quán sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan không kiểm soát, nguồn nước tưới ô 
nhiễm nên vẫn chưa khắc phục được. 

+ Ảnh hưởng của giá vật tư, bao bì đóng gói cao: Hiện tại, trong tỉnh chưa có Doanh 
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nghiệp sản xuất trong lĩnh vực cung cấp bao bì đóng gói đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, nếu có thì 
giá cả quá cao không đủ sức cạnh tranh trên thị trường, nên Công ty phải mua ở các Tỉnh khác 
thậm chí đi mua tận TP HCM và Hà Nội, có khi phải nhập khẩu từ đó phát sinh thêm chi phí 
vận chuyển. 

+ Ảnh hưởng do cúp điện thường xuyên đặc biệt tại địa bàn Chợ Mới: dẫn đến máy móc 
thiết bị hoạt động không ổn định, sản xuất bị gián đoạn, kéo dài thời gian sản xuất, hư hỏng 
nguyên liệu, tỷ lệ sản xuất tăng cao và chất lượng thành phẩm sản xuất không ổn định. Mặt 
khác, giá điện tăng đều qua các năm, kéo theo các chi phí khác cũng tăng theo làm chi phí sản 
xuất càng ngày càng tăng. 

+ Ảnh hưởng do thiếu hụt lao động phổ thông: do nguồn lao động thuần nông không quen 
với tác phong sản xuất công nghiệp, Công ty phải đào tạo và đào tạo lại liên tục nhưng vừa 
quen việc lại xin nghỉ việc bỏ đi Tỉnh khác. Mặt khác, mức lương tối thiểu vùng tăng lên mỗi 
năm, kéo theo chi phí đóng bảo hiểm các loại cũng tăng dẫn đến chi phí nhân công ngày càng 
tăng cao nhưng mức độ thành thạo nghề của công nhân lại thấp. 

+ Ảnh hưởng do máy móc thiết bị lạc hậu đã sử dụng trong thời gian dài: Với 33,76% hệ 
thống nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, ... đã hết khấu hao và giá trị còn lại 
của tài sản cố định 49%, nên cần phải đầu tư, mua sắm thay thế phù hợp với công nghệ hiện 
đại. Hiện tại, phát sinh chi phí sửa chữa thường xuyên, chi phí bảo trì, bảo dưỡng rất lớn mới 
đảm bảo cho hoạt động SX-KD được ổn định.    

Từ các nguyên nhân trên dẫn đến việc sản xuất chế biến luôn trong tình trạng thiếu hoặc 
không đảm bảo  nguyên liệu, giá cả bao bì đóng gói cao, chi phí nhân công cao từ đó giá thành 
sản xuất quá cao, chất lượng thấp khó cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

5.4. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ 

- Lập kế hoạch năm về dự trù kinh phí kiểm mẫu, kiểm theo yêu cầu của khách hàng, 
kiểm duy trì hệ thống quản lý chất lượng, chi phí chứng nhận các tiêu chuẩn chất 
lượng. 

- Xây dựng quy trình sản xuất chuẩn đối với từng loại sản phẩm để đảm bảo chất lượng, 
giảm tỷ lệ tiêu hao vật tư, nguyên liệu và quản lý tốt an toàn thực phẩm. 

- Quy định chi tiết cách thức phân loại nguyên liệu và lưu kho đảm bảo việc nhập trước 
xuất trước. 

5.5. Năng lực sản xuất 

- Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh lâu năm; 

- Năng lực sản xuất tốt đáp ứng được nhu cầu thị trường; 

- Năng lực kho chứa lớn. Máy móc thiết bị khá hiện đại; 

- Quản lý chất lượng tốt; 

- Có uy tín trên thị trường xuất khẩu; 

- Chất lượng hàng hoá ổn định. 

5.6. Hoạt động marketing 

Việt Nam có thế mạnh về phát triển nông – lâm – ngư nghiệp, do đó thương hiệu 
”ANTESCO” và logo của Công ty đã được các thị trường lớn như: Nhật Bản, EU, Mỹ ... chấp 
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nhận. Tuy nhiên, Công ty luôn chủ động quảng bá thương hiệu, sản phẩm và chất lượng sản 
phẩm của mình đến các khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng bằng các phương 
pháp phổ thông như tham gia các hội chợ rau quả, quảng cáo trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. 

Vấn đề xúc tiến thương mại được Ban lãnh đạo Công ty xác định là công việc thường 
xuyên và liên tục. Do trình độ công nghệ thông tin, liên lạc ngày càng phát triển và thuận tiện, 
vì vậy việc tìm kiếm khách hàng cũng thuận lợi hơn rất nhiều. 

Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho từng sản phẩm của ANTESCO đã và 
đang từng bước triển khai phù hợp với sự xuất hiện của các sản phẩm trong hệ thống. Cụ thể: 

- Xây dựng ngân sách và phương thức quảng bá, marketing cụ thể, chuyên nghiệp, hiệu 
quả. 

- Tham gia các hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, xúc tiến bán hàng. 

- Tham gia các chương trình truyền hình, thực hiện đăng báo, tạp chí nhằm xây dựng hình 
ảnh và đưa sản phẩm, thương hiệu của Công ty tới các nhà đầu tư và thị trường. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin trên website và tham gia các chương trình truyền hình 
về đầu tư. 

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

Từ khi thành lập cho đến này, logo của Công ty được sử dụng thống nhất như sau: 

 

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

6.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty các năm gần đây 

Bảng 07: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 

Tăng 
trưởng 

2018/2017 
(%) 

6 tháng đầu 
năm 2019 

1 Tổng tài sản 254.541.844.411 219.151.683.483 (13,90) 228.439.562.854 

2 Vốn chủ sở hữu 47.064.368.284 48.386.602.096 2,81 51.293.114.017 

3 Doanh thu thuần 309.003.781.255 351.299.085.239 13,69 168.765.001.744 

4 Lợi nhuận thuần từ HĐKD (18.606.885.466) 1.500.105.453 (108,06) 2.903.560.189 
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STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 

Tăng 
trưởng 

2018/2017 
(%) 

6 tháng đầu 
năm 2019 

5 Lợi nhuận khác (14.859.536) (177.871.641) 1.097,02 2.951.732 

6 Lợi nhuận trước thuế (18.621.745.002) 1.322.233.812 (107,10) 2.906.511.921 

7 Lợi nhuận sau thuế (18.621.745.002) 1.322.233.812 (107,10) 2.906.511.921 

8 
Lợi nhuận trên một cổ 
phiếu (đồng/CP) 

(3,104) 220 (107,09) 484,42 

9 
Giá trị sổ sách (đồng/cổ 
phiếu) 

7,407 7,640 3,14 8.549 

10 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức - - - - 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 và BCTC quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 của 
Công ty CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang) 

6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh các năm gần đây 

 Thuận lợi 

- Ban lãnh đạo của Công ty nhận được sự sư ̣tin tưởng và ủng hộ của các cổ đông. 

- Ban lãnh đạo Công ty luôn cập nhật và nắm bắt thông tin kịp thời tình hình thị trường rau 
quả trong khu vực và thế giới để kịp thời điều chỉnh nhanh chóng chính sách quản lý và 
chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả, 
từ đó giúp nâng cao và giữ đời sống cán bộ - công nhân viên đươc ̣ổn định. 

- Doanh nghiệp có uy tín và kinh nghiệm sản xuất trong ngành chế biến rau quả nhiều năm 
được khách hàng trong và ngoài nước biết đến và tìm đến để hợp tác kinh doanh. 

- Có nguồn nguyên liệu bắp non, đậu nành rau ổn định và duy nhất ở Việt Nam. Đây là 2 
sản phẩm chủ lực và thế mạnh của công ty. Nhiều khách hàng đang chuyển dần mua hàng 
từ Trung Quốc, Thái Lan sang Việt Nam. 

- Nội bộ Công ty đoàn kết vì sự phát triển của Công ty. 

- Giữ được khách hàng truyền thống, tìm kiếm được nhiều khách hàng mới tiềm năng. 

 Khó khăn 

- Thời tiết ngày càng thay đổi bất thường ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và chất lượng 
nguyên liệu. 

- Không chủ động được nguồn giống. 

- Ngoài bắp non và đậu nành rau, các loại nguyên liệu đầu vào khác giá cả thường xuyên 
biến động, số lượng và chất lượng không ổn định ảnh hưởng đến tình hình sản xuất. 

- Các hàng rào kỹ thuật ngày càng nhiều và rất khắt khe dẫn đến chi phí sản xuất tăng. 

- Việc mở rộng vùng nguyên liệu còn hạn chế do hiệu quả chưa hấp dẫn so với các loại cây 
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trồng khác. 

- Việc cạnh tranh mua bán trong và ngoài nước ngày càng gay gắt. 

- Việc tuyển lao động địa phương cho nhà máy gặp nhiều khó khăn do phần lớn lao động 
tập trung về các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và các khu công 
nghiệp các tỉnh. Sự biến động về lực lượng lao động đang có xu hướng ngày càng tăng và 
là áp lực lớn cho Công ty khi vào mùa vụ cao điểm. 

7. Triển vọng phát triển 

7.1. Vị thế của Công ty trong ngành 

- Là doanh nghiệp dẫn đầu và cũng là doanh nghiệp có trang thiết bị máy móc hiện đại 
nhất trong lĩnh vực rau quả đông lạnh IQF tại Đồng Bằng Sông Cửu Long và phía Nam. 

- Có kinh nghiệm trên 20 năm trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu các loại rau quả đông 
lạnh IQF và đóng hộp. 

- Có nhà xưởng và thiết bị hiện đại được nhập khẩu trực tiếp 100% từ Mỹ, Đan Mạch, 
Thụy Điển có tổng công suất 25.000 tấn/năm. 

- Được nhiều khách hàng trong và ngoài nước đánh giá có uy tín về chất lượng sản phẩm 
và hệ thống quản lý tốt như ISO, BRC FOODS, IFS, KOSHER, HALAL, SEDEX, 
GLOBAL GAP. 

- Có vùng nguyên liệu ổn định có thể cung ứng nguyên liệu quanh năm và được quản lý tốt 
từ khâu gieo trồng đến khi thu hoạch mang sản phẩm đến nhà máy. Kiểm soát tốt vấn đề 
dư lượng thuốc BVTV. 

- Có thị trường tiêu thụ lớn và ổn định. 

 Các thành tựu đã đạt được: 

- Ổn định được thị trường, khách hàng tiêu thụ xuất khẩu và nội địa. 

- Doanh thu Công ty tăng, sản xuất kinh doanh bước đầu có hiệu quả. 

- Tình hình tài chính công ty dần ổn định nhờ sự hỗ trợ từ các ngân hàng. 

- Năng lực sản xuất các nhà máy ngày càng được củng cố và phát huy. 

- Khả năng cạnh tranh bán hàng Công ty được cải thiện dần nhờ phát huy được lợi thế về 
yếu tố đầu vào, kinh nghiệm sản xuất, chất lượng sản phẩm và uy tín – thương hiệu 
Antesco. 

- Bắp non vẫn duy trì ổn định về sản lượng tiêu thụ và giữ vai trò sản phẩm chủ lực trong 
cơ cấu hàng xuất khẩu. 

- Phát triển được thị trường tiêu thụ các sản phẩm thanh long, chanh dây, sả, … góp phần 
hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2018. 

- Trong năm 2018, Công ty có nhiều chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng tốt đã 
kích thích khách hàng, nhà phân phối lẻ tiêu thụ tăng góp phần tăng doanh thu bán hàng 
nội địa, tăng khoảng 27% so năm 2017. 

7.2. Triển vọng phát triển của ngành 

- Tăng cường năng lực sản xuất của các nhà máy. 
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- Đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bao bì nhằm đáp ứng việc cung cấp 
bao bì các loại như bao PE, thùng carton phù hợp tiêu chuẩn của khách hàng và thị 
trường cho các nhà máy của công ty, đây là một trong những biện pháp giảm giá thành 
sản xuất. 

- Duy trì và mở rộng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Global GAP, ngoài ra công ty còn 
nghiên cứu quy hoạch vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Organic cho các loại rau quả 
thuộc thế mạnh của công ty như cây bắp non và đậu nành rau. 

- Đầu tư mở rộng kho lạnh để chứa hàng hóa và xây dựng kho lạnh cho thuê. 

- Đầu tư hệ thống giám sát nhiệt độ kho lạnh tự động để cập nhật thông tin thường xuyên 
về nhiệt độ bảo quản của hàng hóa trong kho. 

7.3. Đối thủ cạnh tranh 

- Rủi ro trong việc đánh mất lợi thế cạnh tranh, khi mức độ tăng trưởng của ngành giảm và 
sự gia tăng cạnh tranh cả về số lượng lẫn mức độ cạnh tranh của các đối thủ, cụ thể: 

- Sự cạnh tranh không lành mạnh: giữa các doanh nghiệp, Công ty và nhà máy sản xuất 
trong ngành chế biến rau quả ngày càng gay gắt trong cùng mặt hàng. Điều này dẫn đến 
tình trạng khách hàng nước ngoài ép giá làm ảnh hưởng sản lượng xuất khẩu và gây mất 
ổn định tình hình thu mua nguyên liệu nông sản trong nước. Các doanh nghiệp cạnh tranh 
thu mua nguyên liệu dẫn đến biến động giá cả và nông dân phá vỡ hợp đồng bán nguyên 
liệu cho Công ty để thu lợi nhuận. 

- Khả năng xâm nhập ngành: diễn ra ngày càng nhanh. Cụ thể, có nhiều tập đoàn và công 
ty có quy mô lớn, vốn mạnh đang chuyển hướng sang đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Đây cũng là rủi ro và thách thức của Công ty. 

 Hiện trên thị trường có nhiều công ty làm trong lĩnh vực chế biến rau quả, là những đối 
tác cũng như là đối thủ cạnh tranh của công ty, chẳng hạn: Công Ty Cổ Phần Rau Quả Tiền 
Giang, Công Ty Cổ Phần Lavifood, Công Ty Cổ Phần CBTP Xuất Khẩu Miền Tây,.... 

8. Chính sách đối với người lao động 

8.1. Cơ cấu lao động 

Tính đến thời điểm ngày 31/10/2019, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 
có 605 lao động, trong đó tỷ lệ nguồn nhân lực trình độ cao (đại học trở lên) chiếm khá cao 
với tỷ lệ trên 13%; trình độ lao động bậc cao đẳng, trung cấp chiếm trên 7% và lao động phổ 
thông chiếm 77,19%. Số lượng lao động có trình độ cao sẽ góp phần không nhỏ vào việc đảm 
bảo chất lượng dịch vụ, tiến độ công việc và góp phần nâng cao thương hiệu của doanh 
nghiệp. 

Bảng 08: Cơ cấu nguồn nhân lực tại thời điểm 31/10/2019 

Phân loại theo trình độ 
31/10/2019 

Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Trên đại học 02 0,33 
Đại học 78 12,89 
Cao đẳng 21 3,47 
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Trung cấp 24 3,97 
Trung học dạy nghề 13 2,15 
Lao động phổ thông 467 77,19 

Tổng cộng 605 100,00 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

8.2. Chính sách đối với người lao động 

a. Các chế độ chính sách 

Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo,… 
được Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

b. Khen thưởng và kỷ luật 

Chính sách lương: người lao động được trả lương theo hiệu quả công việc tương ứng với 
từng vị trí/ chức danh được phân công. 

Chính sách thưởng: Công ty có chính sách tính thưởng cho người lao động căn cứ vào hiệu 
quả kinh doanh của từng đơn vị và đánh giá xếp loại hiệu quả công việc của từng cá nhân. 
Ngoài ra, Công ty cũng có chính sách khen thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có sáng kiến, 
cải tiến được áp dụng trong công việc, mang lại hiệu quả cho Công ty. 

Bảng 09: Mức lương bình quân của người lao động Công ty từ 2016 - 2018 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 
6 tháng đầu 
năm 2019 

Mức lương bình quân (triệu 
đồng/người/tháng) 

5.400.000 5.600.000 6.000.000 6.500.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

c. Các chính sách, chế độ phúc lợi – đãi ngộ cho người lao động 

Ngoài những chính sách, chế độ theo quy định của Pháp luật, Công ty còn áp dụng các 
chính sách khác đối với người lao động như: 

- Trợ cấp ốm đau, tai nạn, nghỉ hậu sản, hiếu hỉ, … 

- Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. 

- Luôn quan tâm đến việc đầu tư nâng cấp, cải thiện cơ sở vật chất, phương tiện, các trang 
thiết bị an toàn, môi trường làm việc và nghỉ ngơi đối với người lao động. 

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thăm hỏi, chăm lo đời sống cho các chị em phụ 
nữ để họ an tâm công tác tại Công ty. 

- Xây dựng quỹ mái ấm công đoàn; tặng nhà tình nghĩa cho cán bộ công nhân viên có 
hoàn cảnh khó khăn. Trao quỹ khuyến học và hỗ trợ các cháu có thành tích xuất sắc 
trong học tập và các cháu thuộc con em của cán bộ công nhân viên công ty có hoàn 
cảnh khó khăn nhưng học giỏi, … 
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d. Đào tạo – tuyển dụng 

Công tác đào tạo: gồm đào tạo bên ngoài và nội bộ với nội dung chuyên sâu về quản lý 
điều hành, chuyên môn nghiệp vụ: thường xuyên mở các buổi hội thảo chuyên đề tại các đơn 
vị, nhà máy sản xuất. 

Công tác tuyển dụng thực hiện theo kế hoạch hàng năm và theo chiến lược phát triển trong 
từng giai đoạn. 

9. Chính sách cổ tức 

Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân 
phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án này được xây 
dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm 
tài chính vừa qua sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định của 
pháp luật hiện hành. Ngoài ra, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, 
chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức dự kiến 
hợp lý. 

Tình hình chi trả cổ tức qua các năm gần đây như sau: 

Bảng 10: Tỷ lệ chi trả cổ tức giai đoạn từ năm 2016 - 2018 

Năm Tỷ lệ chi cổ tức trên vốn điều lệ 

2016 + Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6,70% 

2017 + Không chi trả 

2018 + Không chi trả 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

10. Tình hình tài chính 

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

Công ty áp dụng chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo 
Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp và 
các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan do Bộ tài chính ban hành; và thông tư số 
202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài 
chính hợp nhất do Bộ Tài chính ban hành. 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 
dương lịch hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đơn vị tiền tệ là đồng Việt 
Nam (VND), tuân thủ theo các quy định của Luật kế toán và các chuẩn mực, chế độ kế toán 
hiện hành ở Việt Nam. 

a. Trích khấu hao TSCĐ 

 TSCĐ hữu hình và khấu hao: 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên 
quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA  

SCIC TẠI CTCP RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG   

Trang 35 

hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh 
cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. 

STT Loại tài sản cố định Thời gian khấu hao 
(năm) 

1 Nhà xưởng và vật kiến trúc 05 – 25 

2 Máy móc và thiết bị 06 – 12 

3 Thiết bị văn phòng 03 – 05 

4 Phương tiện vận tải 06 – 08 

5 Tài sản khác 03 – 05 

(Nguồn: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

Các khoản lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý 
và giá trị còn lại của tài sản và được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

 TSCĐ vô hình và khấu hao: 

Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị quyền sử dụng đất và được trình bày theo nguyên 
giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất được phân bổ theo phương pháp đường 
thẳng dựa trên thời gian sử dụng lô đất từ 37 đến 45 năm. 

b. Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Công ty hiện nay không có các khoản nợ quá hạn nào, các khoản nợ ngắn hạn và trung 
hạn đều được Công ty thanh toán đúng hạn. 

c. Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước. Số dư các khoản phải nộp 
Nhà nước tại các thời điểm thể hiện như sau: 

Bảng 11: Các khoản còn phải nộp Nhà nước các năm gần đây 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 

1 Thuế thu nhập doanh nghiệp 443.486.659 - - 

2 Tiền thuê đất 5.110.719 14.003.722 11.913.846 

3 Phí bảo vệ môi trường - - 7.960.678 

4 Thuế tài nguyên - - 4.731.800 

5 Thuế thu nhập cá nhân 159.345.656 52.758.139 11.283.718 

6 Thuế khác 48.414.480 258.480 - 

 Cộng 651.246.795 53.016.619 35.890.042 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 và BCTC quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 của 
Công ty CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang) 
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d. Trích lập các quỹ theo luật quy định 

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 
và pháp luật hiện hành. Mức trích cho từng quỹ được các thành viên HĐQT thống nhất và 
ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Từ năm 2017 đến nay Công ty không trích quỹ khen thưởng, 
phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển. 

Bảng 12: Các khoản quỹ theo quy định của Công ty các năm gần đây 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 

1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 85.593.769 40.743.769 29.743.769 

2 Quỹ đầu tư phát triển 5.631.775.383 5.631.775.383 5.631.775.383 

 Cộng 5.717.369.152 5.672.519.152 5.661.519.152 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 và BCTC quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 của 
Công ty CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang) 

e. Tổng dư nợ vay 

Số dư các khoản vay của Công ty các năm gần đây như sau: 

Bảng 13: Các khoản Vay và nợ thuê tài chính của Công ty 

        Đơn vị: đồng  

STT Khoản mục 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 

I. 
Vay và nợ thuê tài chính ngắn 
hạn 

105.459.357.495 73.971.770.229 86.097.469.232 

1. Vay ngắn hạn 90.027.634.650 63.506.120.810 80.733.643.593 

- 
NH Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn – Chi nhánh An Giang 

50.524.118.650 42.286.833.493 41.076.657.220 

- 
NH TM CP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam – Chi nhánh An Giang 

39.503.516.000 21.219.287.317 39.656.986.373 

2. Vay dài hạn đến hạn trả 15.431.722.845 10.465.649.419 5.363.825.639 

- 
NH Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn – Chi nhánh An Giang 

15.000.000.000 10.000.000.000 5.127.000.000 

- 
Công ty TNHH Cho thuê tài chính 
quốc tế Việt Nam 

431.722.845 465.649.419 236.825.639 

II.  Vay và nợ thuê tài chính dài hạn  70.455.633.299 60.000.000.000 60.633.000.000 

1. Vay ngân hàng dài hạn 70.000.000.000 60.000.000.000 - 

2. Nợ thuê tài chính dài hạn 455.633.299 - - 

 Tổng cộng 175.914.990.794 133.971.770.229 146.730.469.232 
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(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 và BCTC quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 của 
Công ty CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang) 

Tất cả các khoản vay nêu trên đều được đánh giá khả năng trả nợ là 100%. 

f. Tình hình Công nợ hiện nay 

Hiện nay, Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang không có các khoản nợ quá 
hạn. 

 Các khoản phải thu 

Bảng 14: Tình hình các khoản phải thu của Công ty các năm gần đây 

 

Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 

I.   Các khoản phải thu ngắn hạn 18.590.532.175 17.210.624.798 20.389.923.535 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 15.234.019.775 15.364.081.626 18.087.456.653 

- Cawela International Limited 3.013.336.304 3.055.556.955 - 

- Just Quality International Foods 2.362.788.286 - - 

- Vlm Foods Usa Ltd. 1.575.867.150 - - 

- Mercer Foods. Llc - 4.839.061.100 - 

- Các khoản phải thu khách hàng khác 8.282.028.035 7.469.463.571 - 

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1.549.939.499 2.135.046.011 2.474.741.064 

3. Phải thu ngắn hạn khác 2.097.874.986 208.949.496 325.178.153 

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (291.302.085) (497.452.335) (497.452.335) 

II. Các khoản phải thu dài hạn - - - 

Tổng cộng 18.590.532.175 17.210.624.798 20.389.923.535 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 và BCTC quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 của 
Công ty CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang) 

 Các khoản phải trả 

Bảng 15: Tình hình các khoản phải trả của Công ty các năm gần đây 

Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 

I.  Nợ ngắn hạn 132.662.679.804 108.966.309.347 114.714.676.797 

1. Phải trả người bán ngắn hạn 16.223.848.953 16.875.056.699 14.890.967.293 

- Công ty Technologies APS 2.566.885.536 2.436.153.720 - 
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Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 

- Công ty TNHH Giant Food 
International 

1.926.867.694 - - 

- Công ty TNHH Xây lắp An Giang 377.313.384 - - 

- Công ty TNHH Việt Nam Chuan Li 
Can Manufacturing 

- 1.654.799.510 - 

- Phải trả cho các đối tượng khác 11.352.782.339 12.784.103.469 - 

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 5.460.650.827 2.727.813.551 3.364.462.515 

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
nước 

5.110.719 14.003.722 35.890.042 

4. Phải trả người lao động 1.646.784.822 6.987.595.985 7.091.993.525 

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 314.800.398 349.031.132 61.720.083 

6. Phải trả ngắn hạn khác 3.466.532.821 3.400.294.260 3.142.430.338 

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 105.459.357.495 73.971.770.229 86.097.469.232 

8. Dự phòng phải trả ngắn hạn - 4.600.000.000 - 

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 85.593.769 40.743.769 29.743.769 

II. Nợ dài hạn 74.814.796.323 61.798.772.040 62.431.772.040 

1. Phải trả người bán dài hạn 4.359.163.024 1.798.722.040 1.798.722.040 

- Công ty Technologies APS 4.359.163.024 1.798.722.040 1.798.722.040 

2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn  70.455.633.299 60.000.000.000 60.633.000.000 

Tổng cộng 207.477.476.127 170.765.081.387 177.146.448.837 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 và BCTC quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 của 
Công ty CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang) 

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Bảng 17: Bảng chỉ tiêu tài chính của công ty 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 
6 tháng 

đầu năm 
2019 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 0,81 0,79 2,01 

Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0,20 0,34 0,95 

Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn  

Tổng nợ/Tổng Tài sản (%) 81,51 77,92 66,60 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA  

SCIC TẠI CTCP RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG   

Trang 39 

Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu (%) 440,84 352,92 199,42 

Chỉ tiêu về Hiệu quả hoạt động  

Vòng quay hàng tồn kho (vòng) 3,62 6,59 10,02 

Vòng quay khoản phải thu (lần) 16,62 20,41 11,74 

Vòng quay tổng tài sản (lần) 1,21 1,60 2,05 

Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời  

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (6,03) 0,38 2,95 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ (ROE) (39,57) 2,73 18,13 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ (ROA) (7,32) 0,60 6,06 

Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần (6,02) 0,43 3,20 

 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 và BCTC quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 của 
Công ty CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang) 

11. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát 

11.1. Hội đồng quản trị 

Thành phần Hội đồng quản trị bao gồm: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Bà Trần Thanh Thủy Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Nguyễn Văn Tiến  Thành viên HĐQT 

3 Ông Nguyễn Ngọc Vinh Thành viên HĐQT 

4 Bà Đoàn Đặng Quí An Thành viên HĐQT 

5 Ông Nguyễn Thành Tâm Thành viên HĐQT 

6 Ông Huỳnh Thiện Nhân Thành viên HĐQT 

11.2. Ban Giám đốc 

Thành phần Ban Tổng Giám đốc bao gồm: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Ngọc Vinh Tổng Giám đốc 

2 Ông Nguyễn Công Luận Phó Tổng Giám đốc 

3 Ông Nguyễn Văn Pháp Phó Tổng Giám đốc 

4 Bà Ngô Thu Hà Kế toán trưởng 

11.3. Ban Kiểm soát 

Thành phần Ban kiểm soát bao gồm: 
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STT Họ và tên Chức vụ 

1 Bà Đặng Thị Thúy Nhanh Trưởng BKS 

2 Ông Lê Văn Huy Thành viên BKS 

3 Ông Nguyễn Thanh Phong Thành viên BKS 

12. Tình hình tài sản của Công ty 

12.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Trong các năm qua, Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đã sử dụng đất 
đúng mục đích và khai thác một cách có hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thực 
hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, việc quản lý đất đã đảm bảo theo 
đúng các quy định của Luật đất đai cũng như các quy định khác của Cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền. 

Hiện nay, Công ty được giao quản lý và sử dụng 08 lô đất với tổng diện tích là 
61.154,90 m2 phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông tin về các lô đất cụ thể 
như sau: 
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Bảng 18: Danh mục đất đai Công ty đang quản lý và sử dụng 

TT Tên, địa chỉ lô đất Diện tích đất 

Theo kiểm kê 

Hình 
thức sử 

dụng đất 

Mục đích sử 
dụng đất 

Thời gian sử 
dụng đất 

Cơ sở pháp lý 

1 

Lô đất tại số 69-71-73 
Nguyễn Huệ, P.Mỹ Long, 
TP Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang 

273,3 m2 
Thuê đất 
trả tiền 

hàng năm 

Sử dụng đất 
làm cơ sở sản 

xuất kinh doanh 

30 năm (Từ 
ngày 

08/02/1999 
đến ngày 

08/02/2029) 

+ Quyết định số 229/QĐ.UB ngày 
08/02/1999 của UBND Tỉnh An Giang về 
việc cho Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông 
nghiệp An Giang thuê đất. 

+ Hợp đồng Thuê đất số 18/HD.TĐ ngày 
12/09/2011 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh An Giang. 

 + Giấy chứng nhận quyền sử dụng số BE 
576036 ngày 19/12/2011 của UBND Tỉnh 
An Giang về quyền sử dụng khu đất. 

2 

Lô đất tại đường Phan Bội 
Châu, P.Bình Khánh 
TP.Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang 

5.999,5 m2 
Thuê đất 
trả tiền 

hàng năm 

Đất cơ sở sản 
xuất kinh doanh 

30 năm kể từ 
ngày 

13/02/1999 
đến ngày 

13/02/2029 

+ Quyết định số 173/QĐ.UB ngày 
13/02/1999 của UBND Tỉnh An Giang –về 
việc cho Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông 
nghiệp An Giang thuê đất. 

+ Hợp đồng Thuê đất số 23/HD.TĐ ngày 
14/10/2011 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh An Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng số BE 
576734 ngày 03/05/2012 của UBND Tỉnh 
An Giang về quyền sử dụng khu đất thuê. 

3 
Lô đất tại đường Phan Bội 
Châu, P.Bình Khánh 

4.257,5 m2 
Thuê đất 
trả tiền 

Đất cơ sở xuất 
kinh doanh 

50 năm kể từ 
ngày 

+ Quyết định số 1366/QĐ.UB ngày 
18/02/2006 của UBND Tỉnh An Giang về 
việc cho Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông 
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TT Tên, địa chỉ lô đất Diện tích đất 

Theo kiểm kê 

Hình 
thức sử 

dụng đất 

Mục đích sử 
dụng đất 

Thời gian sử 
dụng đất 

Cơ sở pháp lý 

TP.Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang 

hàng năm 18/07/2006 
đến ngày 

18/07/2056 

nghiệp An Giang thuê đất. 

+ Hợp đồng Thuê đất số 34/HD.TĐ ngày 
14/10/2011 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh An Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng số BE 
576733 ngày 03/05/2012 của UBND Tỉnh 
An Giang về quyền sử dụng khu đất thuê. 

4 
Lô đất tại xã Mỹ An, Huyện 
Chợ Mới, Tỉnh An Giang 

7.004,3 m2 
Thuê đất 
trả tiền 

hàng năm 

Đất cơ sở sản 
xuất kinh doanh 

50 năm kể từ 
ngày 

25/04/2006 
đến ngày 

25/04/2056 

+ Quyết định số 843/QĐ.UB ngày 
25/04/2006 của UBND Tỉnh An Giang về 
việc cho Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông 
nghiệp An Giang thuê đất. 

+ Hợp đồng Thuê đất số 19/HD.TĐ ngày 
12/09/2011 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh An Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng số BE 
565454 ngày 21/12/2011 của UBND Tỉnh 
An Giang về quyền sử dụng khu đất thuê. 

5 
Lô đất tại xã Mỹ An, Huyện 
Chợ Mới, Tỉnh An Giang 

7.702,5 m2 
Thuê đất 
trả tiền 

hàng năm 

Đất cơ sở sản 
xuất kinh doanh 

30 năm kể từ 
ngày 

30/09/1998 
đến ngày 

30/09/2028 

+ Quyết định số 1984/QĐ.UB ngày 
30/09/1998 của UBND Tỉnh An Giang về 
việc cho Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông 
nghiệp An Giang thuê đất. 

+ Hợp đồng Thuê đất số 22/HD.TĐ ngày 
14/10/2011 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh An Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng số BE 
565493 ngày 03/05/2012 của UBND Tỉnh 
An Giang về quyền sử dụng khu đất thuê. 
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TT Tên, địa chỉ lô đất Diện tích đất 

Theo kiểm kê 

Hình 
thức sử 

dụng đất 

Mục đích sử 
dụng đất 

Thời gian sử 
dụng đất 

Cơ sở pháp lý 

6 
Lô đất tại Tỉnh lộ 944, xã 
Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, 
Tỉnh An Giang 

8.508 m2 

Nhà nước 
giao đất 

có thu tiền 
sử dụng 

đất 

Đất cơ sở sản 
xuất kinh doanh 

50 năm kể từ 
ngày 

22/03/2001 
đến ngày 

22/03/2051 

+ Quyết định số 382/QĐ.UB ngày 
23/03/2001 của UBND tỉnh An Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng số BE 
565455 ngày 11/01/2012 của UBND Tỉnh 
An Giang. 

7 
Lô đất tại số 155/9 Đinh Bộ 
Lĩnh, P.26, Quận Bình 
Thạnh, TP HCM 

71,8 m2 

Nhà nước 
giao đất 

có thu tiền 
sử dụng 

đất 

Đất cơ sở sản 
xuất kinh doanh 

50 năm kể từ 
ngày 

02/04/2008 
đến ngày 

02/04/2058 

+ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 
02/04/2008 của UBND TP HCM. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng số BK 
704264 ngày 26/06/2012 của UBND Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

8 
Lô đất tại Lô D Khu Công 
nghiệp Bình Long, Huyện 
Châu Phú, Tỉnh An Giang 

27.338 m2 
Thuê đất 
trả tiền 

hàng năm 

Đất cơ sở sản 
xuất kinh doanh 

49 năm kể từ 
ngày 

30/07/2014 – 
02/07/2063 

+ Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 
30/07/2014 của UBND Tỉnh An Giang. 

+ Hợp đồng Thuê đất số 54/HD.TĐ ngày 
15/08/2014 của Sở Tài Nguyên Và Môi 
trường Tỉnh An Giang. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng số BN 
421062 ngày 17/09/2014 do UBND Tỉnh 
An Giang. 

 Tổng cộng 61.154,90 m2     

(Nguồn: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang)
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12.2. Tình hình tài sản đang sử dụng 

Bảng 19: Tình hình tài sản đang sử dụng của Công ty hiện nay 
Đơn vị tính: Đồng 

STT Tài sản 
Nguyên giá 

(30/06/2019) 

Giá trị còn lại 

(30/06/2019) 

Giá trị còn lại/ 

Nguyên giá (%) 

(30/06/2019) 

I Tài sản cố định hữu hình 245.017.118.880 113.043.196.790 46,14 

1 Nhà xưởng và vật kiến trúc 66.647.516.896 35.617.034.013 53,44 

2 Máy móc và thiết bị 166.785.120.808 74.105.630.199 44,43 

3 Thiết bị văn phòng 2.817.266.843 958.757.736 34,03 

4 Phương tiện vận tải 8.767.214.333 2.361.774.842 26,94 

II Tài sản thuê tài chính 2.137.734.065 1.573.609.806 73,61 

1 Máy móc thiết bị 2.137.734.065 1.573.609.806 73,61 

III Tài sản cố định vô hình 3.750.673.200 2.508.990.386 66,89 

1 Quyền sử dụng đất 3.750.673.200 2.508.990.386 66,89 

 Tổng cộng 250.905.526.145 117.125.796.982 46,68 

(Nguồn: BCTC quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang) 

12.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Bảng 20: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty các năm gần đây 
Đơn vị tính: Đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 

1 Chi phí dịch vụ và chi phí khác 734.137.753 12.090.380 122.302.926 

 Tổng Cộng 734.137.753 12.090.380 122.302.926 

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 BCTC quyết toán 6 tháng đầu năm 2019  của 
CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang) 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA  

SCIC TẠI CTCP RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG  

Trang 45 

13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo 

13.1. Kế hoạch tài chính 2 năm tiếp theo 

Bảng 21: Kế hoạch tài chính 02 năm tiếp theo của Công ty 

ĐVT: Tỷ đồng 

STT Danh mục 

 Năm 
2018 

(tỷ đồng) 

 Năm 2019  Năm 2020 

Giá trị  
Tăng trưởng 

2019/2018 Giá trị  
Tăng 

trưởng 
2020/2019  

1 Vốn điều lệ 60 60  - 60  - 

2 Doanh thu thuần 351,3 370 5,4% 400 8,1% 

3 Lợi nhuận sau thuế 1,3 5,5 323,1% 6,64 20,7% 

4 
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thế/ 
Doanh thu thuần (%) 

5,85 1,5 301,4 1,7 11,7 

5 
Tỷ lệ Lợi nhuận sau 
thế/Vốn điều lệ (%) 

2,2 9,17 323,1 11,07 20,7 

6 Cổ tức (%) - - - - - 

(Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2016 – 2020 của Công ty cổ 
phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

13.2. Cơ sở để xây dựng kế hoạch 

 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên 

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để 
hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo và tạo thế ổn định 
cho hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, năm 2019, Công ty 
sẽ thực hiện các nội dung sau: 

- Điều tiết hợp lý và phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa các đơn vị sản xuất. Duy trì ổn định 
công tác quản lý sản xuất và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Phát triển và đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo 
thu nhập và hài hòa lợi ích của người lao động. Thúc đẩy tăng năng suất lao động. 

- Duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng. Cập nhật kịp thời các tiêu chuẩn và 
nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn đặt theo luật định của các nước nhập 
khẩu. 

- Tăng cường đầu tư, mua sắm trang thiết bị, máy công tác để phục vụ sản xuất giảm áp lực 
về lao động. 

- Điều chỉnh chiến lược phát triển và tổ chức cung ứng nguyên liệu kịp thời đáp ứng yêu 
cầu sản xuất của các nhà máy. Phát triển vùng nguyên liệu theo hướng tập trung theo tiêu 
chuẩn Global GAP phù hợp với quy mô sản xuất công nghiệp. Quản lý chặt sản lượng 
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nguyên liệu đầu tư. 

- Xây dựng chiến lược giống rau đảm bảo cho nguyên liệu phát triển vùng nguyên liệu. 

- Kiểm soát chặt chẽ vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nguyên liệu đầu tư, thu 
mua theo tiêu chuẩn BRC. 

- Tập trung tham gia các hội chợ trọng điểm chuyên ngành rau quả thực phẩm có uy tín 
trong nước và trên thế giới. 

- Tập trung phát triển và gia tăng sản lượng các sản phẩm chủ lực có lợi thế. 

- Đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối cho thị trường nội địa đặc biệt sản phẩm mới có 
giá trị gia tăng cao. 

- Cắt giảm hợp lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn 
định nguồn tài chính. 

- Kịp thời tổng hợp, phân tích tình hình để điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

- Phát triển vùng nguyên liệu vững chắc về lâu dài. Thực hiện quyết định số 80/2002/QĐ-
TTg ngày 24/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ 
nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng. 

- Mở rộng và ổn định vùng nguyên liệu bắp non và đậu nành rau đạt tiêu chuẩn Global 
GAP. Ngoài ra, Công ty đang định hướng xây dựng vùng nguyên liệu bắp non và đậu 
nành đạt tiêu chuẩn Organic. 

- Phát triển sản phẩm giá trị gia tăng nhằm đa dạng hóa sản phẩm và thâm nhập thị 
trường nội địa đầy tiềm năng. Tăng kim ngạch xuất khẩu và hiệu quả kinh tế xã hội. 

- Xây dựng nội dung thiết thực, xác định các yêu cầu cấp thiết trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh để có xu hướng chủ động. Mở rộng thị trường hiện tại và thị trường tiềm 
năng. 

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh 
An Giang. 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Từng bước mở rộng thị trường và quy mô hoạt động sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm dịch 
vụ. 

- Khai thác hết lợi thế của doanh nghiệp, tăng tính hiệu quả đảm bảo phát triển bền vững, 
ổn định và lâu dài cho doanh nghiệp. 

- Phấn đấu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu rau quả ở Việt Nam, đặc 
biệt là sản phẩm bắp non đông lạnh và đóng hộp. 

14.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được 
chuyển nhượng 

Không có 
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15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có cổ phiếu được 
chuyển nhượng mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu khi chuyển nhượng 

Không có 
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PHẦN VII: THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG 
VỐN 

1. Tên cổ phần chào bán 

Cổ phần Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 

2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng 

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

4. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng 

Số lượng cổ phần dự kiến 
chuyển nhượng 

: 
2.942.400 cổ phần (chiếm tỷ lệ 49,04 % tổng số cổ 
phần đã phát hành theo vốn điều lệ thực góp) 

Giá trị cổ phần chuyển nhượng 
theo mệnh giá 

: 
29.424.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ bốn trăm hai 
mươi tư triệu đồng) 

5. Giá khởi điểm đấu giá 

20.500 đồng/cổ phần (Giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần theo Quyết định số 
371/QĐ-ĐTKDV ngày 05/12/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về 
phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại 
Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

6. Phương pháp tính giá khởi điểm 

 Theo quy định tại Khoản 1c Điều 29, Nghị định 91/2015/NĐ-CP được bổ sung sửa đổi 
bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP: “Việc xác định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn: 
Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để 
xác định, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm định giá; xác định đầy đủ giá trị 
thực tế phần vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra ngoài bao gồm giá trị được tạo bởi 
quyền sử dụng đất giao có thu tiền sử dụng đất, quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng hợp 
pháp, quyền sử dụng đất thuê (thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thuê trả tiền hằng 
năm), giá trị các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm giá trị văn hóa, lịch sử khác, nhãn hiệu, tên 
thương mại (nếu có) theo quy định của pháp luật.” 

Căn cứ: (1) Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà 
nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; (2) Chứng tư thẩm 
định giá số 857C/2019/CT-DCSC (HCM) ngày 14/10/2019 của chi nhánh tại TP. Hồ Chí 
Minh – Công ty cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản Bất động sản DATC (TP. Hồ Chí Minh) 
phát hành. 

Giá khởi điểm: Không thấp hơn 20.500 đồng/cổ phần và giá tham chiếu bình quân 30 
ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin (Căn cứ 
Nghị quyết 285/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 15/11/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty 
Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về phương án bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần 
Rau quả Thực phẩm An Giang). 

7. Phương thức chuyển nhượng vốn 

 Phương thức chuyển nhượng vốn sẽ được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá theo lô cổ 
phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Rau quả 
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Thực phẩm An Giang. 

8. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. 

9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn 

Dự kiến tháng Quý IV/2019. 

10. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến 

Thời gian thực hiện đăng ký mua cổ phiếu sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ 
phần của SCIC tại CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang do Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn Nhà nước ban hành. 

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

Về Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An 
Giang khi tham gia mua cổ phần thoái vốn nhà nước: 

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 29 Nghị định 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 12, Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP: “Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, 
phần vốn góp của nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 
trở lên phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn thực góp trong vốn điều lệ của công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật chuyên ngành 
quy định hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.” 

Hiện nay, Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đang hoạt động theo Giấy 
chứng nhận ĐKDN Số 1600230014 cấp ngày 01/06/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An 
Giang cấp (Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 06/07/2018). Thông tin về lĩnh vực hoạt động ngành 
nghề kinh doanh của Công ty được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc 
gia theo đường link sau: 

https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=769d 

Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tuân theo quy định tại khoản 2, Điều 11 Thông 
tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của nhà đầu tư 
nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 
60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-
CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Điểm c Khoản 
3 Điều 22 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 

Tham chiếu theo Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của 
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện hiệu lực từ ngày 01/01/2017 của Luật đầu tư và căn cứ vào các quy định của pháp 
luật liên quan về chứng khoán và pháp luật chuyên ngành, Công ty xác định một số ngành 
nghề kinh doanh đã đăng ký thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cụ thể như sau: 
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STT 
(Mã) Ngành nghề 

đăng ký đầu tư, kinh 
doanh* 

Tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài tại các ngành 
nghề đầu tư, kinh 
doanh có điều kiện 

(theo quy định pháp 
luật liên quan) 

Tỷ lệ sở hữu 
theo cam kết 
quốc tế (cụ 

thể Hiệp định 
quốc tế) 

Tỷ lệ sở hữu theo 
Điều lệ công ty 

(áp dụng đối với 
công ty không bị 
hạn chế tỷ lệ sở 
hữu nước ngoài) 

1 1020 - Chế biến, bảo 
quản thuỷ sản và các 
sản phẩm từ thuỷ sản 

Không quy định 0% (ACIA) Không quy định 

2 4711 - Bán lẻ lương 
thực, thực phẩm, đồ 
uống, thuốc lá, thuốc 
lào chiếm tỷ trọng lớn 

trong các cửa hàng 
kinh doanh tổng hợp 

49% (Ngành 51, Phụ 
lục 4 Luật đầu tư số 

67/2014/QH13) 

Không quy 
định 

Không quy định 

Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang không quy định tỷ 
lệ sở hữu đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Công ty có một số ngành nghề kinh doanh bị cấm 
hoặc hạn chế đầu tư đối với người nước ngoài như sau:  

- Ngành nghề kinh doanh mã số 1020 - Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm 
từ thuỷ sản: 

+ Theo ACIA: Không được cấp giấy chứng nhận đầu tư 

+ Địa chỉ trích dẫn: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi/nganhnghedautuchitiet/5 

- Ngành nghề kinh doanh mã số 4711 - Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc 
lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp: 

+ Theo Ngành 51, Phụ lục 4 Luật đầu tư số 67/2014/QH13: Ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện (do chưa có quy định cụ thể về sở hữu của nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài 
tối đa là 49%) 

+ Địa chỉ trích dẫn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-
danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx 

Do vậy, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 
được xác định là 0%. 

Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua cổ phần chào bán đấu giá 
của SCIC tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang trong đợt chào bán này. 

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn 

Toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang do Tổng 
Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu được tự do chuyển nhượng theo quy định 
của Pháp luật hiện hành. 
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13. Các loại thuế có liên quan 

13.1. Các loại thuế liên quan tới tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Công ty là 20%. Nghĩa vụ nộp 
thuế cho Nhà nước được Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các nghĩa vụ 
nợ khác như: phải trả người bán, phải trả công nhân viên, phải trả bảo hiểm xã hội và bảo 
hiểm y tế, phải trả phải nộp khác được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ. 

 Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

Thuế giá trị gia tăng các hàng hóa và dịch vụ do Công ty cung cấp là 10%. 

13.2. Các loại thuế liên quan tới hoạt động giao dịch chứng khoán 
 Đối với nhà đầu tư cá nhân: 

Theo Luật Thuế Thu nhập Cá nhân số 04/2007/QH12, ban hành ngày 21/11/2007 và có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009, Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 
2012 thì: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Thu nhập từ đầu tư vốn (lợi tức cổ 
tức) và thu nhập từ chuyển nhượng vốn (thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán). Mức thuế 
suất đối với từng loại như sau: 

 Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn (lợi tức cổ tức): 5%. 

 Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (thu nhập từ chuyển nhượng 
chứng khoán) được xác định như sau: 

 Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo 
biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% tính trên lãi chuyển nhượng. 

 Trường hợp người chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế 
theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% tính 
trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán từng lần. 

 Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế theo thuế suất 
20% vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng 
chứng khoán từng lần. 

 Đối với nhà đầu tư tổ chức: 

Nhà đầu tư là tổ chức đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế đóng 
trên phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu như sau: Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ 
phiếu = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất. Trong đó: 

� Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng 
khoán được bán ra trong kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán. 

� Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tư. 

14. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển 
nhượng vốn 

14.1. Hồ sơ đấu giá 

Hồ sơ đấu giá bán cổ phần gồm: 
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- Quyết định số 371/QĐ-ĐTKDV ngày 05/12/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn Nhà nước về về phê duyệt phương án bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ 
phần Rau quả Thực phẩm An Giang; 

- Bản công bố thông tin (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về đầu tư vốn nhà 
nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp); 

- Tài liệu chứng minh Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là chủ sở hữu 
hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán; 

- Quy chế bán đấu giá cổ phần; 

- Tài liệu khác theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
(nếu có). 

14.2. Phương tiện, địa điểm công bố thông tin 

 Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức có vốn Nhà nước được chuyển nhượng và cuộc 
chào bán đấu giá cổ phần gồm Bản công bố thông tin và Quy chế bán đấu giá của đợt bán đấu 
giá được công bố tại: 

 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 

Điện thoại : (84-4) 3824 0703          Fax: (84-4) 6278 0136 

Website : http://www.scic.vn/ 

 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH 

Điện thoại: (028) 3821 7713   Fax: (028) 3821 7452 

Tại website: www.hsx.vn 

 CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG 

Địa chỉ : 69 – 71 – 73 Nguyễn Huệ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang 

Điện thoại : (0296) 3841196            Fax: (0296) 3843009 

Website : www.antesco.com 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL 

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại : (84-24) 3936 7083   Fax: (84-24) 3936 7082 

Website : www.wss.com.vn 

14.3. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan 

 Đối tượng tham gia đấu giá 
Là tổ chức và cá nhân trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các 

đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam, 
cụ thể: 
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- Nhà đầu tư trong nước: là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã 
hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối 
với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì 
phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân 
hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự. 

- Nhà đầu tư nước ngoài: Không được tham gia đấu giá mua cổ phần của CTCP Rau 
quả Thực phẩm An Giang do giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài quy 
định tại Điều 11 Phần VII Bản công bố thông tin. 

- Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Quy định như đối với Nhà 
đầu tư trong nước. 

Mỗi nhà đầu tư được phát một Đơn đăng ký mua cổ phần và chỉ được ghi 01 mức giá 
đặt mua vào Đơn đăng ký mua cổ phần. 

 Điều kiện tham gia đấu giá 

- Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đúng thời hạn quy định. 

- Đặt cọc đủ giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Ban tổ chức 
đấu giá công bố cùng thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá. 

- Tuân thủ các quy định của Quy chế đấu giá. 

14.4. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá 

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa 
điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình: 

 Đối với cá nhân trong nước 

- Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận uỷ quyền, phải có 
giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này. 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

 Đối với tổ chức trong nước 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương; 

- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người 
làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức; 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

14.5. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá 

 Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là: 

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và 
đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; Phiếu không được tẩy xóa 
hoặc rách nát; Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy 
định; Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký. 

- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA  

SCIC TẠI CTCP RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG  

Trang 54 

dán phong bì theo quy định. 

- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số 
tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị. 

 Bỏ Phiếu tham dự đấu giá kín theo đúng thời hạn quy định. 

14.6. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến 

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển nhượng quyền sở hữu, số lượng 
đặt mua tối thiểu, hoàn cọc,...được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cả lô của Tổng công ty 
Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang. 

14.7. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần 

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại các địa điểm 
công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử www.hsx.vn, www.wss.com.vn và 
www.scic.vn để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ 
tục chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức phát hành. 

14.8. Thông tin về SCIC 

SCIC có Tổng Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Chí 
Thành. 

PHẦN VIII: MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÀO BÁN 

Mục đích của việc chào bán cổ phần nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư theo chủ trương 
thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp 
không cần giữ cổ phần. Việc chào bán cổ phần tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An 
Giang do SCIC nắm giữ nằm trong kế hoạch tái cơ cấu danh mục đầu tư của Tổng Công ty 
Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. 

Việc chào bán phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước 
(SCIC) tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chỉ nhằm làm thay đổi cơ cấu cổ 
đông của Công ty, không làm thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký. 
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PHẦN IX: CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN 

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng 

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 

Địa chỉ  : Tầng 23, Tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại : (84-4) 3824 0703          Fax: (84-4) 6278 0136 

Website : http://www.scic.vn/ 

2. Công ty có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng 

CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG 

Địa chỉ : 69 – 71 – 73 Nguyễn Huệ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang 

Điện thoại : (0296) 3841196            Fax: (0296) 3843009 

Website : http://www.antesco.com/ 

3. Tổ chức thẩm định giá 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN - BẤT ĐỘNG SẢN DATC 

Trụ sở chính : Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam. 

Số điện thoại : 024.39721913/18 ; Fax: 024.39722217 

Website : http://www.dcsc.vn/ 

4. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM 

Trụ sở chính : Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57 – 69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số điện thoại : (+84) 28 3910 0751   Fax: (+84) 28 3910 0750 

Website : www.deloitte.com/vn 

5. Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL 

Trụ sở chính : Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại : (84-24) 3936 7083   Fax: (84-24) 3936 7082 

Website : www.wss.com.vn 

6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ : 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM  

Điện thoại : (028) 3821 7713   Fax: (028) 3821 7452 

Tại website : https://www.hsx.vn/ 
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PHẦN X: THAY LỜI KẾT 

 Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá 
chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua 
cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của 
doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được 
chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình 
bày và mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông 
tin liên quan đến doanh nghiệp. 

 Bản công bố thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không bảo đảm rằng đã chứa 
đựng đầy đủ và chính xác các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện 
phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, 
chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về 
doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo 
cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp, Báo cáo thường niên … cũng như 
bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch là đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy 
định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ, giới hạn tỷ lệ sở hữu, 
được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall và nhân viên của Công ty cổ phần Chứng 
khoán Phố Wall (bao gồm cả nhân viên thực hiện Bản Công bố thông tin này) có thể đang sở 
hữu, mua bán (ngoài đợt chào bán cổ phần của SCIC), thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn 
đầu tư, hoặc các dịch vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần của 
CTCP Rau quả thực phẩm An Giang cho SCIC, chính Rau quả thực phẩm An Giang và các 
khách hàng khác của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall và các công ty con, công ty liên 
kết. Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả năng mâu thuẫn lợi ích khi sử dụng Bản Công bố 
thông tin này. 

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về 
doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Tổ chức có vốn nhà nước 
được chuyển nhượng, Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, Tổ chức tư vấn và các công 
ty con, công ty liên kết, nhân viên của họ không chịu trách nhiệm về việc Nhà đầu tư sử dụng 
Bản công bố thông tin này cho mục đích của mình. 

Tổ chức chào bán cổ phần là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Tổ 
chức tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall đã sử dụng các biên pháp cẩn trọng 
nhất để đảm bảo việc thu thập thông tin từ các nguồn thông tin đại chúng là đang tinh cậy và 
trung thực nhưng chúng tôi không cung cấp bất kỳ sự đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính 
chính xác và đầy đủ về các dữ liệu tài chính tại báo cáo tài chính và các báo cáo khác của 
Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong bất 
kỳ trường hợp nào cho thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp phát sinh từ việc tiếp cận hay sử dụng 
thông tin tài chính về Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang trong Bản công bố 
thông tin này. 

 Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này và các 
nguồn thông tin có liên quan khác trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần. 

Trân trọng cảm ơn! 




