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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 

NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2017 
 

THỜI GIAN 

7h30 – 12h00 
NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Chuẩn bị Tiếp đón đại biểu và khách mời  Ban tổ chức 

Nghi thức 

 

 

Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Ban tổ chức 

Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều 
kiện tiến hành. 

Ban tổ chức 

Giới thiệu Chủ tịch đoàn & Chủ tịch đoàn cử Thư ký đoàn  Ban tổ chức 

Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội Chủ tịch đoàn 

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Ban tổ chức 

Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu  Chủ tịch đoàn 

Nội dung 

  

Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và 
phương hướng hoạt động năm 2017. 

 

Chủ tịch đoàn 

Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2016, 
Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2017. 

 

Chủ tịch đoàn 

Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương 
hướng hoạt động năm 2017. 

Trưởng  

Ban kiểm soát 

Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 
năm 2016. 

Chủ tịch đoàn 

Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 
công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017. 

Trưởng  

Ban kiểm soát 

Thảo luận và góp ý  

Biểu quyết các vấn đề của đại hội. 

Chủ tịch đoàn 

Thông qua Biên bản Đại hội Thư ký đoàn 

Thông qua Nghị quyết Đại hội Chủ tịch đoàn 

Tuyên bố bế mạc Đại hội Ban tổ chức 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 641/BC – HĐQT                                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017. 
 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2017 

I. TỔNG QUAN: 

Năm 2016 tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi 

nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức bởi nền kinh tế toàn cầu không ổn 

định, khủng hoảng chính trị diễn ra nhiều nơi. Trong nước thiên tai hạn hán lũ lụt 

diễn ra trên diện rộng, xâm nhập mặn kéo dài, môi trường biển bị ô nhiễm     

nghiêm trọng ở 4 tỉnh miền Trung nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục ổn định, đổi mới và 

có bước tiến vững chắc, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế,an ninh – 

quốc phòng, văn hóa, xã hội như : CPI tăng 4,74 %; GDP tăng trưởng khá đạt  

gần 6,3 %. Tuy tốc độ tăng trưởng GDP năm 2016 không đạt mục tiêu đề ra là 

6,7% nhưng vẫn cao hơn mức dự báo của Ngân hàng Thế giới là 6%; kim ngạch 

hàng hóa xuất khẩu đạt gần 176 tỉ USD, tăng 8,6% so với năm 2015. Lần đầu tiên, 

nước ta có thêm hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký   

trên 891.000 tỉ đồng…   

Thị trường chứng khoán Việt Nam mặc dù gặp nhiều tác động mạnh               

từ bên ngoài điển hình là sự kiện thị trường chứng khoán Trung Quốc ngắt       

giao dịch (ngày 01/4), nước Anh rời khỏi EU – Brexit (ngày 24/6), kết quả bầu cử 

Tổng thống Mỹ (ngày 09/11) dẫn đến hoạt động bán tháo cổ phiếu của các nhà 

đầu tư nhưng VN-Index vẫn duy trì được đà tăng khá lạc quan, từ mức        

579,03 điểm (31/12/2015) lên mốc 666,54 điểm (01/12/2016) và tăng tương ứng 

khoảng 15%.  

           Chứng khoán OPC năm 2016 tương đối ổn định, giá cổ phiếu không       

thay đổi nhiều chỉ tăng nhẹ khoảng từ 34.000 đồng/CP đến 41.000 đồng/CP. 

 
Diễn biến cổ phiếu OPC khoảng thời gian 01/2016 đến 01/2017 

(Nguồn: http://www.opcpharma.com) 

http://www.opcpharma.com/
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II. NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT : 

Ngày 09/4/2016 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Văn Cừ - 

Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - Tp.HCM, Công ty đã tổ chức thành công    

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 nhiệm kỳ IV (2016 – 2021). Đại hội đã    

bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới như sau:  

 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) bao gồm : 

STT Họ & tên Chức vụ 

1 Ông Trịnh Xuân Vương Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Nguyễn Chí Linh 
Phó Chủ tịch HĐQT 

Tổng Giám đốc 

3 Ông Lê Minh Điểm Thành viên HĐQT 

4 Ông Trương Đức Vọng Thành viên HĐQT 

5 Ông Ngô Tân Long Thành viên HĐQT 

6 Ông Nguyễn Phan Dũng Thành viên HĐQT 

 

 Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) bao gồm :  

STT Họ & tên Chức vụ 

1 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trưởng Ban kiểm soát 

2 Ông Lê Vũ Thuật Thành viên BKS 

3 Ông Nguyễn Văn Tấn Thành viên BKS 

 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 

- Năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện 7 kỳ họp (trong đó có 2 cuộc họp 

thuộc nhiệm kỳ III (2011 – 2016) và 5 cuộc họp nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) và    

ban hành 48 Nghị quyết. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp, 

Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc luôn thông tin kịp thời các hoạt động               
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của công ty đến các thành viên HĐQT. Tất cả buổi họp Hội đồng quản trị đều 

có sự hiện diện của Ban Kiểm soát.  

- Ngày 15/3/2016, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số              

316/NQ – HĐQT thành lập Phòng Xuất nhập khẩu – Kinh doanh Dược liệu để    

đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển thị trường thuốc phiến.  

- Với quan điểm hợp tác để cùng phát triển, ngày 17/10/2016 OPC bắt đầu 

phân phối tất cả các hệ sản phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm TW25         

qua hệ thống 9 chi nhánh trải dài từ Bắc tới Nam của OPC. 

3.1 Kết quả đầu tư và thực hiện các dự án : 

3.1.1 Thực hiện các dự án : 

- Công ty đã đầu tư mua hai lô đất tọa lạc tại Quận Hà Đông, TP. Hà Nội      

và hiện đang xây dựng, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý 2/2017. 

- Đầu tư mua đất xây dựng cở sở mới chi nhánh Nha Trang tại Khu Đô thị 

mới Lê Hồng Phong II là 7,965 tỉ đồng, dự kiến khởi công xây dựng trong quý 2 

năm 2017. 

- Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2015 (ESOP và phát hành 

4:1 cho cổ đông hiện hữu) là: 62.194.450.000 đồng. Tiến độ sử dụng vốn           

của đợt phát hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 như sau:  

Mục đích sử dụng 
Số vốn góp 

thực thu 
(VNĐ) 

Số vốn góp đã 
sử dụng (VNĐ) 

Số vốn góp 
chưa sử 

dụng (VNĐ) 

Đầu tư cơ sở vật chất cho 
chi nhánh Hà Nội 

28.000.000.000 23.585.236.600 4.414.763.400 

Đầu tư xưởng chế biến 
thuốc phiến 

 25.000.000.000 25.000.000.000 
0 

Bổ sung nguồn vốn lưu động 9.194.450.000 9.194.450.000 0 

  
62.194.450.000 57.779.686.600 4.414.763.400 

 

3.1.2 Đầu tư tài chính: 

 Góp vốn đầu tư vào công ty con: 

- Thực hiện nghị quyết 947/NQ-HĐQT ngày 25/8/2016 của Hội đồng quản trị, 

ngày 30/8/2016 công ty OPC đã mua bổ sung 5.500.000 cổ phiếu của Công ty    

Cổ phần Dược phẩm TW25 nâng tổng số cổ phần đầu tư lên 7.730.000 cổ phần, 

chiếm 58,14 % vốn điều lệ và Công ty cổ phần dược phẩm TW25 chính thức      

trở thành công ty con của OPC. Như vậy, tính đến 31/12/2016 tổng vốn đầu tư 

vào công ty con là 107.760.000.000 đồng.Trong đó: 
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STT Tên cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ 
Tỉ lệ  

(Góp vốn) 

Trị giá 

(đồng) 

1 
Công ty TNHH Một thành viên 

Dược phẩm OPC Bình Dương  
100% 15.000.000.000 

2 
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

TW 25 
58,14%    92.760.000.000 

 

 Góp vốn đầu tư vào công ty liên kết: 

       Công ty CP Dược OPC Bắc Giang: 6.000.000.000 đồng (40% vốn điều lệ). 

 Đầu tư dài hạn khác: 

       Trong năm 2016 mua bổ sung 45.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Bao Bì 

Dược, các mục đầu tư khác không có biến động: 

STT Tên cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ 
Số lượng 

(CP/CCQ) 

Trị giá 

(đồng) 

1 Công ty Cổ phần Dược phẩm Vidipha  180.000 4.070.000.000 

2 Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh 225.000 2.750.000.000 

3 Công ty Cổ phần Bao bì Dược 145.000 1.950.000.000 

4 Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam 50.000 1.250.000.000 

5 
Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Dược 

Thái Bình 
7.000 790.000.000 

6 Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị 
Vật tư Y tế Tuyên Quang 

10.000 100.000.000 

Tổng cộng 10.910.000.000 

 

Ngoài ra, tháng 3/2016 công ty OPC đã nhận thoái vốn từ Quỹ đầu tư con Hổ  

bằng tiền mặt & cổ phiếu theo tỉ lệ góp vốn. Theo đó OPC được phân phối 

1.382.025 đồng và 31.050 cổ phiếu của Công ty cổ phần địa ốc MB. 

3.2 Hoạt động đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc: 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của     

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị là Tổng giám đốc nên việc báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động 

của Ban điều hành cho HĐQT được thuận lợi. 
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- Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên,      

kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn,       

bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ. 

- HĐQT giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định         

liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nhân sự 

quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và       

Pháp luật Nhà nước. 

- Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội 

đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng ổn định, thị trường ngày càng 

mở rộng, uy tín OPC ngày càng được nâng cao. 

- Ngày 28/4/2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 490/NQ – HĐQT về việc  

bổ nhiệm KS. Nguyễn Chí Linh đảm nhận chức danh Tổng giám đốc Công ty     

Cổ phần Dược phẩm OPC. 

- Ngày 19/9/2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 987/NQ – HĐQT về việc 

bổ nhiệm Ths.Ds. Hà Đức Cường đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc     

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phụ trách khoa học công nghệ. 

3.3  V/v thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016: 

- HĐQT đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc hoàn thành xuất sắc    

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau: Tổng doanh thu năm 2016      

là 740,8 tỉ đồng đạt 109 % so với kế hoạch và vượt 11,6 % so với cùng kỳ năm 

2015. Lợi nhuận trước thuế 100,7 tỉ đồng, đạt 106 % so với kế hoạch và vượt      

9,3 % so với cùng kỳ (Số liệu này để so sánh với cùng kỳ 2015 và kế hoạch 2016, 

chưa tính bán sản phẩm Dược TW25 và chưa hợp nhất báo cáo tài chính với 

Dược TW25). Thu nhập bình quân của người lao động là 13,3 triệu 

đồng/người/tháng, tăng 0,3 triệu đồng so với kế hoạch và 0,4 triệu đồng so với 

cùng kỳ. Nếu tính theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán        

(báo cáo hợp nhất với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25) thì doanh thu là    

793,3 tỉ đồng và lợi nhuận là 100,44 tỉ đồng. 

- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và           

Nghị Quyết số 132/NQ – HĐQT, ngày 16/02/2016 Công ty đã chốt danh sách       

cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền mặt với tỉ lệ là             

10% / mệnh giá (01 Cổ phiếu được nhận 1000 đồng) kể từ ngày 29/02/2016. 
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- Tháng 10/2016, HĐQT đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh loại chứng khoán      

và niêm yết bổ sung cho 59.000 cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu này được       

thu hồi theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 936/NQ – HĐQT ngày 04/9/2014    

và Quyết định số 946/QĐ – HĐQT ngày 10/9/2014 do người lao động được mua 

trong chương trình ESOP OPC 2012 nghỉ việc. Sau đó công ty phân phối lại cho 

CBCNV và chịu hạn chế chuyển nhượng từ 02/10/2014 đến 02/10/2016.        

Ngày 21/10/2016, số lượng cổ phiếu OPC chính thức được giao dịch thêm           

là 59.000 CP. 

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số            

377/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2016 và Nghị quyết số 986/NQ-HĐQT, ngày 30/9/2016 

Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2016        

bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện 10% / cổ phiếu (01 Cổ 

phiếu được nhận 1000 đồng) kể từ ngày 17/10/2016. 

3.4 V/v thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT & công bố thông tin: 

- Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với 

pháp luật hiện hành và tình hình thực tế công ty. Ngày 06/5/2016, Hội đồng quản 

trị Công ty đã sửa đổi bổ sung và ban hành nghị quyết số 580/NQ – HĐQT về    

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. 

- Các quy chế ban hành đã từng bước nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, 

tăng cường sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành, đồng thời bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của cổ đông, xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ đối với các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

- Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc 

công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông 

tin điện tử (IDS). Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin 

đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

- Việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy 

định của Thông tư 155/2015/TT-BTC bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, 

báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên 

quan và những báo cáo khác. 

IV. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT : 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC qui định       

thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh 

với mức trích không quá 5 % lợi nhuận sau thuế như sau: 
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STT Nội dung Số tiền (VNĐ) 

1 Lợi nhuận sau thuế (LNST) được 

phân phối năm 2016  
78.111.771.286 

2 Thù lao HĐQT được trích theo quy 
định của Điều lệ 5% 

3.905.589.000 

3 Thù lao HĐQT & BKS trong năm 2016 3.899.111.108 

4 Tỷ lệ % thù lao / LNST  4,99 % 

 

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 : 

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách      

của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh năm 2017. Kế hoạch SXKD năm 2017 dự kiến trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua như sau: 

 Doanh thu :  760 tỉ đồng; 

 Lợi nhuận trước thuế : 103 tỉ đồng; 

 Cổ tức : 20 % VĐL. 

- Tiếp tục đầu tư công nghệ và hoàn thiện quy trình sản xuất theo quy định 

GPs và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015. 

- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ 

lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của 

Công ty. 

- Định hướng phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông,      

đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định. 

- Tạo những bước đột phá trong phát triển sản phẩm mới, tiếp tục thử 

nghiệm tương đương sinh học cho một số loại sản phẩm; tăng cường phát triển 

các mặt hàng chủ lực, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm trước nhu cầu ngày càng 

cao và phong phú của thị trường. 

- Tăng cường hợp tác liên kết với Công ty cổ phần dược phẩm TW25 đưa ra 

những chiến lược cùng nhau phát triển. 

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển hướng đầu tư, sử dụng        

hiệu quả khu đất 1017 Hồng Bàng – Quận 6 – Tp. HCM. 

- Đẩy mạnh mở rộng và phát triển thị trường thuốc phiến, đặc biệt là phục vụ 

và cung ứng cho đấu thầu khối ETC trên toàn quốc. 
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VI. KẾT LUẬN : 

- Nền kinh tế thế giới và trong nước năm 2017 chứa đựng nhiều yếu tố       

bất định và rủi ro nhưng Hội đồng quản trị công ty tin rằng, với sự tín nhiệm của 

các cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, sự đồng hành của tập thể CBCNV OPC 

là nguồn lực lớn giúp Công ty vượt qua thách thức, phát huy mọi tiềm năng và     

nội lực, sẵn sàng nắm bắt được những cơ hội mới để gặt hái được nhiều kết quả 

hơn đưa OPC ngày càng phát triển. 

- Thay mặt HĐQT, Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, 

nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CBCNV OPC đã tin tưởng và gắn bó với 

công ty trong những năm vừa qua. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc 

và thành đạt.  

                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   CHỦ TỊCH             
 
  

 
 
      

  DS. TRỊNH XUÂN VƯƠNG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 642/ BC- BĐH                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017. 
 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 

CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 

 
I. TỔNG QUAN: 

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới năm 2016 diễn biến phức tạp,        

chứng kiến nhiều sự kiện chính trị nổi bật như việc Anh rời khỏi EU, tranh chấp 

Biển Đông, bầu cử ở Mỹ,... Bất ổn chính trị vẫn còn diễn ra tại nhiều khu vực trên 

thế giới, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Trong năm qua, Kinh tế Việt Nam đã có nhiều điểm sáng như ở môi trường 

kinh doanh hay việc phát triển các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, nhiều vấn đề 

mang tính cố hữu và trọng yếu không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam trong 

năm qua mà còn nhiều năm về sau, mà nổi bật đó là tình trạng bội chi ngân sách, 

nợ công sát ngưỡng kịch trần. Giá dầu thô giảm mạnh, thu ngân sách nhà nước 

từ xuất nhập khẩu cũng giảm mạnh, dẫn đến các nguồn thu khác tăng cao như 

thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất... Trong nước còn gặp nhiều khó khăn 

do thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp như hạn hán ở Tây Nguyên, 

nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, giá rét ở miền Bắc và ngập lụt ở      

miền Trung... Năm 2016 nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng GDP là 6,21%, 

thấp hơn năm 2015 (6,68%), không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra và là 

năm đầu tiên có mức tăng chậm lại kể từ 2012.  

Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể CBCNV 

dưới sự điều hành năng động, sáng tạo của Ban điều hành; chỉ đạo & hỗ trợ      

của Hội đồng quản trị; sự ủng hộ và tín nhiệm của Quý cổ đông, nhà đầu tư,     

các đối tác, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2016 mà ĐHĐCĐ đã đề ra, đánh dấu nhiều cột mốc 

quan trọng trên con đường phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
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II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

2.1. Các chỉ tiêu chính:   

 
Chỉ tiêu 

NĂM 
2015 

NĂM 2016 (*) 
BCTC 
HỢP 
NHẤT 

2016 (**) 
Thực 
hiện  

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

%Thực 
hiện so 
với Kế 
hoạch 

 (%)  
Thực 

hiện so 
với 2015 

Doanh thu (tỉ đồng) 663,9 680 740,8 109 111,6 793,30 

Lợi nhuận trước thuế 
(tỉ đồng) 

92,1 95  100,7 106 109,3 100,44 

Cổ tức (%) 20 20     

Thu nhập bình quân 
tháng (triệu đ/ người) 

12,9 13 13,3 102 103  

-  (*) Số liệu không tính việc bán sản phẩm của Dược phẩm TW 25 và chưa 

hợp nhất báo cáo với Công ty Dược phẩm TW25 nhằm đưa kết quả thực hiện     

về cùng mặt bằng so sánh để thấy được sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015 

và kế hoạch năm 2016. Theo đó, Tổng doanh thu năm 2016 là 740,8 tỉ đồng      

đạt 109% so với kế hoạch năm và 111,6% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận 

trước thuế 100,7 tỉ đồng, đạt 106% so với kế hoạch năm và 109,3% so với cùng 

kỳ năm 2015. Kết quả sản xuất kinh doanh với doanh thu vượt mốc 700 tỉ đồng   

và lợi nhuận vượt mốc 100 tỉ đồng đánh dấu bước ngoặt mới trong quá trình     

phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thu nhập bình quân 13,3 triệu 

đồng/người/tháng, tăng 0,3 triệu đồng so với kế hoạch & 0,4 triệu đồng so với 

cùng kỳ. Đã chi trả cổ tức đợt 1 là 10%VĐL, dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua       

là 20%/VĐL.  

- (**) Kết quả báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán (đã hợp nhất với BCTC 

Công ty Dược TW25).  

2.2. Công tác phát triển thương hiệu và thị trường: 

- Lấy thị trường nội địa làm thị trường chính, phân khúc thị trường trọng điểm 

và tập trung phát triển hệ thống phân phối ở miền Tây, Đông Nam bộ, miền Trung, 

Cao nguyên và miền Bắc. Củng cố và phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống, 

thâm nhập thị trường các quốc gia giống Việt Nam về mặt địa lý, khí hậu, thời tiết 

và văn hoá. 
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- Hệ thống phân phối tiếp tục được mở rộng đến các tỉnh thành trên cả 

nước góp phần tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thị phần và nâng cao thương 

hiệu OPC. Năm 2016, Công ty tiếp tục phát triển hệ thống phân phối OTC đồng 

thời tập trung phát triển thị trường ETC: hệ thống các bệnh viện công lập và tư 

nhân, các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đông y,… trên toàn 

quốc. Theo định hướng chính sách BHYT toàn dân của chính phủ, OPC đã nâng 

tỷ lệ thuốc của mình vào chương trình Bảo hiểm y tế, đẩy mạnh đấu thầu thuốc 

cung cấp cho tuyến bệnh viện, các chương trình quốc gia và của Tổ chức Y tế thế 

giới WHO, cụ thể tỷ lệ tăng trưởng của kênh ETC năm 2016 tăng 141%  so với 

2015. 

- Tháng 3/2016, Công ty đã thành lập phòng Xuất nhập khẩu – Kinh doanh 

Dược liệu, đầu tư mở rộng dây chuyền sơ chế chế biến dược liệu, vị thuốc YHCT 

đạt tiêu chuẩn GMP – WHO. OPC chính thức tham gia thị trường thuốc YHCT 

(thuốc phiến) với hơn 300 vị dược liệu và vị thuốc YHCT các loại. Số lượng        

và doanh thu tăng trưởng ổn định; trong 6 tháng cuối năm bình quân mỗi tháng 

thực hiện khoảng 8,8 tấn. Kết quả năm 2016, về sản lượng đạt trên 60 tấn         

với doanh thu 16,3 tỉ đồng. Công tác đấu thầu vào bệnh viện từng bước được 

nâng cao theo hướng chú trọng vào hiệu quả kinh tế, có lợi nhuận, không chạy 

theo số lượng bằng mọi giá. Nguồn cung cấp dược liệu (nguồn gốc Bắc và Nam) 

được mở rộng, đặc biệt là các nguồn cung cấp trực tiếp từ nhà sản xuất có giá 

cạnh tranh, hạn chế mua qua trung gian. Chất lượng dược liệu ngày càng được 

nâng cao, nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, cũng còn tồn tại nhiều khó khăn như giá 

trúng thầu của các gói thầu trước đây thường là thấp, dẫn đến nhiều mặt hàng 

không có lợi nhuận thậm chí lỗ; Giá cả của dược liệu biến động khó lường        

ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh; Việc đánh giá chất lượng thuốc phiến tại các 

bệnh viện còn mang tính cảm quan, phụ thuộc khá nhiều vào chủ quan đánh giá 

của người nhận hàng nên nhiều khi hàng bị trả về với lý do chưa hợp lý; Chịu sự 

cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ... 

- Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của chi nhánh Hà Nội,      

phù hợp các tiêu chuẩn của ngành Dược, góp phần mở rộng hệ thống phân phối 

đưa sản phẩm OPC ngày càng thâm nhập sâu rộng hơn đến các tỉnh đồng bằng, 

cao nguyên, miền núi phía Bắc, Công ty đã đầu tư mua hai lô đất tại Hà Đông, Tp. 

Hà Nội, công tác xây dựng đang được thực hiện và dự kiến đưa vào hoạt động 

vào quý 2/2017.  
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- Công ty đã đầu tư xây dựng cở sở mới Chi nhánh Nha Trang tại Khu 

Đô thị mới Lê Hồng Phong II- Nha Trang- Khánh Hòa, dự kiến khởi công xây dựng     

trong quí 2 năm 2017. 

- Cuối năm 2016, Công ty đã quyết định đầu tư xây dựng Kho Chi nhánh 

Miền đông đạt tiêu chuẩn GSP trong khuôn viên Nhà máy OPC tại Bình Dương, 

hiện đang tiến hành các thủ tục xin phép xây dựng để đưa vào sử dụng cuối năm 

2017. 

- Trong quí 2/2016, OPC đã đầu tư mua 5,5 triệu cp với tổng giá trị 66 tỉ đồng 

theo chiến lược phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông riêng lẻ của Công ty CP 

Dược phẩm TW25. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu của OPC tại Công ty Dược TW25 

lên 7.730.000 cp chiếm tỉ lệ 58,14%. Tính đến tháng 9/2016 OPC đã chính thức 

trở thành Công ty mẹ và là đại diện phân phối tất cả các sản phẩm của Công ty   

Cổ phần Dược phẩm TW25 trên thị trường. 

- Những hoạt động quảng bá, xây dựng và phát triển thương hiệu được     

duy trì, uy tín sản phẩm OPC ngày càng khẳng định trên thị trường. Thông điệp về 

tầm nhìn và sứ mệnh của OPC luôn được truyền tải nhất quán đến khách hàng. 

Công ty đã tổ chức 02 hội nghị tri ân khách hàng tại TPHCM và Đà Nẵng, các hoạt 

động chuyên ngành: tham gia chuỗi hội chợ HVNCLC tại Tiền Giang, TP. HCM, 

Bình Định, Đồng Nai,…; tổ chức nhiều cuộc hội nghị khoa học - hội thảo khối     

điều trị;  hoạt động hội thao, PR, tài trợ; tổ chức chương trình khuyến mãi cào 

trúng thưởng “Uống Multivitamin - khỏe liền ngay say quà tặng” dành cho người 

tiêu dùng và nhiều hoạt động marketing khác. 

- Hiện nay OPC đã có 9 chi nhánh với hơn 400 nhân viên bán hàng phủ    

đến tuyến huyện của các tỉnh thành trong cả nước. Các chi nhánh được đầu tư 

mở rộng, đầu tư cơ sở vật chất và nhân sự đáp ứng cho nhu cầu phát triển của thị 

trường. Đội ngũ bán hàng được đào tạo chuyên nghiệp; Khách hàng của Công ty 

đến nay đã lên đến 20.000, bao gồm: Nhà thuốc, Công ty dược, cơ sở điều trị 

(bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa, bệnh xá, trạm xá, phòng chẩn trị, 

phòng mạch,…). 

Trong năm 2016, cùng với công tác phát triển thị trường, hoạt động xây dựng 

thương hiệu cũng được công ty quan tâm. Công ty đã đạt được một số những 

thành tựu nổi bật như: 

- Thương hiệu Quốc gia (OPC là doanh nghiệp Dược duy nhất được nhận 

giải thưởng 5 lần liên tiếp kể từ năm 2008). 
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- Sao Vàng Đất Việt 10 năm liền (2007 - 2016). 

- Hàng Việt Nam Chất lượng cao 20 năm liền (1998 – 2017). 

- Top 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2016. 

- Top 50 Doanh nghiệp thành tựu xuất sắc. 

- Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững. 

- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 

- Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam 7 năm 

liên tiếp (2010 – 2016). 

- Ngôi sao thuốc Việt với 3 sản phẩm Dầu Khuynh diệp, Kim Tiền thảo & 

HoAstex (giải thưởng uy tín duy nhất trong ngành Dược Việt Nam). 

- Là doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu (2015 – 2016). 

- Doanh nghiệp bền vững do VCCI và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển 

bền vững Việt Nam trao tặng 

2.3. Công tác khoa học công nghệ: 

- Công tác nghiên cứu sản phẩm mới, ngoài việc tiếp tục hoàn tất các đề tài 

nghiên cứu sản phẩm mới cấp cơ sở đang triển khai, tiếp tục triển khai các hồ sơ 

sản phẩm liên quan đến thuốc phiến (hồ sơ đăng ký, hồ sơ thầu,…). Năm 2016, 

đã nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và đã nộp hồ sơ đăng ký tại Cục 

Quản lý Dược, bao gồm: hồ sơ đăng ký cho 3 sản phẩm thuốc và 1 sản phẩm    

mỹ phẩm. Ngoài ra, năm 2016 nộp hồ sơ đăng ký cho 57 thuốc phiến các loại. 

- Duy trì hoạt động của hệ thống đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu,     

sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện các giấy chứng nhận liên quan đến tổ chức hoạt 

động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh theo quy định của quản lý Nhà nước như: 

tái đánh giá GMP-WHO, GLP, GSP vào tháng 02/2016; tái đánh giá ISO theo 

phiên bản mới ISO 9001:2015 vào tháng 10/2016; tiếp đoàn Cục Quản lý Y Dược 

học cổ truyền thẩm định cấp giấy chứng nhận cho dây chuyền chế biến dược liệu 

vào tháng 11/2016; cấp mới và tái cấp các chứng nhận GDP, GPP; Chứng nhận 

đủ điều kiện SXKD của Nhà máy; Chứng nhận Sản xuất VSATTP,… 

- Tiếp tục ổn định nguồn cung cấp dược liệu đầu vào. Ngoài Kim Tiền thảo    

đã đạt GACP, tiếp tục hợp tác với các công ty trồng trọt tiến hành trồng trọt và    

thu hái dược liệu theo tiêu chí VietGap, trước mắt là các dược liệu chủ yếu. 
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- Tiếp tục theo dõi bổ sung hồ sơ cấp số đăng ký cho sản phẩm từ đề tài 

“Thuốc trị rối loạn Lipid máu RUVINTAT” có nguồn gốc thảo dược từ Sở Khoa học 

và Công nghệ TP HCM (Ký hợp đồng chuyển giao năm 2015).  

- Đã báo cáo nghiệm thu 2 đề tài: “Nghiên cứu bào chế và tiêu chuẩn hóa sản 

phẩm chứa tinh chất Lá Trầu, hổ trợ điều trị bệnh Tay Chân Miệng” (đề tài bào 

chế) và “Nghiên cứu tác dụng ức chế Virus EV 71, kháng viêm, kháng khuẩn và 

độc tính của thuốc nước chứa tinh chất Lá Trầu trên thực nghiệm” (đề tài tiền lâm 

sàng). Cả 2 đề tài đều triển khai đúng tiến độ và đúng theo hợp đồng đặt hàng ký 

kết giữa OPC và Sở KH và CN TP. HCM. 

- Việc đầu tư công nghệ mới tại nhà máy OPC Bình Dương tiếp tục phát huy 

hiệu quả, góp phần tăng năng suất lao động, hợp lý hoá quy trình sản xuất tại các 

dây chuyền, giảm giá thành sản phẩm và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường. 

Ngoài các hệ thống thiết bị được đầu tư đã phát huy hiệu quả như: 

 Hệ thống chiết chai tự động thuốc nước bao gồm (chiết chai, xiết nắp, 

dán nhãn, xếp toa và vô hộp tự động). 

 Máy rửa chai tự động. 

 Máy đóng gói hút chân không thuốc phiến. 

 Máy đóng túi thuốc bột sủi 

 ... 

Năm 2016 OPC đã đầu tư Hệ thống thiết bị sấy cao bằng công nghệ vi sóng 

chân không và đang ứng dụng trong sản xuất, Máy in phun số lô tự động, … 

- Tính đến 31/12/2016, OPC được Bộ Y Tế cấp phép sản xuất và lưu hành 

toàn quốc 110 sản phẩm; 17 số đăng ký sản phẩm xuất khẩu nước ngoài: Lào, 

Nigeria, Moldova, Myanmar, Pháp, Đài Loan, Lithuania. 

- Tính đến 31/12/2016, OPC được Cục Sở hữu Công nghiệp Việt Nam      

cấp 230 văn bằng độc quyền trong nước bao gồm: tên nhãn hiệu hàng hóa, nhãn 

hình, Logo Công ty, biểu tượng, slogan, bản quyền tác giả,...; bên cạnh đó, Logo 

OPC đã được bảo hộ độc quyền 25 quốc gia trên thế giới (Nga, Latvia, 

Turkmenistan, Indonesia,…). 

2.4 Phát triển sản phẩm:  

OPC luôn quan tâm và chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm chủ lực, 

tiềm năng, sản phẩm mới. Dòng sản phẩm chủ lực của OPC được bào chế         

từ dược liệu thiên nhiên, trên nền tảng các bài thuốc cổ phương kết hợp với      

dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP – WHO nhằm tối ưu hóa chất 

lượng sản phẩm, độ an toàn, dạng bào chế thuận tiện trong sử dụng. Cùng với 
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chính sách đầu tư công nghệ hiện đại, OPC tập trung đẩy mạnh sản lượng các 

sản phẩm truyền thống, chủ lực như: Kim Tiền Thảo, Dầu Khuynh Diệp, Cao Ích 

Mẫu, Mimosa, HoAstex, Cortonyl, Multi sủi, Cồn... các sản phẩm tiềm năng         

có doanh số tốt như: Liverbil, Inberco, Fengshi, Cholapan, Cồn xoa bóp, 

Desmodin, Para sủi, Povidon …..& cho ra đời nhiều sản phẩm mới nhằm đáp ứng 

nhu cầu thị trường như: viên Ngân kiều giải độc Favomin, sữa tắm trầu không – 

khổ qua,….  

 

 

- Hiện tại OPC đã xây dựng cơ cấu sản phẩm đa dạng với các nhóm thuốc, 

cơ bản đáp ứng bảng phân nhóm trị liệu của danh mục thuốc thiết yếu với mô 

hình bệnh tật tại Việt Nam. 

- Nhãn hiệu hàng hóa, bao bì, tên sản phẩm, logo, slogan….OPC đã tạo 

được sự khác biệt, độc đáo trong thiết kế các yếu tố cấu thành để khách hàng 

nhận dạng thương hiệu.  

2.5. Công tác tài chính kế toán 

- Hoàn thành tốt công tác quyết toán, kiểm toán năm 2015 phục vụ kịp thời cho 

Đại hội cổ đông thường niên 2016. 

- Quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời về vốn cho sản xuất 

kinh doanh, tiết kiệm chi phí lãi vay. 

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2016 (10%) theo nghị quyết của ĐHCĐ & Nghị 

quyết HĐQT.  
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- Quản lý chặt chẽ tài sản đảm bảo tính minh bạch và công khai tài chính. 

- Báo cáo tài chính được thực hiện đúng nội dung và thời hạn quy định của      

Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.  

- Phân tích & đánh giá tình hình SX-KD hàng tháng, quý, đưa ra những        

quyết sách kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Tổ chức phân loại hồ sơ chứng từ kế toán & tiêu hủy tài liệu kế toán từ năm 

2005 trở về trước theo đúng qui định. (Biên bản ngày 7/11/2016 tại VP Công ty CP 

Dược Phẩm OPC). 

- Đội ngũ kế toán luôn được nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, nắm bắt 

kịp thời các chính sách, quy định trong công tác tài chính kế toán. 

2.6. Công tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực và chính sách người lao động: 

- Tại thời điểm 31/12/2016, tổng số lao động Công ty là 837 người, cơ cấu so 

với năm 2015 như sau: 

Cơ cấu lao động Năm 2016 Năm 2015 Tỷ lệ % 

1. Đại học và sau đại học 222 187 118,7 % 

2. Cao đẳng và THCN 348 382 91,1 % 

3. Công nhân kỹ thuật 267 207 128,9 % 

Tổng cộng 837 776 107,9 % 

- Cùng với việc thực thi chính sách địa phương hóa nguồn lao động giản đơn, 

Công ty đã tiếp tục duy trì một số chính sách nhằm hỗ trợ kịp thời, động viên 

người lao động tiếp tục đồng hành với Công ty làm việc ổn định tại nhà máy    

Bình Dương.  

- Các chế độ, chính sách khác liên quan đến người lao động được duy trì, 

tuân thủ theo quy định của luật pháp và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết giữa 

Công đoàn và người sử dụng lao động  

- Trong năm 2016, Công ty đã tiến hành xây dựng hệ thống thang bảng 

lương mới để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (hiệu lực thi 

hành từ 01/01/2016) và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV tại Trung 

tâm Y khoa Hòa Hảo – TP. HCM; tổ chức du lịch nghỉ mát; các loại tiền thưởng 
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(thưởng hoàn thành kế hoạch, lễ, tết,…) được chi trả kịp thời nhằm động 

viên tinh thần làm việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của 

người lao động.  

- Hưởng ứng lễ phát động phong trào thi đua vượt mốc 680 tỉ đồng, Cúp 

Vàng kinh doanh OPC đã trao tặng cho 82 cá nhân đạt Cúp vàng Kinh doanh 

2016, 33 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua Cúp vàng Kinh doanh 3 năm liên tiếp (2014-

2015-2016) & các chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh         

năm 2016. Tổng số tiền thưởng của phong trào này là 960,5 triệu đồng. 

- Phong trào sáng kiến – ý tưởng mới phát triển mạnh, đã góp phần hợp lý 

hóa quy trình sản xuất, cải tiến trong nghiệp vụ, tăng cường tiết kiệm trong         

lao động, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tổng số tiền 

thưởng cho phong trào này là 155 triệu đồng. 

- Trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo: Công ty luôn quan tâm đến việc         

cập nhật kiến thức và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năm 2016 có 68 lớp học 

được tổ chức với 1.416 lượt người tham gia. Nội dung đào tạo gồm nhiều lĩnh 

vực: GPs, GMP PIC/S, ISO 9001:2015,  An toàn lao động – Vệ sinh lao động, 

Phòng cháy chữa cháy, Huấn luyện vận hành máy móc thiết bị, các nghiệp vụ 

kiểm nghiệm, Sản phẩm mới, Tập huấn chuyên đề về tài chính kế toán – chế độ 

quản lý lao động – tiền lương – BHXH, Kỹ năng quản lý, kiểm soát và bán hàng 

…. Ngoài ra, công ty cũng đã tiếp nhận thực tập, huấn luyện đào tạo cho sinh viên 

từ Trung cấp, Đại học gửi đến tham quan và học tập. 

 

2.7. Công tác xã hội: 

Trong năm 2016, nhiều hoạt động xã hội được Công ty và CBCNV quan tâm, 

hưởng ứng như: phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ Tp. HCM tổ chức ngày hội      

hiến máu nhân đạo với chủ đề “Một giọt máu – triệu tấm lòng” thu hút được sự 

tham gia của hơn 50 CBCNV, đã bổ sung khoảng 12.000 ml máu vào kho máu 

của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Quyên góp ủng hộ chương trình 

“Hướng về đồng bào miền Trung”, “Xuân yêu thương”, quỹ người nghèo Quận 6, 

quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình thương binh; tặng quà & chúc tết gia đình 

khó khăn, tổ chức họp mặt truyền thống, khám chữa bệnh từ thiện, chăm sóc     

sức khỏe người cao tuổi,….với tổng số tiền đóng góp là 614 triệu đồng. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 

- Dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu năm 2017 như sau: 

 Doanh thu: 760 tỷ đồng 

 LNTT: 103 tỷ đồng 

 Cổ tức: 20% 

- Thực hiện chức năng phân phối sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm 

TW25, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm này năm 2017 dự kiến là 140 tỉ đồng. 

- Tiếp tục triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015. Hoàn thành việc soát xét và tái cấp chứng nhận GMP-WHO cho   

Nhà máy OPC và Công ty TNHH MTV OPC Bình Dương vào tháng 12/2017. 

- Đẩy mạnh việc phát triển lĩnh vực sản xuất, chế biến và mở rộng mạng lưới 

phân phối thuốc phiến cung cấp cho thị trường khối điều trị, các bệnh viện, phòng 

chẩn trị, phòng khám đông y,…  

- Giữ vững thị phần & mở rộng thị trường, phát triển đồng bộ thị trường OTC   

và thị trường ETC, tăng sản lượng các mặt hàng chủ lực và có tiềm năng. 

- Hoàn thành việc xây dựng cơ sở mới cho chi nhánh Hà Nội và đưa vào      

hoạt động quí 2 năm 2017. Tiếp tục thực hiện việc đầu tư xây dựng cở sở mới cho 

chi nhánh Nha Trang dự kiến khởi công trong quí 2. Xây dựng kho chi nhánh       

Miền Đông GSP dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017. 

- Tiếp tục phát huy vai trò cổ đông chiến lược trong việc mở rộng mạng lưới     

phân phối & đồng hành cùng với sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 

25. 

IV. ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN 

Năm 2016, cùng với tình hình kinh tế thế giới & Việt Nam có nhiều          

biến động, Ban Điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đồng      

Cổ đông & Hội đồng Quản trị giao phó. Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam nói chung 

và ngành Dược Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều thách thức, tiềm ẩn rủi ro cao. 

Các lộ trình hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục tạo nhiều sức ép cho các Công ty nội địa 

phải cạnh tranh không cân sức ngay trên sân nhà. Đó cũng chính là những       

trăn trở của Doanh nghiệp Việt Nam, các Công ty Dược nói chung và cả OPC    

nói riêng.  

Với những thành quả đạt được trong năm qua, thay mặt Ban Điều hành,   

tôi trân trọng gửi lời cám ơn đến Quý khách hàng, Quý cổ đông, Nhà đầu tư,     
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Nhà cung cấp, Quý ban ngành đoàn thể cùng toàn thể CBCNV đã tạo điều 

kiện thuận lợi và hỗ trợ để Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ đã đề ra. 

Tiếp tục phát huy truyền thống đó, chúng tôi tin tưởng rằng Quý vị sẽ       

tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2017, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập 

Công ty với slogan và khẩu hiệu hành động: 

“OPC 40 năm – Hợp tác phát triển – Thương hiệu Quốc gia”  

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng & thành đạt. 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

       
 

 
 
 

KS. NGUYỄN CHÍ LINH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Số: 643/ BC-BKS                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017. 
 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. 

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần  

Dược phẩm OPC. 

 

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CPDP OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) báo cáo của BKS năm 2016 gồm các nội dung sau:  

A.  CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2016: 

Ngày 9/4/2016, Đại hội đồng cổ đông đã bầu BKS NK 2016 – 2021 gồm có 

3 thành viên. BKS đã họp và bầu Trưởng ban cũng như phân công nhiệm vụ cho 

từng thành viên: 

STT Thành viên Chức vụ Trách nhiệm 

1 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh                  Trưởng ban 
Quản lý chung, chịu trách nhiệm 

giám sát mọi hoạt động của công ty. 

2 Ông Lê Vũ Thuật               Thành viên 

Giám sát hoạt động tài chính kế 

toán, theo dõi diễn biến thị trường 

tài chính, các yếu tố vĩ mô và vi mô 

có ảnh hưởng đến hoạt động          

tài chính, kế toán của công ty.  

Giám sát các hoạt động và dự án 

đầu tư. 

3 Ông Nguyễn Văn Tấn       Thành viên 

Giám sát việc thực hiện các        

nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các 

quy định của pháp luật và công ty.  
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Trong năm 2016, Ban Kiểm soát  đã có 7 cuộc họp (trong đó 2 cuộc họp 

thuộc NK III và 5 cuộc họp NK IV). Các thành viên đã tham dự đầy đủ, nội dung 

các cuộc họp bao gồm báo cáo công việc được phân công và trao đổi thông tin    

để nắm bắt tình hình quản trị, điều hành của Công ty. 

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty năm 

2016 đối với các lĩnh vực như sau: 

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ, pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016,      

các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2016. 

- Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 

Ban Điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và 

tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong phạm vi 

trách nhiệm và quyền hạn của mình. 

- Kiểm soát việc thực hiện các qui trình đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản. 

- Đưa ra những kiến nghị với HĐQT và BTGĐ về chính sách sản phẩm,    

chính sách bán hàng, chính sách thị trường,.... Đánh giá hiệu quả kinh doanh và 

chương trình bán hàng của công ty. 

- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động các Chi nhánh của 

Công ty, nhằm tăng cường công tác quản lý của Công ty đối với các đơn vị này. 

- Tham gia hiệu chỉnh, cải tiến quy trình kiểm soát công nợ nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, giúp kiểm soát rủi ro. 

- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán. 

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường. 

Thông qua các hoạt động kiểm soát như trên, BKS trình ĐHĐCĐ các           

nội dung chi tiết như sau: 

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH & TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2016: 

1. Kết quả kinh doanh: 

Năm 2016, Công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi 

nhuận. Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2016 là 11,6%, đạt 109% kế hoạch 

doanh thu 2016. Tốc độ lợi nhuận tăng trưởng năm 2016 là  9,3%, đạt 106%       

kế hoạch lợi nhuận 2016. (chưa kể sản phẩm TW25). 
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Trong bối cảnh ngành dược cạnh tranh khốc liệt, chính sách quản lý        

của ngành dược ngày càng siết chặt và thay đổi khôn lường như về điều kiện     

sản xuất, điều kiện cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, điều kiện kinh doanh    

phân phối thuốc,...BKS đánh giá kết quả kinh doanh năm 2016 mà Công ty        

đạt được là rất đáng khích lệ.   

2. Tình hình tài chính công ty năm 2016: 

Chúng tôi đã thực hiện kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và xem xét 

báo cáo kiểm toán, chúng tôi đồng ý với kết luận của kiểm toán về số liệu         

trên bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất vào ngày 31/12/2016. 

Các báo cáo tài chính trong năm 2016 đều phản ảnh đầy đủ và trung thực 

tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm báo cáo, các bảng Cân đối          

kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ được lập phù hợp 

với hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan. 

Báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến     

các cổ đông và nhà đầu tư. 

Định kỳ hàng quý, BKS cùng tham gia với Ban TGĐ đánh giá các chỉ tiêu    

tài chính, đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ, hàng 

tồn kho,..nhằm có giải pháp kịp thời cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động     

của công ty. 

Đối với năm tài chính 2016, BKS đánh giá tình hình tài chính của Công ty    

ở trạng thái lành mạnh. Các chỉ số cơ bản như tình hình vốn vay, khả năng     

thanh toán, hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả,…đều khá tốt. Các chỉ tiêu     

về khả năng sinh lời sau khi sáp nhập DP TW25 có giảm nhưng không đáng kể, 

các chỉ số vẫn trong mức khả quan. 

Đội ngũ kế toán viên luôn được nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, nắm 

bắt kịp thời các chính sách, quy định trong công tác tài chính kế toán (Luật kế toán 

88/2015/QH13 có hiệu lực thi hành 1/1/2017, TT 53/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung 

một số điều của TT200/2014/TT-BTC,..). 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BĐH CÔNG TY: 

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp, theo đúng quy 

định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT 

tham gia đầy đủ các cuộc họp.  

- Trong năm 2016, nhân sự trong HĐQT và Ban điều hành có thay đổi (Bổ 

sung 1 thành viên HĐQT và bổ nhiệm mới 1 Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khoa 

học công nghệ), giúp Công ty đảm bảo được sự ổn định và phát triển. 
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- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được quản lý theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2008 (tháng 10/2016: phiên bản 9001:2015) và tiêu chuẩn GPs. 

- Công ty đã tuân thủ tốt pháp luật của Nhà nước và của Ngành trong quản lý 

kinh doanh và được phản ảnh trung thực trên báo cáo tài chính hàng quí, 6 tháng 

và hàng năm của Công ty. 

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty đã tiến hành 

ký hợp đồng với Công ty kiểm toán Deloitte. Công ty Deloitte đã tiến hành soát xét 

báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2016 theo qui định của Bộ Tài Chính. 

- Công tác đầu tư tiếp tục được HĐQT và Ban TGĐ quan tâm, đáng chú ý    

là việc đầu tư tài chính theo NQ 947/NQ-HĐQT ngày 25/8/2016, mua bổ sung    

5,5 triệu cổ phiếu của Công ty CP Dược phẩm TW25 nâng tổng số cổ phần đầu tư 

lên 7.730.000 cổ phần, chiếm 58,14% vốn điều lệ và chính thức trở thành Công ty 

mẹ của Công ty CP Dược phẩm TW25. 

- Công ty đảm bảo đúng và đủ các chế độ, chính sách cho người lao động, 

thu nhập năm sau cao hơn năm trước, đây là một trong những yếu tố góp phần 

nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả hoạt động của công ty. 

- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã ban hành, 

đảm bảo cung cấp thông tin bất thường và thông tin định kỳ của doanh nghiệp đến 

cổ đông và các cơ quan chức năng một cách kịp thời và đúng hạn. 

- Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu 

tỷ lệ 10% / cổ phiếu (ngày 17/10/2016). 

- Thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016 được chi theo quy định của 

Điều lệ Công ty. 

- Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông hàng năm đúng quy định của Nhà nước và 

Điều lệ Công ty. 

- BKS nhất trí với Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ 

thường niên 2016. 

 

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BAN TGĐ: 

Trong năm 2016, BKS được HĐQT và BTGĐ tạo điều kiện thuận lợi trong 

việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và 

tài chính của công ty, nhằm phục vụ cho mục đích kiểm tra, giám sát của BKS. 

BKS được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo 

chức năng, nhiệm vụ của BKS. 
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BKS, HĐQT, BTGĐ phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vướng mắc 

của BKS trong quá trình kiểm tra, kiểm soát. 

 

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: 

Trong năm 2016, Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành Công ty đã thực hiện 

được các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như: chỉ tiêu về doanh thu,           

lợi nhuận, thu nhập cho người lao động, các dự án đầu tư, chi trả cổ tức. BKS 

đánh giá hoạt động của HĐQT và BĐH trong năm là phù hợp với quy định của 

pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 

Kiến nghị: 

Đối với dự án khu đất 1017 Hồng Bàng, đề nghị HĐQT và BĐH tiếp tục nỗ 

lực tìm kiếm giải pháp để sử dụng hiệu quả khu đất. 

Trong bối cảnh Công ty mẹ phụ trách đầu ra sản phẩm Công ty con TW25, 

đề nghị HĐQT và BĐH tiếp tục đầu tư, mở rộng hệ thống phân phối, nhằm đạt chỉ 

tiêu Doanh thu và Lợi nhuận, củng cố vị thế OPC trong ngành Dược phẩm Việt 

Nam. 

 

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017: 

BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, 

nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Trọng tâm như sau: 

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế 

của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và        

Hội đồng quản trị Công ty. 

- Thẩm định các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 

công ty và Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGĐ. 

- Giám sát việc triển khai các dự án đầu tư mới. 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng ban, chi nhánh, trọng tâm vấn 

đề kiện toàn, mở rộng và quản trị hệ thống phân phối trong bối cảnh phát triển     

hệ thuốc phiến và sản phẩm TW25, chú trọng chính sách nhân sự, chính sách   

bán hàng, chính sách công nợ,... và việc tuân thủ các quy định của pháp luật có 

liên quan. 

- Phối hợp HĐQT, BTGĐ hoàn thiện công tác quản trị công ty. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Phương hướng 

hoạt động năm 2017 của BKS. Rất mong nhận được những góp ý của ĐHĐCĐ 

nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới. 

Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý cổ đông. 

Chúc đại hội thành công tốt đẹp. 

Trân trọng kính chào! 

                                                                                                

TM. BAN KIỂM SOÁT 

                                                                               TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

DS. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 644/TTr – HĐQT                                TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017. 

 

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 377/NQ – ĐHĐCĐ  

ngày 09/04/2016. 

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối 

lợi nhuận năm 2016 như sau: 

A – Phân phối lợi nhuận 
                                                                                              Đơn vị tính: đồng 

Diễn giải   Tỷ lệ Số tiền 

   Lợi nhuận phân phối :  100%           78,111,771,286  

       - Trích Quỹ Đầu tư phát triển  15%           11,791,107,000  

       - Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi  10%             7,860,738,000  

       - Chi trả cổ tức 20%  65%           50,623,392,000  

             + Đợt 1 ( 10% x 253.116.960.000 )           25,311,696,000  

             + Đợt 2 ( 10% x 253.116.960.000 )           25,311,696,000  

        - Lợi nhuận còn lại  10%             7,836,534,286  

 

B – Phương án sử dụng các quỹ 
 

- Quỹ đầu tư phát triển: dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh 
để phát triển Công ty, do HĐQT Công ty quyết định. 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: dùng khen thưởng CB – CNV, các cá nhân,    
tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động, phát triển Công ty; 
dùng để chi hỗ trợ cho các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt,           
sức khỏe, tinh thần của CB – CNV Công ty, các cơ quan, tổ chức xã hội do Tổng 
giám đốc Công ty quyết định sau khi tham khảo với cấp ủy và BCH Công Đoàn 
Công ty. 

                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                       CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

       
DS. TRỊNH XUÂN VƯƠNG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
Số: 645 / TTr - BKS                              TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017. 
 

                             TỜ TRÌNH 
V/v chọn Công ty Kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 

 
 

Kính gởi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. 
 

 Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006       

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010. 

 Căn cứ Điều 46 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược 

phẩm OPC về việc chỉ định Công ty kiểm toán hằng năm. 

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 

2017 như sau: 

1. Tiêu chí để chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: 

 Là một trong 4 Công ty kiểm toán quốc tế được Ủy Ban Chứng Khoán 

Nhà Nước chấp thuận việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho các 

công ty niêm yết.  

 Chi phí kiểm toán hợp lý. 

2. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho     

Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa 01 (một) Công ty kiểm toán trong nhóm 

4 Công ty kiểm toán quốc tế thỏa mãn các điều kiện trên để kiểm toán         

cho Công ty cổ phần Dược Phẩm OPC năm tài chính 2017. 

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.        

                                                                                

    TM. BAN KIỂM SOÁT 

              TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 
 
 

DS. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 










































































