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PHẦN 1: LỜI NÓI ĐẦU 

Bản công bố thông tin này nhằm mục đích công bố thông tin phục vụ việc bán đấu 

giá cổ phần lần đầu theo hình thức đấu giá công khai, là một nội dung của quá trình cổ 

phần hóa Công ty TNHH MTV Tân Khánh An. 

Với tư cách là Tổ chức công bố thông tin và Tổ chức phát hành cổ phần, Công ty 

TNHH MTV Tân Khánh An đề nghị các nhà đầu tư dựa vào các thông tin được trình bày 

trong (i) Bản công bố thông tin này, (ii) mẫu Đơn đăng ký đấu giá cổ phần và (iii) Quy 

chế đấu giá do Tổ chức thực hiện đấu giá ban hành để đưa ra quyết định đầu tư của mình. 

Công ty TNHH MTV Tân Khánh An chưa ủy quyền cho bất cứ tổ chức/cá nhân nào cung 

cấp cho nhà đầu tư các thông tin được trình bày trong Bản công bố thông tin này. Các nhà 

đầu tư không nên dựa vào bất kỳ thông tin hoặc tuyên bố nào không được trình bày trong 

các tài liệu liệt kê trên đây. Ngoài ra, nếu các nhà đầu tư có nghi ngờ về bất kỳ nội dung 

hay thông tin nào được trình bày trong Bản công bố thông tin này, các nhà đầu tư nên hỏi 

ý kiến của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An cũng như của các tổ chức tư vấn độc lập. 

Công ty TNHH MTV Tân Khánh An là doanh nghiệp do Tổng Công ty Khánh Việt 

sở hữu 100% vốn điều lệ và đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa theo hình thức 

bán toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có tại Công ty TNHH MTV Tân Khánh An. 

Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An được thành lập sau khi cổ phần hóa sẽ kế 

thừa các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

hiện nay theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An sẽ có tư 

cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật, được tổ chức 

và hoạt động theo Điều lệ công ty, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

Việc phát hành cổ phần theo hình thức đấu giá theo Bản công bố thông tin này là 

một phần của quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tân Khánh An, góp phần hình 

thành Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An. Các nhà đầu tư mua cổ phần theo Bản 

công bố thông tin này sẽ trở thành cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An 

và có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và 

quy định của pháp luật. 
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TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA 

CÔNG TY TNHH MTV TÂN KHÁNH AN 

1. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU 

Tên tổ chức phát hành Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

Trụ sở chính Đường D2 – Khu công nghiệp Bắc Vinh, 

xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An, Việt Nam 

Tổng số lượng cổ phần đấu giá công khai 2.919.600 cổ phần 

Loại cổ phần chào bán Cổ phần phổ thông 

Mệnh giá 10.000 đồng 

Giá khởi điểm 15.500 đồng/cổ phần 

Phương thức phát hành Đấu giá công khai 

Vốn điều lệ dự kiến 38.000.000.000 đồng 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

2. CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN 

Stt Danh mục 
Tỷ lệ 

sở hữu 
Số cổ phần Giá trị cổ phần 

1 Cổ phần Nhà nước nắm giữ 0% 0  

2 Cổ phần bán ưu đaĩ cho người lao 

đôṇg 
23,17% 880.400  

2.1 Cổ phần ưu đãi cho người lao 

đôṇg theo năm làm viêc̣ trong khu 

vưc̣ nhà nước; 

6,46% 245.600 6.000đ/ cổ phần 

2.2 Cổ phần bán cho người lao đôṇg 

theo cam kết làm viêc̣ lâu dài. 
16,71% 634.800 15.500đ/ cổ phần 

 - Chuyên gia giỏi, có trình độ 

nghiệp vụ cao 
10,00% 380.000  

 
- Lao động khác 6,71% 254.800  
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Stt Danh mục 
Tỷ lệ 

sở hữu 
Số cổ phần Giá trị cổ phần 

3 Cổ phần bán ra bên ngoài 76,83% 2.919.600 15.500đ/ cổ phần 

  Tổng cộng: 100% 3.800.000 cp  

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

- Phương thức đấu giá: Đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện 

theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Tân Khánh 

An. 

- Địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin đấu giá: tại các đại lý đấu giá được 

công bố trong Quy chế bán đấu giá. Bản công bố thông tin còn được chuyển tải trên 

website: www.hsx.vn, www.bvsc.com.vn, www.thamdinhgiadongnam.com và website 

của các đại lý đấu giá; 

- Địa điểm đăng ký tham dự đấu giá: Tại các đại lý đấu giá được công bố trong 

Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An. 

- Thời gian nộp đơn đăng ký tham dự, nộp tiền đặt cọc và nhận phiếu đấu giá: 

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Tân 

Khánh An. 

- Quy định về nộp tiền cọc: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu 

của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An. 

- Thời gian các đại lý nhận phiếu tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán 

đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An. 

- Địa điểm tổ chức đấu giá: 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

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

- Phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần và nhận lại tiền 

đặt cọc do không mua được cổ phần: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần 

lần đầu của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An. 
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PHẦN 2: THÔNG TIN CHUNG LIÊN QUAN TỚI ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 

1.1. Cơ sở pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 

▪ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

▪ Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước; 

▪ Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; 

▪ Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách 

đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm 

chủ sở hữu; 

▪ Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ 

phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn 

điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần 

▪ Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh 

nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà 

nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 

▪ Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 hướng dẫn Nghị định 

63/2015/NĐ-CP về chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

1.2. Cơ sở pháp lý về cổ phần hóa Công ty Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

▪ Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2017 của Tổng Công ty Khánh Việt về 

việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An; 

▪ Quyết định số 159/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2017 của Tổng Công ty Khánh Việt về 

việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An; 

▪ Quyết định số 01/QĐ-BCĐCPH ngày 04/01/2018 của BCĐ CPH Công ty TNHH 

Một thành viên Tân Khánh An về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa 

Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An; 
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▪ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900741212 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28/03/2006 và thay đổi lần thứ 4 ngày 18/01/2016; 

▪ Quyết định số 103/QĐ-HĐTV ngày 31/07/2018 của Tổng Công ty Khánh Việt về 

việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Tân Khánh An để thực hiện cổ 

phần hóa; 

▪ Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 29/08/2018 của Hội đồng thành viên Tổng 

Công ty Khánh Việt về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tân 

Khánh An; 

▪ Phương án sắp xếp lại lao động đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt ngày 

25/07/2018; 

▪ Biên bản Hội nghị đại biểu người lao động thông qua dự thảo phương án cổ phần 

hóa Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An ngày 24/08/2018. 

2. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 

2.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Tên tiếng Anh : HOCHIMINH STOCK EXCHANGE 

Trụ sở   : Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Điện thoại  : (028) 3821 7713 

Fax   : (028) 3821 7452 

Website  : www.hsx.vn 

2.2. Tổ chức phát hành 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN KHÁNH AN 

Tên tiếng Anh : TAN KHANH AN CO., LTD 

Trụ sở chính  : Đường D2 – Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông,  

  Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Điện thoại  : 0383. 514 527 

Fax   : 0383. 852 094 

Mã số thuế  : 2900741212 

Website  : tankhanhan.khatoco.com 

2.3. Tổ chức tư vấn 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT  

Trụ sở   : Lầu 8, tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM. 

http://www.hsx.vn/
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Điện thoại  : (028) 3914 6888   

Fax   : (028) 3914 7999    

Website  : www.bvsc.com.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG NAM  

Trụ sở   : Số 87 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại  : (08) 22 42 88 78   

Fax   : (08) 38 62 35 62 

Website  : www.thamdinhgiadongnam.com 

3. CÁC KHÁI NIỆM, TỪ VIẾT TẮT 

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản công bố thông tin: 

BCTC   : Báo cáo tài chính 

CBCNV  : Cán bộ công nhân viên 

CPH    : Cổ phần hóa 

DTT   : Doanh thu thuần 

LNST   : Lợi nhuận sau thuế 

LNTT   : Lợi nhuận trước thuế 

NN   : Nhà nước 

SXKD   : Sản xuất kinh doanh 

TNHH MTV  : Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

HĐTV  : Hội đồng thành viên 

NLD   : Người lao động 

XN   : Xí nghiệp 

Công ty  : Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

Công ty Cổ phần : Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An 

UBND  : Uỷ ban nhân dân 

HĐND  : Hội đồng nhân dân 

BCĐ   : Ban chỉ đạo 

TGV   : Tổ giúp việc 

 

http://www.bvsc.com.vn/
http://www.thamdinhgiadongnam.com/
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4. CÁC TUYÊN BỐ CÓ TÍNH CHẤT TƯƠNG LAI 

Bản công bố thông tin này trình bày một số tuyên bố có tính chất tương lai liên quan 

đến các kế hoạch, ý định, sự tin tưởng, dự kiến và các dự đoán của Công ty TNHH MTV 

Tân Khánh An về tương lai. Về bản chất, các tuyên bố có tính chất tương lai đó hàm chứa 

yếu tố rủi ro và có thể sẽ không chắc chắn chính xác trong tương lai. 

Ngoài những nội dung khác, các tuyên bố có tính chất tương lai trình bày trong Bản 

công bố thông tin này bao gồm các tuyên bố liên quan đến: 

- Mô hình tổ chức hoạt động sau cổ phần hóa; 

- Cơ cấu vốn điều lệ; 

- Chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa; 

Ngoài ra, các tuyên bố về tình hình tài chính, mục tiêu và chiến lược, bộ máy quản 

lý điều hành, định hướng kinh doanh sau cổ phần hóa; sự hợp tác, quan hệ của Công ty 

TNHH MTV Tân Khánh An với nhà đầu tư chiến lược và khả năng của nhà đầu tư chiến 

lược trong việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV Tân Khánh An phát triển hoạt động kinh 

doanh, thực hiện các cải cách về quản trị doanh nghiệp; kế hoạch và giải pháp thực hiện 

của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An cũng là các tuyên bố có tính chất tương lai. 

Mặc dù Công ty TNHH MTV Tân Khánh An tin tưởng rằng các dự kiến được phản 

ánh trong tuyên bố có tính chất tương lai là hợp lý nhưng Công ty TNHH MTV Tân 

Khánh An không thể cam kết rằng các dự kiến đó sẽ được chứng minh là chắc chắn xảy 

ra. 

Ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật 

đối với Công ty cổ phần, Công ty đại chúng và doanh nghiệp niêm yết sau này, Công ty 

TNHH MTV Tân Khánh An không có nghĩa vụ phải cập nhật, công khai hoặc sửa đổi các 

tuyên bố có tính chất tương lai được trình bày trong Bản công bố thông tin này, dù xuất 

phát từ nguyên nhân có các thông tin mới, các sự kiện xảy ra trong tương lai hoặc do các 

nguyên nhân khác hay không. Các nhà đầu tư cần lưu ý đến tuyên bố có tính chất cảnh 

báo này khi xem xét các tuyên bố có tính chất tương lai được trình bày trong Bản công bố 

thông tin. 
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PHẦN 3: TÌNH HÌNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA 

1. THÔNG TIN VỀ KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ 

1.1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá 

Tên Công ty  : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN KHÁNH AN 

Tên tiếng Anh : TAN KHANH AN CO., LTD 

Trụ sở chính  : Đường D2 – Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông      

  Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Điện thoại  : 0383. 514 527 

Fax   : 0383. 852 094 

Mã số thuế  : 2900741212 

Website  : tankhanhan.khatoco.com   

Email   : tankhanhan@khatoco.com; tchc.tankhanhan@khatoco.com  

1.2. Danh sách công ty mẹ và công ty con 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước là Tổng Công ty Khánh Việt. 

Công ty TNHH MTV Tân Khánh An hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một 

thành viên 100% vốn nhà nước. 

1.3. Ngành nghề kinh doanh 

 Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900741212 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Nghệ An cấp lần đầu ngày 28/03/2006, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 18/01/2016, 

ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: 

− Sản xuất sản phẩm thuốc lá 

Chi tiết: Sản xuất thuốc lá điếu 

− Sản xuất sản phẩm từ plastic 

Chi tiết: Sản xuất bao bì 

− Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Mua bán: hạt nhựa, giấy, phụ gia, manh dệt PP và các bán thành phẩm, 

thành phẩm của bao bì; 

− Mua bán phế liệu (trừ những loại gây ô nhiễm môi trường); 

− Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

− Bốc xếp hàng hóa 

− Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

mailto:tankhanhan@khatoco.com


Bản Công bố thông tin bán đấu giá  Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

 

 

9 

 

− Cho thuê xe có động cơ 

Chi tiết: Cho thuê xe ô tô 

− Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê 

− Hoạt động tư vấn quản lý. 

1.4. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 

 Công ty TNHH MTV Tân Khánh An cung cấp chủ yếu các dịch vụ sau: 

Sản xuất sản phẩm từ plastic 

- Chi tiết: Sản xuất bao bì 

Các sản phẩm bao bì xi măng và nông sản. 

  

  

Nguồn: Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

1.5. Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần, trong đó: 

TIÊU CHÍ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ 

Đại học, trên đại học  30 10,83 
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TIÊU CHÍ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ 

Cao đẳng, trung cấp 92 33,21 

Công nhân kỹ thuật, dạy nghề 41 14,80 

Chưa qua đào tạo 114 41,16 

Tổng cộng 277 100% 

2. GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA VÀ GIÁ TRỊ PHẦN 

VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

 Theo Quyết định số 103/QĐ-HĐTV ngày 31/07/2018 của Tổng Công ty Khánh Việt 

về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên 

Tân Khánh An, giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2017 để cổ 

phần hóa được thể hiện như sau: 

2.1. Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp: 109.522.895.480 đồng (Một trăm lẻ chín 

tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, tám trăm chín mươi lăm nghìn, bốn trăm tám 

mươi đồng) 

2.2. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 58.617.896.992 đồng  (Năm 

mươi tám tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, tám trăm chín mươi sáu nghìn, chín trăm 

chín mươi hai đồng). 

2.3. Tài sản không đưa vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa (theo giá trị ghi trên 

sổ kế toán): 

- Tài sản không cần dùng: 0 đồng (Không đồng) 

- Tài sản chờ thanh lý (Bao gồm: Máy tạo sợi Việt Nam, Máy dệt bao sợi PP Việt 

Nam (CS 650m/8g), Hệ thống Camera AVTECK KPC 462 ZBP): 0 đồng (Không 

đồng). 

- Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (Nhà thi đấu cầu lông): 

132.891.590 đồng (Một trăm ba mươi hai triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn, 

năm trăm chín mươi đồng). 

 Tài sản không cần dùng, và tài sản chờ thanh lý Công ty sẽ thực hiện chuyển giao 

về Tổng Công ty Khánh Việt để Tổng Công ty tiếp tục quản lý và xử lý theo quy định. 

 Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (cụ thể là Nhà thi đấu cầu lông) 

sẽ được chuyển giao cho tổ chức công đoàn tại công ty cổ phần quản lý, sử dụng để phục 

vụ tập thể người lao động trong công ty cổ phần. 



Bản Công bố thông tin bán đấu giá  Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

 

 

11 

 

3. TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA 

3.1. Thực trạng về tài sản cố định 

Tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An tại thời điểm 

31/12/2017 

TT Tài sản Nguyên giá 
Giá trị hao 

mòn lũy kế 
Giá trị còn lại 

Tỷ lệ % 

GTCL/ 

Nguyên 

giá 

I 
Tài sản cố định hữu 

hình 
60.385.408.678 46.183.641.263 14.201.767.415 23,52% 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 14.070.001.831 9.087.365.796 4.982.636.035 35,41% 

2 Máy móc thiết bị 42.045.479.758 33.988.319.981 8.057.159.777 19,16% 

3 
Phương tiện vận tải, 

truyền dẫn 
3.736.100.886 2.574.129.283 1.161.971.603 31,10% 

4 Dụng cụ quản lý 256.996.486 256.996.486 -    0%    

5 Tài sản cố định khác 276.829.717 276.829.717 -    0% 

II Tài sản cố định vô hình -    -    -    0%    

Tổng cộng 60.385.408.678 46.183.641.263 14.201.767.415 23,52% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

3.2. Đất đai Công ty đang quản lý và sử dụng 

Tình hình đất đai Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An hiện đang quản lý, 

sử dụng, chi tiết như sau: 

Stt 
Tên 

khu đất 
Địa chỉ 

Diện 

tích đất 

(m2) 

Số thửa 

đất, tờ 

bản đồ 

Nguồn 

gốc đất 
Hồ sơ pháp lý 

1 Công ty 

TNHH 

MTV 

Tân 

Đường 

D2 - 

Khu 

công 

19.875,

6 

-Thửa 

đất số: 

23 

-Tờ bản 

Thuê đất 

của 

Doanh 

nghiệp 

- Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AI 189757. 

- Hợp đồng thuê lại đất số 01.2-

Đ2/HĐ-TLĐ ngày 08/03/2007 
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Stt 
Tên 

khu đất 
Địa chỉ 

Diện 

tích đất 

(m2) 

Số thửa 

đất, tờ 

bản đồ 

Nguồn 

gốc đất 
Hồ sơ pháp lý 

Khánh 

An 

nghiệp 

Bắc 

Vinh, xã 

Hưng 

Đông, 

TP. 

Vinh, 

Nghệ An 

đồ số: 

15 

Đầu tư 

hạ tầng 

Khu 

công 

nghiệp 

để làm 

văn 

phòng 

và nhà 

xưởng 

giữa công ty đầu tư phát triển 

KCN Bắc Vinh và Công ty 

TNHH một thành viên Tân 

Khánh An. 

- Phụ lục hợp đồng số 01/PL-

HĐKT ngày 28/04/2008 Phụ 

lục của Hợp đồng thuê lại đất số 

01.2-Đ2/HĐ-TLĐ ngày 

08/3/2007. 

- Phụ lục hợp đồng số 03/PL-

HĐKT ngày 31/03/2015 Phụ 

lục của Hợp đồng thuê lại đất số 

01.2-Đ2/HĐ-TLĐ ngày 

08/3/2007. 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

4. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC KHI CỔ 

PHẦN HÓA 

4.1. Tình hình hoạt động kinh doanh trước khi cổ phần hóa 

Kinh tế thế giới tăng trưởng tốt trong cả năm 2017. Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 

mạnh bất chấp ảnh hưởng của hai siêu bão Harvey và Irma, góp phần đưa tới quyết định 

tăng lãi suất của Fed trong tháng Mười Hai. Các nước EU cũng phục hồi mạnh mẽ với 

mức tăng trưởng chung của khu vực cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, trong khi Anh 

mất vị thế nền kinh tế thứ 5 thế giới. Tại châu Á, Nhật Bản tiếp tục đối mặt với tình trạng 

thiếu hụt nguồn cung lao động cũng như suy giảm dân số. Kinh tế Trung Quốc giảm tốc 

khi Chính phủ nước này có động thái kiềm chế cơn sốt BĐS và rủi ro nợ tăng cao. Các 

nước ASEAN duy trì tăng trưởng tích cực, trong khi các nước BRICS cũng bộc lộ dấu 

hiệu cải thiện kinh tế khả quan hơn. 
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Trong nước, GDP cả năm đạt 6,81%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Khu vực nông, 

lâm, thuỷ sản và dịch vụ năm 2017 đều có sự cải thiện mạnh so với các năm trước. 

Lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam tăng nhanh, đạt gần 13 triệu người đã góp 

phần cho sự hồi phục của ngành dịch vụ. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 

trưởng ấn tượng (14,4%), tiếp tục là động lực cho cả ngành công nghiệp bất chấp sự thu 

hẹp của ngành khai khoáng do tái cơ cấu kinh tế. Các chỉ báo sản xuất công nghiệp khác 

đều diễn biến tích cực trong quý. 

Bên cạnh đó, chính sách đô thị và sự tăng dân số làm cho các khu đô thị ngày càng 

tăng cao cùng với số lượng các công trình nhà máy, xí nghiệp tăng cao đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

4.2. Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 

Công ty TNHH MTV Tân Khánh An cung cấp chủ yếu các dịch vụ sau: Sản xuất 

sản phẩm từ plastic (Chi tiết: Sản xuất bao bì). 

4.3. Giá trị, sản lượng sản phẩm dịch vụ qua các năm 

Doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ hai mảng hoạt động chủ yếu là: (i) bán thuốc 

lá (*) và (ii) bán bao bì, vật liệu bao bì. Cơ cấu doanh thu của Công ty trong từng lĩnh 

vực hoạt động qua các năm cụ thể như sau: 

Đvt: triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Giá trị Tỷ trọng 

%/DTT 

Giá trị Tỷ trọng 

%/DTT 

Giá trị Tỷ trọng 

%/DTT 

1 Doanh thu bán thuốc 

lá (*) 

58.160 35,51% 59.485 25,01% 38.728 18,57% 

2 Doanh thu bán bao bì, 

vật liệu bao bì 

163.752 64,49% 178.405 74,99% 173.482 81,43% 

  Tổng cộng 221.912 100% 237.890 100% 212.210 100% 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

(*) Lưu ý: Từ ngày 01/07/2017, Công ty TNHH MTV Tân Khánh An không còn chức 

năng sản xuất và kinh doanh thuốc lá nữa mà chỉ làm dịch vụ gia công thuốc lá cho Tổng 

Công ty Khánh Việt. 

4.4. Máy móc, thiết bị 
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So với các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực hiện nay, Công ty thuộc nhóm 

doanh nghiệp có trình độ công nghệ ở mức trung bình ngành. Máy móc của Công ty đa 

phần đã cũ, một số mới được đầu tư trong thời gian gần đây với nhiều phương tiện 

chuyên dùng phục vụ trong ngành bao bì. Để đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh được ổn định, Công ty có Tổ sửa chữa chuyên phục vụ việc sửa chữa nhỏ và 

thay thế phụ tùng cho máy móc, thiết bị khi cần thiết.  

4.5. Nguồn nguyên vật liệu 

a. Nguồn nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu chính liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty là: 

- Giấy Kraft (nhập khẩu và sản xuất trong nước): sử dụng 01 lớp giấy bên ngoài, 01 

lớp giấy lót trong và băng nẹp 2 đầu vỏ bao; 

- Hạt nhựa PP Tạo sợi, Hạt nhựa PP Tráng màng (nhập khẩu và sản xuất trong nước): 

sử dụng làm nguyên liệu kéo sợi dệt thành vải PP, tráng màng; 

- Hạt phụ gia Tạo sợi, tráng màng; 

- Các loại mực: sử dụng để in nhãn mác, in trên vỏ bao và tạo màu băng nẹp; 

- Chỉ may: sử dụng để may hai đầu vỏ bao; 

- Một số nguyên liệu phụ khác… 

Các nhà cung ứng nguyên liệu của Công ty phần lớn là những bạn hàng lâu năm, có 

mối quan hệ hợp tác lâu dài với Công ty. 

Các loại nguyên vật liệu phụ như: hạt phụ gia, mực in, dung môi, keo dán, hồ dán, 

chỉ PE chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng giá thành sản xuất. Đây lại là những loại nguyên 

vật liệu có sẵn trên thị trường, vì vậy nguồn cung cấp những mặt hàng này là lớn và rất 

ổn định, ít có khả năng biến động; 

Nguồn nguyên liệu chính như hạt nhựa PP chủ yếu nhập khẩu, giấy Kraft tại thời 

điểm hiện nay chủ yếu được sản xuất trong nước, một phần được nhập khẩu. Hạt nhựa PP 

là sản phẩm có nguồn gốc dầu mỏ, giá cả có khả năng biến động lớn phụ thuộc vào 

nguồn cung cấp dầu mỏ trên thế giới. Tuy nhiên, các công ty sản xuất bao bì đều chịu ảnh 

hưởng từ sự biến động giá giấy Kraft và hạt nhựa PP, và giá bán vỏ bao xi măng nói 

chung đều biến động theo sự biến động của giá nguyên vật liệu chính nên các công ty bao 

bì trong ngành nói chung và Tân Khánh An nói riêng đều chịu ảnh hưởng ở mức độ 

tương đối như nhau. 

b. Sự ổn định của các nguồn cung cấp này 
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Các nhà cung ứng nguyên liệu của Công ty phần lớn là những bạn hàng lâu năm, có 

mối quan hệ hợp tác lâu dài với Công ty. 

Các loại nguyên vật liệu phụ như: hạt phụ gia, mực in, dung môi, keo dán, hồ dán, 

chỉ PE chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng giá thành sản xuất. Đây lại là những loại nguyên 

vật liệu có sẵn trên thị trường, vì vậy nguồn cung cấp những mặt hàng này là lớn và rất 

ổn định, ít có khả năng biến động; 

Nguyên vật liệu chính của Công ty là hạt nhựa được nhập từ nhiều nguồn khác nhau 

ở nhiều quốc gia trên thế giới nên rất phong phú; đối với nguồn nguyên liệu mua trong 

nước, Công ty đã chủ động lập kế hoạch về nguồn liệu sử dụng trong năm để ký hợp 

đồng dài hạn với các nhà cung cấp nên không phải quan tâm nhiều đến nguồn cung ứng 

nguyên liệu trong nước.  

c. Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận. 

Nguồn nguyên liệu chính như hạt nhựa PP chủ yếu nhập khẩu, giấy Kraft tại thời 

điểm hiện nay chủ yếu được sản xuất trong nước, một phần được nhập khẩu. Hạt nhựa PP 

là sản phẩm có nguồn gốc dầu mỏ, giá cả có khả năng biến động lớn phụ thuộc vào 

nguồn cung cấp dầu mỏ trên thế giới. Tuy nhiên, các công ty sản xuất bao bì đều chịu ảnh 

hưởng từ sự biến động giá giấy Kraft và hạt nhựa PP, và giá bán vỏ bao xi măng nói 

chung đều biến động theo sự biến động của giá nguyên vật liệu chính nên các công ty bao 

bì trong ngành nói chung và Tân Khánh An nói riêng đều chịu ảnh hưởng ở mức độ 

tương đối như nhau. 

4.6. Chi phí sản xuất 

a. Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015, 2016 và 2017 cụ 

thể như sau: 

Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

%/DTT 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

%/DTT 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

%/DTT 

1 
Giá vốn hàng đã bán 

và gia công 
200.206 90,22% 216.453 90,99% 189.904 89,49% 
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2 Chi phí tài chính 1.044 0,47% 1.146 0,48% 1.599 0,75% 

3 Chi phí bán hàng 4.687 2,11% 5.293 2,22% 4.747 2,24% 

4 
Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
5.172 2,33% 3.941 1,66% 3.080 1,45% 

5 Chi phí khác 108 0,05% 128 0,05% 124 0,06% 

  Tổng cộng 211.217 95,18% 226.961 95,41% 199.454 93,99% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và 2017 của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

b. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

%/DTT 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

%/DTT 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

%/DTT 

1 
Chi phí nguyên liệu, 

vật liệu 
170.519 76,8% 173.841 73,1% 151.635 71,5% 

2 Chi phí nhân công 26.308 11,9% 26.509 11,1% 31.665 14,9% 

3 
Chi phí khấu hao tài 

sản cố định 
2.896 1,3% 2.749 1,2% 2.671 1,3% 

4 
Chi phí dịch vụ mua 

ngoài 
11.303 5,1% 12.854 5,4% 9.031 4,3% 

5 
Chi phí khác bằng 

tiền 
3.309 1,5% 3.157 1,3% 4.096 1,9% 

  Tổng cộng 214.335 97% 219.110 92% 199.098 94% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và 2017 của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

4.7. Trình độ công nghệ và năng lực sản xuất 

So với các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực hiện nay, Công ty thuộc nhóm 

doanh nghiệp có trình độ công nghệ ở mức trung bình ngành. Máy móc của Công ty đa 

phần đã cũ, một số mới được đầu tư trong thời gian gần đây với nhiều phương tiện 
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chuyên dùng phục vụ trong ngành sản xuất bao bì. Để đảm bảo cho quá trình hoạt động 

sản xuất kinh doanh được ổn định, Công ty có Tổ sửa chữa chuyên phục vụ việc sửa chữa 

nhỏ và thay thế phụ tùng cho máy móc, thiết bị khi cần thiết. 

Dự kiến sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, công ty sẽ đầu 

tư bổ sung thêm 8 máy dệt Ấn Độ để đồng bộ công suất dây chuyền đồng thời đầu tư bổ 

sung thêm 1 dây chuyền cắt in nông sản để nâng cao chất lượng và tiến tới sẽ sản xuất vỏ 

bao nông sản chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. 

4.8. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Với đặc thù loại hình kinh doanh của Công ty là hoạt động trong lĩnh vực sản xuất 

bao bì, do đó Công ty chủ yếu tập trung thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy 

móc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu hao hụt. Trong tương 

lai, khi chuyển đổi qua công ty cổ phần, trong điều kiện thuận lợi, Công ty dự kiến sẽ đầu 

tư thêm công nghệ vỏ bao dán đáy khi thị trường vỏ bao đang chuyển dần sang bao dán 

đáy thay cho việc sử dụng vỏ bao theo công nghệ may như hiện nay. 

4.9. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 

Trong hoạt động kiểm tra chất lượng, Công ty áp dụng các tiêu chuẩn quy định cho 

từng loại sản phẩm, dịch vụ riêng biệt. Bên cạnh đó, quá trình làm việc của từng Đội 

được quản lý, giám sát thông qua Nhật ký công tác và Báo cáo kết quả công việc. Ngoài 

công tác tự kiểm tra của Công ty, còn có sự phối hợp kiểm tra, giám sát của các phản hồi 

của khách hàng để tiến hành nghiệm thu xác nhận chất lượng, khối lượng sản phẩm dịch 

vụ. 

4.10. Hoạt động Marketing  

Hoạt động Marketing vẫn được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt chú trọng. Công ty 

đang thực hiện chiến lược quảng bá hình ảnh và thương hiệu sản phẩm của mình thông 

qua website của công ty và các kênh công tác xã hội, đoàn thể trong thành phố cũng như 

khu vực. 

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

Công ty hiện chưa có logo riêng. 

4.12. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 

STT SỐ HĐ TÊN ĐỐI TÁC NỘI DUNG GIÁ TRỊ THỜI GIAN 
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STT SỐ HĐ TÊN ĐỐI TÁC NỘI DUNG GIÁ TRỊ THỜI GIAN 

1 01/HĐKT/ 

XMCT – TKA/ 

2018 

CTCP Xi măng 

Công Thanh 

Bán vỏ bao xi 

măng 

50 tỷ đồng Tháng 

01/2018 

2 370/2016/HĐM

B/ĐLHU/TKA 

Công ty TNHH 

Cung ứng vật tư 

Đồng Lâm 

Bán vỏ bao xi 

măng 

29 tỷ đồng Tháng 

02/2018 

3 03/HĐKT/XNA 

– TKA 

CTCP Đầu tư 

Xuân Nhật Anh 

Bán vỏ bao xi 

măng 

5,5 tỷ đồng  

4 1159/XMHM-

TKA.KH-2018 

CTCP Xi măng 

Hoàng Mai 

Bán vỏ bao xi 

măng 

7 tỷ đồng Tháng 

04/2018 

5 01/2018 – 

HĐNT/TKA-

CNKH 

CTCP Thức ăn 

chăn nuôi Khánh 

Hòa 

Bán vỏ bao 6 tỷ đồng Tháng 

01/2018 

6 01/2018 – 

HĐNT/ TKA-

TACNTL 

Nhà máy thức ăn 

gia súc Thiên Lộc 

Bán vỏ bao 5 tỷ đồng Tháng 

01/2018 

7 01/HĐKT/TKA

-THNA/2018 

CTCP Khoáng 

sản và Thương 

mại Trung Hải 

Bán vỏ bao 4 tỷ Tháng 

01/2018 

8 88/HĐMT/VT1

8 

CTCP Hóa chất 

Lâm Thao 

Bán vỏ bao phân 

bón NPK 

4.5 tỷ Tháng 

01/2018 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

5. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 

DOANH TRONG 3 NĂM TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA 

5.1. Tình hình tài chính 

Các chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 

2015, 2016 và 2017 của Công ty như sau:  

Đơn vị tính: triệu đồng 

TÀI SẢN 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 



Bản Công bố thông tin bán đấu giá  Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

 

 

19 

 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  83.290 83.408 74.836 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 9.923 13.002 8.111 

1. Tiền 9.923 13.002 8.111 

2. Các khoản tương đương tiền  - - - 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn - - - 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 42.446 52.973 43.959 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 41.973 53.650 43.497 

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1.327 2 57 

3. Phải thu ngắn hạn khác 388 250 405 

4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (1.242) (928) - 

IV. Hàng tồn kho 30.866 17.387 22.470 

1. Hàng tồn kho 30.866 17.387 22.470 

V. Tài sản ngắn hạn khác 55 46 296 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn - - - 

2. Thuế GTGT được khấu trừ - - 222 

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 55 46 74 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN  19.370 18.186 14.202 

I. Các khoản phải thu dài hạn - - - 

II. Tài sản cố định 19.331 17.021 14.202 

1. Tài sản cố định hữu hình 19.331 17.021 14.202 

  - Nguyên giá 62.964 63.310 60.385 

  - Gía trị hao mòn lũy kế (*) -43.633 -46.288 -46.184 

2. Tài sản cố định vô hình - - - 

  - Nguyên giá - - - 

  - Gía trị hao mòn lũy kế (*) - - - 

III. Bất động sản đầu tư - - - 

IV. Tài sản dở dang dài hạn - - - 

V. Đầu tư tài chính dài hạn - - - 
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VI. Tài sản dài hạn khác 39 1.165 - 

1. Chi phí trả trước dài hạn 39 1.165 - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 102.659 101.594 89.038 

NGUỒN VỐN    

C. NỢ PHẢI TRẢ  64.659 63.594 51.038 

I. Nợ ngắn hạn 64.594 63.594 51.038 

1. Phải trả người bán ngắn hạn 20.398 19.637 2.155 

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 15 0.049 37 

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 5.056 5.483 307 

4. Phải trả người lao động 8.836 6.321 7.655 

5. Phải trả ngắn hạn khác 16.935 17.454 17.965 

6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn - - 9.680 

7. Qũy khen thưởng, phúc lợi 13.355 14.699 13.240 

II. Nợ dài hạn 65 - - 

1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 65 - - 

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU  38.000 38.000 38.000 

I. Vốn chủ sở hữu 38.000 38.000 38.000 

1. Vốn góp của chủ sở hữu 38.000 38.000 38.000 

2. Qũy đầu tư phát triển - - - 

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - - - 

     - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 

trước 

- - - 

     - LNST chưa phân phối kỳ này - - - 

4. Nguồn vốn đầu tư XDCB - - - 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác - - - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 

400) 

102.659 101.594 89.038 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và 2017 của Công ty 

5.2. Tình hình công nợ 
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Chi tiết công nợ phải thu tại các thời điểm cuối năm: 

Chi tiêu 
31/12/2015 

(Tr đồng) 

31/12/2016 

(Tr đồng) 

31/12/2017 

(Tr đồng) 

1. Tổng số nợ phải thu 42.446 52.973 43.959 

1.1 Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán 20.887 25.109 22.475 

1.2 Nợ phải thu đã đến hạn thanh toán 12.224 8.498 6.964 

1.3 Số nợ phải thu quá hạn thanh toán 9.335 19.366 14.520 

Trong đó:    

+ Quá hạn dưới sáu tháng 5.797 16.803 13.645 

+ Quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm 3.000 1.935 67 

+ Quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm 175 462 545 

+ Quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm 363 166 261 

2 Vòng quay nợ phải thu (vòng /năm) 3.7 3.72 3.56 

3 Kỳ luân chuyển nợ phải thu (ngày/vòng) 99 98 103 

Công nợ phải trả: Công ty thanh toán đúng hạn cho khách hàng và không có nợ phải 

trả quá hạn. 

5.3. Kết quả kinh doanh 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

1/Tổng tài sản 102.659 101.594 89.038 

2/Vốn chủ sở hữu 38.000 38.000 38.000 

3/Tổng Doanh thu thuần 221.912 237.890 212.210 

+  Thuốc lá 58.160 59.485 38.328 

+  Bao bì 163.752 178.405 173.482 

4/Lợi nhuận trước thuế 10.925 11.190 12.982 

+ Thuốc lá 2.727 3.085 2.058 

+ Bao bì 8.198 8.105 10.924 

5/Lợi nhuận sau thuế TNDN (*) 10.095 10.330 10.952 

+ Thuốc lá 2.522 2.853 1.749 



Bản Công bố thông tin bán đấu giá  Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

 

 

22 

 

Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

+ Bao bì 7.573 7.477 9.203 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 9,83% 10,17% 12,30% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở 

hữu 

26,57% 27,18% 28,82% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 

thuần (*) 

4,55% 4,34% 5,16% 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

 Ghi chú (*): Thuế thu nhập doanh nghiệp: năm 2015, 2016 thuế suất ưu đãi 7,5%, 

năm 2017 thuế suất 15%, từ năm 2018 trở đi công ty hết ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp và tính theo thuế suất bình thường (hiện nay là 20%). 

5.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

trong năm báo cáo 

Trong năm vừa qua, một số yếu tố sau đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An: 

a. Những thuận lợi 

- Hiện nay, song hành với việc phát triển của nền kinh tế đất nước và thị trường bất 

động sản, thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

được đánh giá là khá ổn định; 

- Công ty có kinh nghiệm lâu năm, am hiểu thị trường trong hoạt động sản xuất, cung 

ứng mặt hàng bao bì cho nhiều đối tượng khách hàng; 

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty là khá tốt trong những năm gần đây nên đã 

tạo được động lực thúc đẩy Công ty tiếp tục phấn đấu phát triển; 

- Công ty có đội ngũ ban lãnh đạo và cán bộ dày dạn kinh nghiệm, luôn đoàn kết 

tương trợ lẫn nhau và chủ động xử lý công việc nhanh gọn và hiệu quả nên chất lượng 

sản phẩm ngày càng được nâng cao và được các khách hàng đánh giá tốt. 

b. Những khó khăn 

- Công ty có số dư nợ phải thu cao, thời gian nợ từ 3 – 5 tháng, dễ phát sinh nợ xấu và 

rủi ro về tài chính rất cao; 

- Hiện nay, các công ty sản xuất ngành bao bì xi măng là rất nhiều trên thị trường 

trong khi các nhà máy xi măng đang có xu hướng đầu tư nhà máy sản xuất bao bì riêng 
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phục vụ nội bộ. Do đó, sản phẩm bao bì xi măng cạnh tranh rất quyết liệt về giá và chất 

lượng; 

- Giá thành các loại vật tư, nguyên liệu chính của Công ty (hạt nhựa) luôn biến động 

và được dự báo tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; 

- Dây chuyền thiết bị của Công ty đã qua nhiều năm sử dụng và bắt đầu xuất hiện 

những dấu hiệu hư hỏng, phải thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng nên đã làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng sản phẩm; 

- Yêu cầu của thị trường về sản phẩm vỏ bao ngày càng tăng cao và khắt khe đòi hỏi 

Công ty phải luôn nỗ lực phát triển không ngừng nhằm đáp ứng được các nhu cầu về sản 

phẩm của khách hàng. 

5.5. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành  

a. Vị thế của công ty trong ngành; 

Công ty TNHH MTV Tân Khánh An là một trong những doanh nghiệp có kinh 

nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất vỏ bao nên có những thế mạnh về thương hiệu, 

chất lượng sản phẩm và khả năng cung ứng. 

Công ty có đội ngũ Cán bộ quản lý có kinh nghiệm, gắn bó lâu dài với Công ty và 

tiềm lực tài chính ổn định, luôn luôn đảm bảo cho các hoạt động của Công ty tại mọi thời 

điểm. 

Đối với ngành bao bì trong tỉnh, Công ty là đơn vị khá về quy mô sản xuất, lao động 

có trình độ kỹ thuật cũng như tuổi đời hoạt động. Đối với ngành bao bì cả nước, Công ty 

xếp loại quy mô trung bình được nhiều đơn vị đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, giá 

cạnh tranh và dịch vụ. 

Tuy nhiên, do chưa mở rộng việc quảng bá thương hiệu cũng như quy mô sản xuất 

cũng như chưa đầu tư nâng cao hình ảnh của Công ty, thương hiệu cũng như hoạt động 

của Công ty chưa được biết đến rộng rãi trên thị trường. Hiện nay, Công ty đang từng 

bước nâng cao thương hiệu cũng như quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. 

Một số thành tựu Công ty đã đạt được góp phần khẳng định vị thế của Công ty như: 

− Bằng khen hàng năm (từ năm 2006 – 2017) của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và 

tỉnh Khánh Hòa về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

− Bằng khen hàng năm (từ năm 2006 – 2017) của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nghệ An về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện luật thuế; 
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− Bằng khen năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 

năm giai đoạn từ 2010 – 2015. 

b. Triển vọng phát triển của ngành; 

Ngành bao bì còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt khi Việt Nam đang trong 

quá trình hội nhập, các hiệp định thương mại song phương và đa phương sẽ được ký kết. 

Nhờ vậy, số lượng đơn hàng xuất khẩu được kỳ vọng tăng vọt kéo theo sự tăng trưởng 

mạnh trong nhu cầu các mặt hàng bao bì. Hơn nữa, cùng với việc vận dụng các công 

nghệ hiện đại, ngành bao bì Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và sản phẩm đạt tiêu chuẩn để 

xuất khẩu ra nước ngoài. 

Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên đá vôi (một nguyên liệu chủ yếu cho sản 

xuất xi măng) rất dồi dào tạo cơ sở quan trọng để ngành sản xuất xi măng phát triển. 

Trong khi đó, nhu cầu xây dựng của cả nước trong giai đoạn hiện nay là rất lớn và sẽ còn 

tiếp tục tăng nhanh trong các năm tới. Như vậy, triển vọng phát triển của ngành xi măng 

Việt Nam nói chung và ngành sản xuất bao bì xi măng nói riêng là khả quan và rõ ràng, 

phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Hiện nay cung vượt cầu nên ngành bao bì nhựa đang cạnh tranh quyết liệt để giành, 

giữ thị trường nên giá bán thấp, dư nợ cao, nguy cơ mất vốn luôn rình rập trong quá trình 

phát triển.  

c. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của 

ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới. 

- Với dự báo về xu thế phát triển kinh tế của Việt Nam, tỷ lệ đô thị hóa trong những 

năm tới, cùng với việc mở cửa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Chính phủ, phạm vi 

hoạt động của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An hoàn toàn phù hợp với định hướng 

phát triển, chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Việt Nam. 

- Bên cạnh đó, việc học tập kinh nghiệm từ những đơn vị khác, nắm bắt được nhu cầu 

của khách hàng và của nhà đầu tư, việc triển khai sản xuất kinh doanh với dây chuyền 

máy móc tiên tiến cũng thể hiện tầm nhìn chiến lược cũng như sự phù hợp về định hướng 

phát triển của Công ty với xu thế phát triển chung của nền kinh tế. 

- Trong những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống 

phân phối, tập trung nghiên cứu sản phẩm mới, khai thác và phát huy tối đa thế mạnh của 

thượng hiệu Công ty TNHH MTV Tân Khánh An. 
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PHẦN 4: PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH 

NGHIỆP SAU KHI CỔ PHẦN HÓA 

1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 

1.1. Một số thông tin chủ yếu về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển doanh 

nghiệp sau khi cổ phần hoá 

Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2017 của Tổng Công ty Khánh 

Việt về việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An. Trên cơ sở 

những dự báo, nhận định tình hình mới, doanh nghiệp xây dựng mục tiêu, định hướng 

của công ty cổ phần như sau: 

a. Mục tiêu 

Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty theo hướng kinh doanh đa ngành nghề, 

trong đó tập trung lĩnh vực kinh doanh chính: sản xuất bao bì. 

Xây dựng Công ty vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử 

dụng hợp lý các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về 

tài chính, công nghệ và thị trường. 

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội 

ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi, đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng 

cao của thị trường. 

b. Định hướng 

Hợp tác, liên kết các cổ đông, đối tác có tiềm năng về vốn, kỹ thuật, thị trường, về 

năng lực quản trị… tạo ra chuỗi giá trị, nguồn lực tổng hợp để có lợi thế cạnh tranh hơn, 

hiệu quả hơn. 

1.2. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 

năm liền kề sau khi cổ phần hoá: 
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TT Chỉ tiêu 
ĐV 

tính 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

I Vốn chủ sở hữu dự kiến Tỷ đồng 38,00 39,50 41,00 

II Sản lượng tiêu thụ Tr bao 35,0 36,2 37,5 

1 Vỏ bao xi măng Tr bao 18,0 17,2 16,5 

2 Vỏ bao nông sản Tr bao 17,0 19,0 21,0 

III Doanh thu Thuần Tỷ đồng 166 173 181 

IV Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,67 6,97 7,28 

V Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5,34 5,58 5,83 

VI Tỷ suất LN sau thuế/ doanh thu % 3,21 3,21 3,21 

VII Tỷ suất LN sau thuế / vốn CSH % 14,04 14,12 14,21 

VIII Lao động bình Quân Người 295 300 310 

IX TNBQ/lao động năm Triệu đồng 67,83 69,70 70,49 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 

2. VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ 

2.1. Cơ sở xây dựng vốn điều lệ 

Căn cứ kết quả giá trị thực tế phần vốn nhà nước theo giá trị sổ sách tại thời điểm 

xác định giá trị doanh nghiệp của đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất 

kinh doanh … Công ty TNHH MTV Tân Khánh An lựa chọn hình thức cổ phần hóa theo 

Khoản 3 Điều 5 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ. Cụ thể như 

sau: “Bán toàn bộ phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.” 

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty TNHH MTV do Doanh 

nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Vốn điều lệ của Doanh 

nghiệp được xác định bằng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước theo giá trị sổ sách tại ngày 

31/12/2017 là 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng). 

2.2. Vốn điều lệ công ty cổ phần 

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên việc tái cơ cấu nhằm 

tạo ra một cấu trúc tài chính lành mạnh làm tiền đề cho sự phát triển ổn định và bền vững 

của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi đồng thời tạo nguồn vốn chủ động cho hoạt động 
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sản xuất kinh doanh. Công ty đã xác định nhu cầu vốn điều lệ của công ty cổ phần như 

sau: 

- Vốn điều lệ    : 38.000.000.000 đồng 

- Mệnh giá một cổ phần  : 10.000 đồng/cổ phần 

- Số lượng cổ phần   : 3.800.000 cổ phần 

2.3. Cơ cấu cổ đông 

Cơ cấu vốn điều lệ: Theo quyết định phê duyệt của Tổng Công ty Khánh Việt, Công 

ty đề xuất xây dựng phương án Nhà nước nắm giữ cổ phần ở mức 0% vốn điều lệ. Cơ 

cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu của các cổ đông như sau: 

Stt Danh mục 
Tỷ lệ 

sở hữu 
Số cổ phần Giá trị cổ phần 

1 Cổ phần Nhà nước nắm giữ 0% 0  

2 Cổ phần bán ưu đaĩ cho người lao 

đôṇg 
23,17% 880.400  

2.1 Cổ phần ưu đãi cho người lao 

đôṇg theo năm làm viêc̣ trong khu 

vưc̣ nhà nước; 

6,46% 245.600 6.000đ/ cổ phần 

2.2 Cổ phần bán cho người lao đôṇg 

theo cam kết làm viêc̣ lâu dài. 
16,71% 634.800 15.500đ/ cổ phần 

 - Chuyên gia giỏi, có trình độ 

nghiệp vụ cao 
10,00% 380.000  

 
- Lao động khác 6,71% 254.800  

3 Cổ phần bán ra bên ngoài 76.83% 2.919.600 15.500đ/ cổ phần 

  Tổng cộng: 100% 3.800.000 cp  

2.4. Phương án tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần (nếu 

có): Không có 
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PHẦN 5: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 

1. RỦI RO DỰ KIẾN 

1.1. Rủi ro về kinh tế 

Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua một số chỉ tiêu như: 

tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu 

tố rủi ro mang tính hệ thống này tác động vào mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế, cụ 

thể là các nhân tố chính: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát và lãi suất. 

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Tân Khánh An là một doanh nghiệp hoạt động trong 

lãnh thổ Việt Nam, vì thế, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Tân Khánh 

An đang và sẽ chịu ảnh hưởng bởi tiềm năng tăng trưởng của ngành bao bì nói riêng và 

của nền kinh tế Việt Nam nói chung. 

1.2. Rủi ro về luật pháp 

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An chịu 

sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, các chính sách và quy định về nhãn hiệu hàng hóa: 

sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng của Việt 

Nam ban hành và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan.  

Ngoài ra, Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới, 

mọi sự thay đổi về chính sách quản lý cũng như sự thay đổi về các văn bản quy phạm 

pháp luật điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp nói chung cũng như của các doanh 

nghiệp trong ngành luôn có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. 

1.3. Rủi ro đặc thù 

a. Rủi ro về các yếu tố nguyên liệu đầu vào 

Nguyên vật liệu chính của Công ty là hạt nhựa được nhập từ nhiều nguồn khác nhau 

ở nhiều quốc gia trên thế giới nên rất phong phú; đối với nguồn nguyên liệu mua trong 

nước, Công ty đã chủ động lập kế hoạch về nguồn liệu sử dụng trong năm để ký hợp 

đồng dài hạn với các nhà cung cấp nên không phải quan tâm nhiều đến nguồn cung ứng 

nguyên liệu trong nước.  

Là doanh nghiệp sản xuất bao bì nên nguyên liệu đầu vào chính của Công ty bao 

gồm hạt nhựa PP (Poly Propylen) và PE, nguồn cung cấp các nguyên liệu này chủ yếu từ 

nước ngoài (các nước Trung Đông, Hàn Quốc và Châu Âu). Do đó, sự bất ổn về kinh tế, 

chính trị của các nước này sẽ tác động trực tiếp đến việc cung cấp nguyên liệu đầu vào 

cho Công ty và ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của Công ty. Mặt khác, biến động giá 
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dầu cũng có những ảnh hưởng không nhỏ đến giá nguyên liệu đầu vào của Công ty. 

Trong những năm qua, giá nguyên liệu đầu vào luôn có sự biến động đã gây ra những 

khó khăn nhất định cho các doanh nghiệp sản xuất bao bì. Để hạn chế rủi ro này, Công ty 

luôn chủ động tìm nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào phù hợp với mục đích kinh doanh 

từ những nhà cung cấp ổn định và đáng tin cậy. 

b. Rủi ro cạnh tranh 

Theo Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS), trong 10 năm gần đây, ngành bao bì 

Việt Nam được đánh giá là một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh cả về quy mô 

và số lượng doanh nghiệp thành lập dẫn đến cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong 

ngành. 

Ước tính, số doanh nghiệp hoạt động trong ngành in-bao bì trên cả nước có khoảng 

2.000 đơn vị; trong đó, ngành bao bì nhựa có tốc độ phát triển nhanh nhất khoảng 15%.  

Thị phần bao bì hiện nay vẫn tập trung vào các công ty nước ngoài như Tetra Pak 

(Thụy Điển), Combibloc (Đức), SCG (Thái Lan)… Ngành bao bì nhựa chiếm tới 90% thị 

phần là các DN Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhiều doanh nghiệp sản xuất bao bì Việt 

Nam đứng trước áp lực bị các công ty nước ngoài mua lại và sáp nhập (M&A) khi một số 

doanh nghiệp tên tuổi lần lượt về tay các nhà đầu tư của Nhật Bản, một số khác đã bán 

đến 80% cổ phần cho các tập đoàn Thái Lan hoặc Hàn Quốc. 

c. Rủi ro tỷ giá 

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cơ hội Công ty TNHH MTV Tân Khánh 

An giới thiệu sản phẩm, mở rộng hoạt động kinh doanh và ký kết các hợp đồng mua bán 

với các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, cơ hội trên đi kèm với rủi ro tỷ giá, một trong 

những rủi ro không nhỏ của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành xuất nhập khẩu hiện 

nay do mức độ biến động mạnh của các đồng ngoại tệ so với đồng Việt Nam. 

1.4. Rủi ro của đợt chào bán 

Đây là đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra để thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH 

MTV Tân Khánh An. Đợt chào bán diễn ra trong thời điểm nền kinh tế và thị trường 

chứng khoán vẫn có nhiều biến động, do đó khó tránh khỏi những rủi ro liên quan thị 

trường chứng khoán. Trong điều kiện thị trường không thuận lợi, có thể xảy ra khả năng 

cổ phiếu không được chào bán hết, ảnh hưởng đến việc thực hiện cổ phần hóa Công ty 

TNHH MTV Tân Khánh An. Trong trường hợp không bán hết số lượng cổ phần chào 

bán, Ban Chỉ đạo thực hiện theo Điều 37 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau: 
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« 1. Trường hợp không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần, Ban Chỉ đạo thực 

hiện bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp theo 

phương án cổ phần hóa đã duyệt, đồng thời thực hiện các thủ tục để chuyển doanh 

nghiệp sang công ty cổ phần, số lượng cổ phần chưa bán được sẽ được điều chỉnh lại vốn 

điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ và thực hiện thoái vốn sau khi doanh nghiệp đã hoạt động 

dưới hình thức công ty cổ phần. 

2. Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần, Ban Chỉ đạo thực hiện 

thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần với giá bán không thấp 

hơn giá khởi điểm với khối lượng đã đăng ký mua hợp lệ. Nếu nhà đầu tư không mua, 

doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Trường hợp sau khi bán đấu giá công khai tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá 

trong cuộc đấu giá công khai đều từ chối mua, doanh nghiệp cổ phần hóa được thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Trường hợp đã bán được một phần số cổ phần chào bán trong cuộc đấu giá công 

khai, số lượng cổ phần còn lại chưa bán được trong cuộc đấu giá công khai (bao gồm cả 

số lượng cổ phần các nhà đầu tư đã trúng giá nhưng từ chối mua) được thực hiện theo 

trình tự sau: 

a) Ban Chỉ đạo tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá hợp lệ 

(không bao gồm các nhà đầu tư đã trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai) để bán 

thỏa thuận cho các nhà đầu tư này theo đúng khối lượng đã đăng ký và mức giá đã đặt 

mua tại phiên đấu giá theo nguyên tắc lựa chọn giá thỏa thuận từ mức giá đã trả cao 

nhất xuống mức thấp của cuộc đấu giá đã công bố trở xuống cho đủ số lượng cổ phần 

còn phải bán. 

b) Nếu không bán hết cổ phần cho các nhà đầu tư sau khi đã thỏa thuận, Ban Chỉ 

đạo tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư đã trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai 

(không bao gồm các nhà đầu tư đã trúng đấu giá nhưng từ chối mua) để thỏa thuận bán 

cho các nhà đầu tư này với giá bán là mức giá đã đặt mua tại phiên đấu giá của từng nhà 

đầu tư theo nguyên tắc lựa chọn giá thỏa thuận từ mức giá đã trả cao nhất xuống mức 

thấp của cuộc đấu giá đã công bố trở xuống cho đủ số lượng cổ phần còn phải bán. 

c) Trường hợp số lượng cổ phiếu không bán hết theo quy định tại điểm a và b khoản 

này, doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. » 

1.5. Rủi ro khác 
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Các rủi ro khác như thiên tại, dịch họa,... là những rủi ro bất khả kháng. Nếu xảy ra 

sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

2. PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN 

2.1.  Phương thức bán: 

a. Cổ phần ưu đãi bán cho cán bộ công nhân viên: 

Cổ phần ưu đãi giảm giá (giá bán bằng 60% giá trị 01 cổ phần tính theo mệnh giá) 

theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty TNHH MTV do 

Doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. 

Chi tiết như sau: 

Danh mục Diễn giải 

Tiêu chí xác định: 
Người lao động có tên trong danh sách thường 

xuyên của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2017 

Tổng số lao động tại thời điểm 

31/12/2017: 
295 người 

Tổng số lao động đủ điều kiện 

(trên 1 năm làm việc): 
271 người 

Tổng số năm công tác: 2.456 năm 

Tổng số cổ phần được mua ưu 

đãi: 
245.600 cổ phần 

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phần hạn chế chuyển nhượng 03 năm 

Giá chào bán: 60% giá trị 01 cổ phần tính theo mệnh giá 

Thời gian phân phối cổ phần dự 

kiến: 
Sau khi hoàn tất đợt đấu giá công khai 

b. Cổ phần bán cho người lao động theo cam kết làm việc lâu dài 

Chi tiết như sau: 

Danh mục Diễn giải 

Tiêu chí xác định: 

 Căn cứ Quy định số 15/QyĐ.TKA ngày 

08/06/2018 của Công ty TNHH MTV Tân Khánh 

An về việc tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi, 
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Danh mục Diễn giải 

chuyên môn nghiệp vụ cao. 

Tổng số lao động tại thời điểm 

31/12/2017: 
295 người 

Tổng số lao động đủ điều kiện: 214 người 

Tổng số cổ phần được mua ưu 

đãi: 
634.800 cổ phần 

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

Điều kiện chuyển nhượng: 
Cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo thời gian cam 

kết 

Giá chào bán: 15.500 đồng/ cổ phần 

Thời gian phân phối cổ phần dự 

kiến: 
Sau khi hoàn tất đợt đấu giá công khai 

c. Cổ phần bán đấu giá công khai 

Số cổ phần bán đấu giá sẽ được bán cho các nhà đầu tư theo hình thức bán đấu giá 

công khai thông qua Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại 

Điều 34 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017. Cụ thể như sau: 

Danh mục Diễn giải 

Điều kiện tham dự: Theo tiêu chí của Ban tổ chức đấu giá 

Số lượng cổ phần chào bán: 2.919.600 cổ phần 

Giá trị cổ phần tính theo mệnh 

giá: 
29.196.000.000 đồng 

Tỷ lệ trên Vốn điều lệ: 76,83% 

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phần tự do chuyển nhượng 

Phương thức thực hiện: Đấu giá công khai 

Giá khởi điểm: 15.500 đồng/ cổ phần 

Tổ chức thực hiện bán đấu giá 
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

(HSX) 
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Danh mục Diễn giải 

Tổ chức tư vấn: Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt 

2.2.  Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán: 

Người lao động thanh toán tiền mua cổ phần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo 

thông báo của Công ty. 

3. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA 

Tổng số tiền thu được từ cổ phần hoá doanh nghiệp sẽ được quản lý và sử dụng theo 

quy định của pháp luật về cổ phần hóa. Việc tính toán số tiền này dựa trên các giả định: 

giá bán cổ phiếu bằng giá khởi điểm đấu giá theo đề xuất (15.500 đồng/cổ phần). Giá đấu 

giá thành công thấp nhất bằng giá khởi điểm và số lượng cổ phần chào bán được bán hết. 

Số liệu cuối cùng sẽ căn cứ theo kết quả thực tế quá trình bán cổ phần để cổ phần hóa của 

Công ty. 

Stt Nội dung Số lượng cp Giá trị (đồng) Ghi chú 

 

Kế hoạch sử dụng tiền dự kiến 

thu được từ đợt phát hành    

1 Phần vốn Nhà nước bán bớt 3.800.000 56.566.800.000 
 

a Mệnh giá 3.800.000 38.000.000.000 
 

b Thặng dư 0 18.566.800.000 

 

2 
Phần phát hành thêm tăng vốn 

điều lệ cho CTCP 
- - 

 

a Mệnh giá - - 
 

b Thặng dư - - 
 

3 Chi phí cổ phần hóa 
 

717.159.000 

Theo dự 

toán được 

Khánh 

Việt phê 

duyệt 

4 
Chi phí giải quyết chế đô ̣người 

lao đôṇg  
687.186.900 
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Stt Nội dung Số lượng cp Giá trị (đồng) Ghi chú 

5 
Tổng số tiền nộp về Ngân sách 

Nhà nước  

55.162.454.100 
(5) = (1) – 

(3) – (4) 

4. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÁC 

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 

4.1. Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ Tổng Công ty Khánh Việt: 

Ông Nguyễn Đình Hương Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt. 

 Trưởng BCĐ CPH Công ty TNHH MTV Tân Khánh 

An. 

Bản công bố thông tin này do Doanh nghiệp cổ phần hóa và Tổ chức tư vấn lập đã 

được Ban chỉ đạo cổ phần hóa thông qua. 

4.2. Đại diện Tổ chức phát hành 

Ông Phạm Văn Bình Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân 

Khánh An. 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là 

phù hợp với thực tế để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài 

chính, kết quả và triển vọng của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An trước khi đăng ký 

tham dự đấu giá mua cổ phần. Bản công bố thông tin này chỉ có tính chất tham khảo, các 

nhà đầu tư nên tham khảo thêm Quy chế bán đấu giá, và các nguồn thông tin khác trước 

khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần. 

4.3. Đại diện tổ chức tư vấn 

Ông Võ Hữu Tuấn Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại 

Tp.HCM. 

Chúng tôi đảm bảo rằng việc xây dựng và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố 

thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin 

và số liệu do Công ty TNHH MTV Tân Khánh An cung cấp. Chúng tôi đảm bảo rằng các 

bước thực hiện và nội dung Bản công bố thông tin này đã tuân thủ đúng trình tự bắt buộc 

theo quy định của Pháp luật nhưng không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán. 

 



PHAM VAN BINH 

Ban Cling bo thong tin ban dim gid 	 Cong ty TNHH MTV Tan Kluinh An 

PHAN 6: KET LUAN 

Ban cong be thong tin nay la mot phAn cua he so,  ban du gia co phAn lAn dAu ra 

cong chung cua Cong ty TNHH MTV Tan Khanh An, dugc cung cap cho cac nha dAu to 

nhAm rmjc dich giup cac nha (tau ttr c6 the tu danh gia ve tai san, hoot &Mg kinh doanh, 

tinh hinh tai chinh va trien vong cua Cong ty trong Wang lai. 

Cac thong tin nay 'thong ham y bao dam gia tri cua co phAn. Ban cong be thong tin, 

dtrgc lap tren co,  sa cac thong tin va so lieu do Cong ty cung cap dam bao tinh cong khai,ity 

minh bach, cong bAng va bao ve quyen, lgi ich hop phap cua nha dAu tu. 	 .IET * 

Vi Ban cong b6 thong tin dugc lAp sau th&i diem Phucmg an co phAn h6a duoc  

duyet, do do mot se se lieu trong Ban cong be thong tin c6 cap nh4t cho phit hgp vai thuc 

Chung toi khuyen cao cac nha dAu to nen tham khao Ban cong be thong tin nay, 

Quy the ban dAu gia co phAn va cac tai lieu, nguen thong tin c6 lien quan khac truck khi 

quyet dinh tham gia dAu gia mua co phAn cua Cong ty. 

BAN CHI DAO CO PHAN HOA 

TRCONG BAN 

NGUYEN DINH HOING 

CONG TY TNHH MTV TAN KHANH AN 

CHI) TICH KIEM GIAM DOC 
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