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PHÜÛNG ÂN CHUYÉN NHÜ0NG VON CÔ DÔNG DÀU T l/ T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THl/C PHÂM AN G1ANG

DANH MVC CAC TlT VÀ NHÔM Tl1 VIÉT TÂT
• Chü sà hùu vôn chuyên nhuçrng/ Bên : Tông Công ty Luang thuc Miên Nam -  

chuyên nhuçrng/ Tông Công ty/ Công ty cô phân 
Vinafood 2
Công ty cô vôn cùa doanh nghiêp : Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sàn
chuyên nhuçmg/ Bên duçrc chuyên Thuc phâm An Giang
nhuçrng/ Công ty/ AFIEX
Don vi thâm dinh giâ lân thu nhât : Công ty TNHH Hâng Kiêm toân AASC
Don vi thâm dinh giâ lân thu hai : Công ty TNHH Kiêm toân CPA Viêt Nam
Don vi tu vân/ Agriseco Miên Trung : Công ty cô phân Chung khoân Agribank -

Chi nhânh Miên Trung
DHDCD : Dai hôi dông cô dông
HDQT : Hôi dông quàn tri
HDTV : Hôi dông thành viên
TGD : Tông giâm dôc
BKS : Ban kiêm soât
CTCP : Công ty cô phân
TNHH : Trâch nhiêm hùu han
UBCKNN : Uy Ban Chung khoân Nhà nuàc
VSD : Trung tâm Luu kÿ Chung khoân Viêt Nam
HNX : Sà Giao dich Chung khoân Hà Nôi
LNST : Lçri nhuân sau thuê
DTT : Doanh thu thuân
VCSH : Vôn chü sà hüu
VDL : Vôn diêu le
HDKD : Hoat dông kinh doanh
SXKD : Sàn xuât kinh doanh
BCTC : Bâo câo tài chinh
DVT : Don vi tinh
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PHÜONG ÀN CHUYÊN NHU'QNG VÔN CÔ DÔNG DÀU TU T Al
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÂN THUC PHÂM AN GIANG

TÔNG CÔNG TY CÔNG HÔA XÂ HQI CHÜ NGHÏA VIÊT NAM
LlTONG THÇC MIÈN NAM Dôc lâp -  Tu do -  Hanh phüc

-  CÔNG TY CÔ PHÀN -------------------------------------
Thànhphô Hô Chi Minh, ngày thâng nam 2022

PHl/GNG AN CHUYÊN NHU'QNG VÔN CÔ HONG DÀU TU 
TAI CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÀU 

NÔNG SÂN THy'C PHÂM AN GIANG

I. TÔNG QUAN VÈ DOANH NGHIÊP
1. Thông tin chung vè Doanh nghiçp
1.1. Thông tin khâi quât

- Tên doanh nghiêp
- Tên tiêng Anh
- Tên viét tàt

-Logo

- Tru sô chinh

- Diên thoai 
-Fax

-G iâyCN DK  DN

- Vôn dieu le

- Ma cô phiêu
- Niêm yêt tai

Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sàn thuc phâm An Giang 
An Giang Agriculture and Foods Import-Export Joint Stock Company 
AFIEX

AFIEX
: 2045 Tràn Humg dao, Phuông Mÿ Thôi, Thành phô Long Xuyên, Tinh 
An Giang 

0296 3932 963 
0296 3932 981
1600194461 do Sô Kê hoach và Dâu tu Tinh An Giang câp lân dâu 

ngày 01 thâng 04 nàm 2011, dàng ky thay dôi lân gân nhât vào ngày 28 
thâng 04 nàm 2021 
: 350.000.000.000 dông 
(Bàng chu: Ba tram nàm muai ty dông)
: AFX
: Sà Giao dich Chung khoân Hà Nôi (UpCom)

1.2. Quâ trinh hinh thành và phàt triên

Nàm 1990: Công ty duçrc thành lâp theo Quyêt djnh sô 71/QD-UBTC ngày 
10/02/1990 cùa UBND Tinh An Giang, tir sir sâp nhâp cüa ba công ty: Công ty Chàn 
nuôi, Công ty Xuât nhâp khâu Thüy sàn và Xi nghiêp Khai thâc Chê biên Thüy sàn theo 
mô hinh là doanh nghiêp nhà nuac vai tên goi ban dâu là Công ty Xuât nhâp khâu Nông 
thüy sàn An Giang;

Nàm 1992: Càn eu quy chê thành lâp, giài thê doanh nghiêp nhà nude ban hành theo 
Nghi dinh sô 156/HDBT ngày 07/05/1992 cüa Hôi dông Bô truômg, UBND Tinh An
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Giang dâ ra Quyêt dinh sô 528/QD ngày 02/11/1992 thành lâp lai Công ty, dông thài tiêp 
tue sâp nhâp mot bô phân cüa Công ty Lâm sàn vào Công ty Xuât nhâp khâu Nông thüy 
sàn An Giang;

Nam 1995: UBND Tinh An Giang dâ tâch Công ty thành hai công ty hoat 
dông dôc lâp dô là Công ty Xuât nhâp khâu Thùy sàn An Giang (nay là Công ty 
Cô phân XNK Thùy sàn An Giang - AGIFISH) và Công ty Xuât nhâp khâu Nông 
sàn Thuc phâm An Giang - AN GIANG AFIEX;

Ngày 29/01/1996, Công ty Xuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang duge 
thành lâp theo Quyêt dinh sô 69/QD-UB ngày 29/01/1996 cüa UBND Tinh An Giang;

Nam 2010: Công ty dâ duge UBND Tinh An Giang phê duyêt phuong ân chuyên 
thành Công ty cô phân theo Quyêt dinh sô 1808/QD-UBND ngày 22/9/2010;

Nàm 2011: Công ty dâ tiên hành Bai hôi dông cô dông thành lâp và chinh thuc 
hoat dông theo mô hinh Công ty cô phân tù ngày 01/4/2011 véi vôn diêu le 350 
ty dông;

Ngày 06/07/2011, Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sàn thuc phâm An Giang 
chinh thuc trà  thành Công ty dai chüng theo van bân sô 148/CQDD-NV do Ûy 
ban Chüng khoân Nhà nuoc -  Co quan dai diçn tai Thành phô Hô Chi Minh câp;

Ngày 02/12/2016, Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sàn thuc phâm An Giang 
chinh thuc giao dich trên sàn UpCom theo Quyêt dinh sô 758/QD-SGDHN ngày 
21/11/2016 và Thông bâo sô 1212/TB-SGDHN ngày 21/11/2016 cüa Sà Giao 
dich Chüng khoân Hà Nôi;

Hiên nay, Công ty dang hoat dông kinh doanh theo Giây chüng nhân dàng kÿ 
kinh doanh sô 1600194461 do Sà Kê hoach và Dâu tu Tinh An Giang câp lân 
dâu ngày 01/04/2011, thay dôi lân thü 9 ngày 28/04/2021 vài vôn diêu le là 350 
ty dông.

PHÜÜNG ÂN CHUYÉN NHÜQNG v o n  c ô  d ô n g  d à u  t u ' t a i
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÀT NHÂP KHÀU NÔNG SÀN TH1JC PHÀM AN G1ANG

2. Ngành nghê kinh doanh

STT Tên ngành Mâ ngành
1 Trông cây lây quà chüa dâu 0122
2 Trông cây dièu 0123
3 Trông cây hô tiêu 0124
4 Trông cây cao su 0125
5 Trông cây cà phê 0126

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  _ g _  A * -
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PHU'CNG ÂN CHUYÊN NHl/ONG VON CÔ DÔNG DÀU TU T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÂN THUC PHÂM AN G1ANG

STT Tên ngành Mâ ngành

6 Trông cây chè 0127

7 Hoat dông dich vu trông trot 0161

8 Hoat dông dich vu sau thu hoach 0163

9
Ché bién, bào quàn thit và câc sàn phâm tir thit 
Chi tiêt: Sàn xuât, chê biên và bào quàn thit

1010

10
Ché bién, bào quàn thuÿ sàn và câc sàn phâm tir thuÿ sàn 
Chi tiêt: Sàn xuât, chê biên và bào quàn thüy sàn

1020

11
Sàn xuât dâu, mà dông, thuc vât
Chi tiêt: Sàn xuât, chê biên và bào quàn dâu m a
Chi tiét: Chê bién dau Bio-Diesel và nhiên lieu khâc tic m a câ

1040

12
Xay xât và sàn xuât bot thô 
Chi tiêt: Xay xât và sàn xuât bot

1061

13
Sàn xuât thuc an gia sûc, gia câm và thuÿ sàn 
Chi tiêt: Xay xât, sàn xuât thuc an gia suc 
Chi tiêt: Sàn xuât thuc an chân nuôi thüy sàn

1080

14
Cua, xè, bào go và bào quàn gô 
Chi tiêt: S a  chê gô
Chi tiêt: Sàn xuât câc sàn phâm tic gô

1610

15
Sàn xuât giây nhân, bia nhàn, bao bi tir giây và bia 
Chi tiêt: Sàn xuât bao bi

1702

16
Sàn xuât khâc chua duçrc phân vào dâu 
Chi tiêt: Sàn xuât bâng phân tic

3290

17
Sàn xuât diên 
Chi tiêt: Diên giô 
Chi tiêt: Diên mât trài

3511

18
Truyèn tài và phân phôi diên 
Chi tiêt: Phân phôi diên

3512

19
Bân mô tô, xe mây
Chi tiêt: Dai ly xe mây diên

4541

20 Bân phu tùng và câc bô phân phu trç cua mô tô, xe mây 4543

21
Bân buôn thuc phâm
Chi tiêt: Mua bân thuc phâm
Chi tiét: Bân buôn thit và câc sàn phâm tic thit

4632

22
Bân buôn dô uông
Chi tiêt: Mua bân âô uông, ruçru bia

4633
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PHUONG â n  c h u y ê n  NHU'ONG v o n  c ô  d ô n g  d à u  t u ’ t a i
CÔNG TY CÔ PHÂN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THI/C PHÂM AN GIANG

STT Tên ngành Mâ ngành

23

Ban buôn dô dùng khâc cho gia dinh 
Chi tiét: Mua bàn my phâm và hôa my phâm  
Chi tiêt: Mua bàn âô dùng câ nhân và gia âinh 
Chi tiêt: Mua bàn hàng bàch hôa tông hop

4649

24

Ban buôn vât lieu, thiêt bi làp dât khâc trong xây dung 
Chi tiêt: Mua bàn vât lieu xây dung 
Chi tiêt: Mua bàn âô ngu kim
Chi tiêt: Mua bàn thiét bi câp nirâc trong nhà và phu tùng thay thê 
Chi tiêt: Mua bàn thiêt bi nhiêt và phu tùng thay thê

4663

25

Ban buôn chuyên doanh khâc chua dugc phân vào dâu
Chi tiêt: Bàn buôn bao bi
Chi tiêt: Mua bàn phân bon
Chi tiêt: Mua bàn thuôc thü y
Chi tiêt: Mua bàn thuôc thùy sàn
Chi tiêt: Mua bàn bâng phân tir

4669

26 Vân tài hàng hôa bâng duàng bô 4933

27

Kho bai và liru giü hàng hôa
Chi tiêt: Kho bai và liru g iü  hàng hôa trong kho ngoai quan 
Chi tiêt: Kho bâi và liru g iü  hàng hôa trong kho dông lanh (trü kho 
ngoai quan)
Chi tiêt: Kho bâi và liru g iü  hàng hôa trong kho loai khâc

5210

28

Hoat dông dich vu ho trçy khâc liên quan dên vân tài 
Chi tiét: Hoat dông cùa âai ly làm thü tue hâi quan, güi hàng, giao nhân 
hàng hôa, hoat dông liên quan nhu: bao gôi hàng hôa nhâm mue dich 
bào vê hàng hôa trên duàng vân chuyên, dô  hàng hôa, hoat dông cùa 
câc âai ly vân tài hàng hôa, kê câ dich vu liên quan dên hâu cân (trü 
hôa long khi âê vân chuyên và hoat dông vân tài liên quan dên âuong  
hàng không)

5229

29
Dich vu liru trü ngàn ngày
Chi tiét: Biêt thu hoâc cân hô kinh doanh dich vu luu trü ngân ngày 
Chi tiêt: Nhà khâch, nhà nghi kinh doanh dich vu luu trü ngân ngày

5510

30
Dich vu phuc vu dô uông 
Chi tiêt: Quân cà phê, giài khât

5630

31 Hoat dông hô trg dich vu tài chinh chua dugc phân vào dâu 6619

32

Kinh doanh bât dông sàn, quyèn sù dung dât thuôc chù sô hùu, chù su 
dung hoâc di thuê
Chi tiêt: Mua, bàn nhà à  và quyên sù  dung dât à
Chi tiêt: Mua, bàn nhà và quyên sù  dung dât không âê à

6810
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PHUONG â n  c h u y é n  nhltong  v o n  cô DÔNG BÀU Tir T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THUC PHÂM AN G1ANG

STT Tên ngành Mâ ngành
Chi tiêt: Cho thuê, âiêu hành, quân ly nhà và âât à
Chi tiêt: Cho thuê, âiêu hành, quân ly nhà và âât không âê à
Chi tiêt: Kinh âoanh bât âông sàn khâc

33 Trông lüa o u i

34 Trông ngô và cây luang thuc cô hat khâc 0112

35
Trông cây an quà
Chi tiêt: Trông cây ân quà khâc

0121

36
Chàn nuôi trâu, bô và sàn xuât giông trâu, bô 
Chi tiêt: Sàn xuât giông trâu, bô 
Chi tiêt: Chân nuôi trâu, bô

0141

37
Chàn nuôi dê, ciru và sàn xuât giông dê, cira, hucru, nai 
Chi tiét: Sàn xuât giông âê, ciru, hucru, nai 
Chi tiêt: Chân nuôi âê, ciru, hucru, nai

0144

38 Chàn nuôi Ion và sàn xuât giông lçn 0145

39
Hoat dông dich vu chàn nuôi
Chi tiêt: Hoat âông âich vu chân nuôi

0162

40 Khai thâc gô 0220

41

Nuôi trông thuÿ sàn nôi dia
Chi tiét: Sàn xuât cà giông, câ thit nucrc ngot
Chi tiêt: l/crm câ giông
Chi tiêt: Nuôi câ nu&c ngot

0322

42

Ban buôn nông, lâm sàn nguyên lieu (trir gô, tre, nua) và dông vât sông.
Chi tiêt: Mua bân sân phâm chân nuôi
Chi tiét: Mua bân nguyên lieu thirc ân chân nuôi
Chi tiét: Mua bân lüa giông, thôc, ngô, lüa mi, hat ngü côc khâc
Chi tiêt: Mua bân thirc ân thüy sân
Chi tiét: Mua bân heo giông, heo thit, tinh âich heo

4620

43 Bân buôn gao, lüa mÿ, hat ngü coc khâc, bçt mÿ
4631

(Chinh)

44
Hoat dông thü y
Chi tiêt: Dich vu chüa bênh cho gia süc, gia câm 
Chi tiêt: Dich vu chüa bênh cho thüy sàn

7500

45
Chân nuôi Dich vu giêt mô gia süc, gia câm tâp trung
*Ghi chü: Doanh nghiçp thuc hiên âüng quy âinh phâp luât hiên hành
trong quâ trinh hoat âông.

Chua cô 
mâ ngành 
nghê này

(Nguon: CTCP Xuât nhâp khâu Nông sân Thuc phâm An Giang)
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PHÜONG ÂN CHUYÊN NHUÜNG VON CÔ DÔNG DÀU TU- T AI
CÔNG TY CÔ PHÂN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THUC PHÂM AN GIANG

3. Ban lânh dao cûa Công ty
Câc thành viên cûa Hôi dông quàn tri và Ban giâm dôc Công ty tai thcri diêm lâp 

phuang an này nhu sau:

❖  Hçi dong quân trj

STT Hç và tên Chûc vu
1 Ông Bàng Quang Thâi Chü tich Hôi dông quàn tri
2 Ông Nguyen Dinh Tuy Thành viên
3 Ông Vü Van Hài Thành viên
4 Bà Nguyen Thu Hà Thành viên

5 Ông Trinh Quôc Binh Thành viên

6 Ông Hua Minh Tri Thành viên
7 Ông Pham Anh Vü Thành viên

(Nguôn: CTCPXuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang)

❖  Ban Kiem soât
STT Hç và tên Chirc vy

1 Ông Trân Trçng Binh Trucmg ban
2 Bà Nguyen Lê Bào Anh Thành viên

3 Bà Nguyên Vü Phuong Thào Thành viên
--------- ------------------------------------------ ,--------------------7--------------- 7------------------—------- J--?-------------------

(Nguôn: CTCPXuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang)

❖  Ban Giâm dôc
STT Hç và tên Chirc vu

1 Ông Hua Minh Tri Tông Giâm dôc
2 Ông Pham Ngça Long Phô Tông Giâm dôc
3 Phùng Thj Thành Giang Giâm dôc Tài chinh

--------- ------------------------------------------ ---------------------7--------------- t----- ------------------------- -j-------------------
(Nguôn: CTCPXuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang)

❖  Dai diên phâp luât
STT Ho và tên Chûc vu

1 Ông Bàng Quang Thâi Chù tich Hôi dông quàn tri
2 Ông Hua Minh Tri Tông Giâm dôc

..~r-------------------- 7--------------- ?-------------- ;---------------- j --------------------
(Nguôn: CTCPXuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang)

4. Mo hinh to chûc và hoat dông cûa Công ty

Mô hinh tô chirc cûa Công ty dugc xây dung theo mô hinh công ty cô phân và hoat 
dông theo Luât Doanh nghiêp, Luât Chumg khoân, Biêu le Công ty. Bô mây Công ty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _ 1 0 _
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PHUONG â n  c h u y ê n  n h u o n g  v o n  c ô  DÔNG DÀU T ir T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THl/C PHÂM AN GIANG

dugc chia thành câc Phông ban chuc nàng, câc chi nhânh và xi nghiêp vôi chuc nàng, 
nhiêm vu eu thê nhu sau:

(Nguôn: CTCPXuât nhâp khâu Nông sàn Thircphâm An Giang) 

C a câu tô chirc quàn lÿ cüa Công ty gôm:

Bai hôi dong cô dông

Dai hôi dông cô dông gôm tât cà câc cô dông cô quyên biêu quyêt, là ca quan cô 
quyèn lue cao nhât cüa Công ty. DHBCB cô nhiêm vu: Thông qua sua dôi bô sung Diêu 
le, thông qua kê hoach phât triên cüa Công ty, thông qua bâo câo tài chinh hàng nàm, bâo 
câo cüa HDQT, Ban kiêm soât và cüa câc kiêm toân viên. Quyêt dinh sô luçmg, cô quyên 
bâu, bai nhiêm thành viên cüa HDQT, Ban Kiêm soât; câc nhiêm vu khâc theo quy dinh 
cüa Diêu lê Công ty và quy dinh cüa phâp luât.

>  Dai hôi dông cô dông cô quyên thâo luân và thông qua:
- Thông qua dinh huông phât triên cüa Công ty;
- Quyêt dinh câc loai cô phân và tông sô co phàn cüa tùng loai dugc quyên chào bân; 

quyêt dinh mue cô tue hàng nàm cüa tùng loai cô phân;
- Bâu, mien nhiêm, bâi nhiêm thành viên Hôi dông quàn tri, thành viên Ban kiêm soât;
- Quyêt dinh dâu tu hoàc bân sô tài sàn cô giâ tri tù 50% tông giâ tri tài sàn trô lên dugc 

ghi trong bâo câo tài chinh gân nhât cüa Công ty;
- Quyêt dinh sua doi, bo sung Diêu lê công ty;
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PHÜGNG à n  c h u y è n  n h u o n g  v o n  c ô  d ô n g  d à u  t u  t a i
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÂN THUC PHÂM AN GLA.NG

- Thông qua bâo câo tài chinh hâng nam;
- Quyét dinh mua lai trên 10% tông sô cô phân dâ ban cüa moi loai;
- Xem xét, xü lÿ vi pham cüa thành viên Hôi dông quân tri, thành viên Ban kiêm soât gây 

thiêt hai cho Công ty và cô dông Công ty;
- Quyét dinh ngân sâch hoàc tông mue thù lao, thuong và lai ich khâc cho Hôi dông quàn 

tri, Ban kiêm soât;
- Phê duyêt Quy chê quân tri nôi bô; Quy chê hoat dông Hôi dông quàn tri, Ban kiêm 

soât;
- Phê duyêt danh sâch công ty kiêm toân duge châp thuân; quyét dinh công ty kiêm toân 

duge châp thuân thuc hiên kiêm tra hoat dông cüa Công ty, bai miên kiêm toân viên 
duge châp thuân khi xét thây cân thiêt;

- Quyên và nghîa vu khâc theo quy dinh phâp luât.
>  Bai hôi dong cô dông thuôrng niên thào luân và thông qua câc vân dê sau dây:
- Ké hoach kinh doanh hàng nam cüa công Công ty;
- Bâo câo tài chinh hàng nam dâ duge kiêm toân;
- Bâo câo cüa Hôi dông quàn tri vê quàn tri và kêt quà hoat dông cüa Hôi dông quàn tri 

và timg thành viên Hôi dông quàn tri;
- Bâo câo cüa Ban kiêm soât vê kêt quà kinh doanh cüa Công ty, kêt quà hoat dông cüa 

Hôi dông quàn tri, Tông giâm dôc;
- Bâo câo tu dânh giâ kêt quà hoat dông cüa Ban kiêm soât và thành viên Ban kiêm soât;
- Mue cô tue dôi vdi moi cô phân cüa timg loai;
- Sô lugng thành viên Hôi dông quàn tri, Ban kiêm soât;
- Bàu, miên nhiêm, bai nhiêm thành viên Hôi dông quàn tri, thành viên Ban kiêm soât;
- Quyét dmh ngân sâch hoac tông mue thù lao, thuong và lgi ich khâc dôi vôi Hôi dông 

quàn tri, Ban kiêm soât;
- Phê duyêt danh sâch công ty kiém toân duge châp thuân; quyét dinh công ty kiêm toân 

duge châp thuân thuc hiên kiêm tra câc hoat dông cüa Công ty khi xét thây cân thiêt;
- Bô sung và süa dôi Biêu lê công ty;
- Loai cô phân và sô lugng cô phân mai duge phât hành dôi vôi moi loai cô phân;
- Chia, tâch, hgp nhât, sâp nhâp hoàc chuyên dôi Công ty;
- Tô chüc lai và giài thê (thành lÿ) Công ty và chi dinh nguài thành lÿ;
- Quyét dinh dâu tu hoàc ban sô tài sàn cô giâ tri tù 50% tông giâ tri tài sàn trà  lên duge 

ghi trong Bâo câo câo tài chinh gân nhât cüa Công ty;
- Quyét dinh mua lai trên 10% tông sô cô phân dâ ban cüa moi loai;
- Công ty kÿ két hgp dông, giao dich vôi nhùng dôi tugng duge quy dinh tai Khoân 1 

Dièu 167 Luât Doanh nghiêp vôi giâ tri bàng hoàc lôn han 35% tông giâ tri tài sàn cüa 
Công ty duge ghi trong Bâo câo tài chinh gân nhât;
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- Chip thuân câc giao dich quy dinh tai Khoân 4 Diêu 293 Nghi dinh sô 155/2020/NB- 
CP ngày 31 thâng 12 nam 2020 cüa Chinh phü quy dinh chi tiêt thi hành mot sô diêu 
cüa Luât Chüng khoân;

- Phê duyêt Quy ché nôi bô vê quàn tri Công ty, Quy chê hoat dông cüa Hôi dông quàn 
tri, Quy chê hoat dông cüa Ban kiêm soât;

- Câc vân dè khâc theo quy dinh cüa phâp luât và Diêu lê này.
❖  Hôi dong quàn tri

HDQT Công ty gôm 07 thành viên do BHBCD bâu, miên nhiêm hoàc bâi nhiêm, bao 
gôm: Chü tich HDQT và câc Thành viên HDQT.

- HDQT là co quan quàn lÿ Công ty giüa hai ky Bai hôi dông cô dông, cô toàn quyên 
nhân danh Công ty dê quyêt dinh moi vân dê liên quan dên mue dich, quyên loi cüa 
Công ty, trir nhüng vân dê thuôc thâm quyên cüa BHBCB. HBQT cô trâch nhiêm giâm 
sât Tong Giâm dôc dieu hành và nhüng ngiiài quàn lÿ khâc. Quyên và nghïa vu cüa 
HBQT do Luât phâp và Bièu lê Công ty, câc quy chê nôi bô cüa Công ty và Nghi quyêt 
BHBCB quy dinh. Chü tich HBQT và Tông Giâm dôc là nguôi dai diên theo phâp luât 
cüa Công ty.

❖  Ban kiêm soât

Ban kiêm soât Công ty gôm 03 thành viên, là co quan do BHBCB bâu ra, thay mat 
cô dông kiêm soât moi hoat dông kinh doanh, quàn tri, diêu hành cüa Công ty, cô chürc 
nâng nhiêm vu theo quy dinh tai Biêu lê Công ty và quy dinh cüa phâp luât.

❖  Ban Tong Giâm doc

Ban Tong Giâm dôc chiu trâch nhiêm chung toàn bô vê câc mat công tâc và câc mat 
hoat dông sàn xuât kinh doanh cüa Công ty. Ban Tông Giâm dôc chiu trâch nhiêm truôc 
Hôi dong quàn tri Công ty và truôc phâp luât vê viêc thirc hiên quyên và nghïa vu duqc 
giao.

Ban Tông Giâm dôc cüa Công ty gôm cô 01 Tông Giâm dôc và 01 Phô Tông Giâm 
doc. Tông Giâm dôc là nguôi diêu hành hoat dông hàng ngày cüa Công ty và chiu trâch 
nhiêm truôc HBQT vê viêc thirc hiên câc quyên và nhiêm vu duqc giao.

Phô Tông Giâm dôc là nguôi giüp viêc cho Tông Giâm dôc và chiu trâch nhiêm truôc 
Tông Giâm dôc vè phân viêc duqc phân công, chü dông giài quyêt nhüng công viêc dâ 
duqc Tông Giâm doc uÿ quyên và phân công theo düng Bièu lê Tô chüc và hoat dông 
cüa Công ty.

PHÜÛNG ÂN CHUYÊN NHU'ONG VON CÔ DÔNG DÀU TU TAI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÀT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THU C PHÀM AN GIANG
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PHU’ONG ÂN CHUYÊN NHÜ0NG VON CÔ DÔNG DÀU TU T Al
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THUC PHÀM AN G1ANG

❖  Câc Phông, Ban
> Phông Tong hçp:

Phông Tông hop thuc hiên churc nàng vê quàn tri nguôn nhân lue, quàn tri van 
phông, tài sàn và câc công tac quàn tri nôi bô vê hành chinh, lao dông tiên luong, thi dua, 
kÿ luât.

> Phông Tài chinh Ke toân:

Phông Kê toân chiu trâch nhiêm vê công tâc tài chinh, kê toân cùa Công ty. Ngoài ra, 
tai câc chi nhânh côn cô câc tô kê toân phuc vu công tâc hach toân tai don vi, eu thê: Tât 
cà câc giao dich cô giâ tri lôn hon dêu thuc hiên qua hê thông ngân hàng, cô su kiêm tra 
tâp trung tai Kê toân Vàn phông Công ty.

> Phông Kinh doanh tiép thi:

Phông Kinh doanh tiêp thi thuc hiên churc nâng thu mua nguyên lieu sàn xuât và kinh 
doanh câc sàn phâm cûa Công ty, bao gôm luong thuc, thuc àn chàn nuôi....

> Ban Dau tir và Phât trien dir an:

Thuc hiên và tham muu cho HDQT và Tông Giâm dôc trong công tâc dâu tu, phât 
triên câc du ân cùa Công ty (gôm công tâc phât triên du ân và quàn lÿ du ân).

> Xi nghiêp Thuc àn chàn nuôi thuy sàn:

Xi nghiêp sàn xuât thuc àn chàn nuôi dang bôt, cân mành, viên, viên nôi, ... cho gia 
sue, gia câm, câ, luon, êch voi 04 dây chuyên cho công suât thiêt kê 91.000 tân/nàm.

> Xi nghiêp chê bien lâm sue sàn:

Xi nghiêp chü yêu kinh doanh dich vu giêt mô gia sue, gia câm.

> Chi nhânh tai Thành pho Ho Chi Minh và Hà Nôi:

Chi nhânh TP.HCM phu trâch viêc dàm phân hop dông xuât khâu gao, giao nhân 
hàng hôa cho Công ty (chù yêu là luong thuc) và cung câp dich vu giao nhân cho khâch 
hàng.

> Trai chàn nuôi VInh Khânh:

Trai chàn nuôi và bân heo giông, câ tra giông và bân thuong phâm (heo thit, tinh heo, 
thuc àn chàn nuôi).

-----------------------------------------------------------------------------------  _14_*
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PHU'ONG AN CHUYÊN NHÜ0NG VON CÔ DÔNG DÀU TÜ T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THUC PHÀM AN GIANG

> Xuât khâu lircmg thirc:

Chi nhânh thirc hiên nhiêm vu sân xuât, chê biên và kinh doanh gao.

5. Co* câu cô dông cüa công ty
5.1. Ctr câu co dông tai ngày 30/06/2021

STT Tên cô dông Sô ltrçng
So cô phàn nàm giü 

(co phàn)
Tÿ lê so hiru

(%)
1 Cô dông trong nirô'c 747 34.999.100 99,997%
1 Tô churc 5 28.050.400 80,146%

2 Câ nhân 742 6.948.700 19,854%

II Cô dông nirôc ngoài 4 900 0,003%
1 Tô chuc 0 0 0%

2 Câ nhân 4 900 0,003%

III Co phiéu quÿ 0 0 0%
Tong công 751 35.000.000 100%

............  ..... " J 5-------------- ------ ?--------------- *----------------- ---------------5-------------------“
(Nguôn: CTCP Xuât nhâp khâu Nông sân Thuc phâm An Giang) 

5.2. Danh sâch co dông nam giîr tir trên 5% von co phàn cüa Công ty tai ngày
30/06/2021

STT Tên co dông
So

CMTND/HC
/GCNDKDN

Dia chi
Sô co phân 
(co phàn)

Tÿ îç
(%)

1
Quÿ Dâu tu ha 
tâng PVI

153/TB/UBCK
Tâng 25, Tôa nhà PVI, Lô 
VP2, Yên Hôa, Phucmg Yên 
Hôa, Quân Câu Giây, Hà Nôi

17.850.000 51,00

2

Tông công ty 
Luong thirc Miên 
Nam -  Công ty cô 
phân

0300613198
333 Trân Hung Dao, Phuàng 
Câu Kho, Quân 1, Thành phô 
Ho Chi Minh

7.181.650 20,52

3
Công ty TNHH 
MTV Xô sô Kiên 
thiêt An Giang

1600190393
64C Nguyên Thâi Hpc, 
Phucmg Mÿ Binh, Thành phô 
Long Xuyên, Tinh An Giang

3.018.750 8,63

(Nguôn: CTCP Xuât nhâp khâu Nông sân rhuc phâm An Giang)
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5.3. Danh sâch co dông sang lâp và tÿ le cô phàn nam giû*

Công ty cô phàn Xuât nhâp khâu Nông sân Thuc phâm An Giang là doanh nghiêp 
duqc hinh thành tir sâp nhâp câc doanh nghiêp nhà nuôc và không cô cô dông sàng lâp 
khi chuyên dôi thành công ty cô phân.

5.4. Thông tin vè tÿ lç sô hihi nirô*c ngoài

Théo Công van sô 3424/UBCK-PTTT ngày 07/07/2021 cüa Üy ban Chung khoân 
Nhà nuoc vè hô sa thông bâo ty le sô hîru nuoc ngoài tôi da tai Công ty cô phân Xuât 
nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang, thông bâo ty le sa hîru nuac ngoài tôi da cüa 
Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang (Mâ chung khoân: 
AFX tai sàn UpCom) a  mue 0% dây dü, hop le theo quy dinh tai Nghi dinh sô 
155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa Chinh phü quy dinh chi tiêt thi hành mot sô diêu 
cüa Luât Chung khoân.

6. Danh sâch nhüng công ty mç và công ty con cüa Công ty co phân Xuât nhâp 
khâu Nông sân Thirc phâm An Giang, nhîrng công ty mà Công ty AFIEX dang nam 
quyèn kiem soât hoac co phàn chi phoi, nhîrng công ty nam quyèn kiêm soât hoac co 
phàn chi phoi doi vôi Công ty AFIEX

6.1. Câc công ty truc thuôc

PHUÛNG â n  c h u y ê n  n h u o n g  v o n  c ô  d ô n g  d à u  t u ' t a i
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÀT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THUC PHÂM AN GIANG

STT Tên Công ty Dia chi tru sô chinh
Hoat dông 
kinh doanh

1
Chi nhânh Xuât khâu 
Luang thuc

Khôm Thành An, Phucmg Mÿ Thai, Thành 
phô Long Xuyên, Tinh An Giang

Chê biên 
luang thuc

2
Chi nhânh Xi nghiêp 
Thuc ân Chàn nuôi 
Thüy sân

Quôc lô 91, Khôm Dông Thành B, Phucmg 
Mÿ Thành, Thành phô Long Xuyên, Tinh An 
Giang

Thüc an gia 
süc

3
Chi nhânh Xi nghiêp 
Chê biên Lâm Süc Sàn

Khôm Dông Thành B, Phuômg Mÿ Thành, 
Thành phô Long Xuyên, Tinh An Giang

Chê biên lâm 
süc sàn

4
Chi nhânh Trai chàn 
nuôi Vinh Khânh

Âp Trung Binh Tiên, Xâ Vinh Trach, Huyên 
Thoai San, Tinh An Giang

Chàn nuôi

5
Chi nhânh tai Thành 
phô Hô Chi Minh

Lâu 6, Sô 68 Nguyen Hue, Phuong Bên Nghé, 
Quân 1, Thành phô Hô Chi Minh

Dich vu

(Nguôn: CTCPXuâî nhâp khâu Nông sân Thirc phâm An Giang)

-16-^
DON VITÜ  VÂN: CTCP CHÜNG KHOÂN AGRIBANK -  CHI NHÂNH MIÈN TRUNG



PHl/ONG ÂN CHUYÊN NHÜONG VON CÔ DÔNG DÀU TU’ T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÂN THUC PHÀM AN GIANG

6.2. Câc công ty kinh doanh, lien kit

STT Tên Công ty Bia chï tru sa chinh
Hoat

dçng kinh 
doanh

Tÿiê 
vôn gôp

Tÿ Iç quyèn 
bieu quyét

Tÿ lç
phàn 

sa hûu

1

Công ty 
TNHH Sài 
Gôn -  Châu 
Dôc

Tô 21, Khôm Châu 
Quai 3, Phucmg Châu 
Phü B, Thành phô Châu 
Dôc, Tinh An Giang

Kinh
doanh Bât 
dông sàn

25% 25% 25%

(Nguôn: CTCPXuât nhâp khâu Nông sân Thucphâm An Giang)
7. Hoat dông kinh doanh cûa Công ty
7.1. Sân phâm, dich vu chinh cüa AFIEX

Là mot don vi cô truyên thông vê sân xuât, chê biên nông lâm sân và thüy sân tai tinh 
nhà An Giang, Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sân Thurc phâm An Giang dang tâp 
trung vào câc lïnh vue chinh nhu: câc ngành trông trot, chàn nuôi, cüng nhu chê biên, sân 
xuât, ban buôn nông sân, thuc phâm.

Vôi hon 30 nam hinh thành và phât triên, tù tiên thân là tô hçrp cüa 03 công ty: Công 
ty Chàn nuôi, Công ty Xuât nhâp khâu Thüy sân và Xi nghiêp Khai thâc Chê biên Thüy 
sân, dên nay, Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sân Thuc phâm An Giang dâ Ion 
manh, tro thành mot thuong hiêu uy tin tai Miên Nam và vuon lên tâm quôc gia trong vai 
trô nguôn cung câc sân phâm nông lâm sàn, thüy sàn, là dâu moi xuât khâu ra thi truong 
quôc tê. Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sân Thuc phâm An Giang hiên cô dôi 
ngü kÿ su nông nghiêp giôi, công nhân lành nghê và dâ üng dung duqc nhiêu công nghê 
tiên tiên, hiên dai trong câc lïnh vue chàn nuôi, gieo trông, chê biên, sàn xuât. Trong quâ 
trinh phât triên, Công ty lân luçrt nhân duge câc giâi thuong nhu: Thuong hiêu manh Viêt 
Nam, Cup Vàng Thuong hiêu Viêt, Cup Vàng Doanh nghiêp Xuât khâu gao uy tin, Danh 
hiêu Hàng Viêt Nam chât lugng cao (2011), Chümg nhân danh du vi su nghiêp phât triên 
ngành Thüy sàn, Giây chüng nhân Top 100 thuong hiêu manh xuât khâu uy tin và hiêu 
quâ,...

❖  Hinh ânh mot so sân phâm cüa AFIEX:
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PHU’ÛNG â n  c h u y ê n  n h u o n g  v o n  c ô  d ô n g  d à u  t u ' t a i
CÔNG TY CÔ PHÂN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÂN THI/C PHÂM AN GIANG

Hinh ành 4: 
Sàn phâm gao -  
Gao Hucmg Lài

Hinh ành 5: 
Sàn phâm gao -  

Gao Jasmine

Hinh ành 6:
Thuc ân cho bô thit -  A75

Hinh ành 7:
Thurc ân cho heo con -  G303

Hinh ành 8:
Thuc ân dâm dàc cho heo nâi 
____ -  G40 (40% dam)

Hinh ành 9:
Thuc ân cho câ 16c -  AA244 
_______ (44% dam)_______

Hinh ành 10: 
Thuc ân cho câ cô vày 

AA230 (30% dam)

Hinh ành 11 : 
Thuc ân cho câ da tron 

(26% dam)
A99

(Nguôn: CTCP Xuât nhâp khâu Nông sân Thuc phâm An Giang)
7.2. Cff eau doanh thu cûa câc mâng hoat dông

STT Doanh thu

Nam 2019 Nam 2020

Doanh thu
(VND)

Tÿ
trçng
(%)

Doanh thu
(VND)

Tÿ
trçng

(%)

1
Doanh thu bân hàng và cung 
câp dich vu

773.147.603.623 98,49 750.170.074.567 98,58

2
Doanh thu tù hoat dông tài 
chinh

7.642.498.233 0,97 4.048.158.500 0,53
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PHÜONG ÂN CHUYÊN NHU'ONG VON CÔ DÔNG DÀU TU' T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THU'C PHÂM AN GIANG

Nâm 2019 Nâm 2020
Tÿ Tÿ

STT Doanh thu Doanh thu
(VND)

Doanh thu
(VND)

trong trong
(%> (%>

3 Doanh thu câc hoat dông khâc 4.198.222.024 0,53 6.772.335.720 0,89
Tông cçng 784.988.323.880 100 760.990.568.787 100

(Nguon: BCTC nâm 2019, nâm 2020 và BCTC âên 30/06/2021 cùa AFIEX)
Doanh thu cùa Công ty dat hon 760 ty dông nam 2020, giâm 3,06% so vcri nam 2019. 

Vè ca câu doanh thu cûa Công ty, doanh thu ban hàng và cung câp dich vu chiêm ty 
trong Ion nhât voi hon 99% trên tông doanh thu, phân con lai dên tù hoat dông tài chinh 
và mot sô hoat dông khâc.

7.3. Co* câu chi phi
Nâm 2019 Nâm 2020

STT Chi phi Giâ tri Tÿ lê Giâ trf Tÿ if
(VND) %/DTT (VND) %/DTT

Doanh thu thuân 773.147.603.623 100% 750.170.074.567 100%

1 Giâ vôn bân hàng 722.204.298.100 93,41% 705.632.335.802 94,06%
2 Chi phi tài chinh 7.642.498.233 0,99% 4.048.158.500 0,54%

3
Chi phi quàn lÿ doanh 
nghiêp

13.917.335.154 1,80% 12.895.170.127 1,72%

Tong chi phi 743.764.131.487 96,20% 722.575.664.429 96,32%
(Nguon: BCTC nâm 2019, nâm 2020 và BCTC âên 30/06/2021 cùa AFIEX)

Do dàc thù cùa lïnh vue kinh doanh chinh là kinh doanh nông, lâm, thüy hài sàn và 
kinh doanh bât dông sàn và dich vu, dac biêt là trong giai doan dich bênh diên ra kéo dài, 
càc chi phi cùa Công ty chiêm phân Ion so voi doanh thu thuân. Tông chi phi trong câc 
nam 2019 và 2020 chiêm hon 96% so voi doanh thu thuân cùa Công ty; trong dô, chi phi 
truc tiêp duge ghi nhân vào giâ vôn bân hàng chiêm phân Ion à  mue trên 93% chù yêu 
gôm: chi phi nguyên vât lieu,chi phi nhân công, chi phi khâu hao tài sàn cô dinh, chi phi 
thuê dich vu ngoài và câc chi phi khâc. Câc chi phi côn lai chiêm ty trong khoàng 2% 
doanh thu thuân cùa Công ty, bao gôm chi phi tài chinh (chù yêu là lai vay ngân hàng) và 
chi phi quàn lÿ doanh nghiêp.

Ngoài ra, trong nâm 2020, viêc mua du tru nguyên lieu voi giâ tôt, gôp phân làm 
giâm giâ thành sàn phâm, dông thoi kêt hop voi viêc giàm chi phi bân hàng dâ dua dên 
két quà hoat dông kinh doanh chung cùa Công ty hiêu quà hon so voi cùng kÿ.
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PHÜONG AN CHUYÈN NHU'ONG VON CÔ DÔNG DÀU TU' T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THU'C PHÂM AN G1ANG

8. Ke hoach sân xuât kinh doanh, tinh hinh tài chmh cua Công ty 
8.1. Ket quâ hoat dông kinh doanh

Chï tiêu
Nam 2019 

(VND)
Nam 2020 

(VND)
% tâng giâm

Den 30/06/2021 
(VND)

Tông giâ tri tài sàn 474.674.849.460 435.807.778.178 91,81% 540.226.080.953

Doanh thu thuân 773.147.603.623 750.170.074.567 97,03% 349.800.831.340

Lgi nhuân tù hoat 
dông kinh doanh

9.696.855.543 20.791.435.541 214,41% (9.537.064.100)

Lgi nhuân khâc (9.496.750.202) 309.847.263 -3,26% 16.857.953.435

Lgi nhuân truôc thuê 200.105.341 21.101.282.804 10545,09% 7.320.889.335

Lgi nhuân sau thuê 122.519.155 18.878.902.155 15408,94% 4.021.964.147

Tÿ le lgi nhuân trà cô 
tue

4,29% 0,00% 0,00% 0,00%

(Nguôn: BCTC nam 2019, nam 2020 và BCTC âên 30/06/2021 cüa AF1EX)
Trong nam 2020, doanh thu thuân cüa Công ty dat hon 750 ty dông trên kê hoach 

tông doanh thu thuàn nam 2020 là 924 ty dong (dat 82% ké hoach nam), tuong duong 
97% so vôi cùng kÿ nam 2019. Dây là su no lue hoat dông phât triên cüa Công ty. Bac 
biêt là trong giai doan Bai dich Covid-19 gây ânh huông nghiêm trong dên hâu hêt câc 
doanh nghiêp. Công ty không chi duy tri duge tông giâ tri tài sàn mà côn dat duge su 
phât triên manh më voi doanh thu thuân dên 30/06/2021 dat 394.800.831.340 dông, 
tuong duong 80,49% so voi cùng kÿ 30/06/2020 (dat 434.596.112.903 dông) qua lgi 
nhuân tù hoat dông kinh doanh (so lieu thông kê tù Bào cào tài chmh nam 2019, nam 
2020, và BCTC âên 30/06/2021).

Bén nam 2021, sau thôi diém bùng dich liên tiêp trên dia bàn cà nuoc, Công ty không 
chi tiét giàm câc chi phi quàn lÿ doanh nghiêp dê duy tri su phât triên, doanh thu cüa 
Công ty van tiép tue duge duy tri so voi cùng kÿ nam truôc, dông thôi, thê hiên su lac 
quan trong viêc hôi phuc và phât triên.

Cân eu nôi dung Giài trinh vê lgi nhuân sau thuê tai Bâo câo kêt quâ hoat dông kinh 
doanh cüa kÿ công bô thay dôi tù 10% trô lên so voi bâo câo cùng kÿ nam truôc cüa 
Công ty giài trinh voi Uÿ Ban Giao dich Chüng khoân và Sô Giao dich Chùng khoân Hà 
Nôi, công tâc doanh sô nam 2020 dat két quà cao (vugt 10%) so voi cùng kÿ nam 2019. 
Nguyên nhân dén tù  viêc du trù nguyên vât lieu sàn xuât giâ tôt, dông thôi, dây là nam 
cuôi cüa kÿ trung han 2015-2020 nên nhièu du ân dông loat triên khai dê giài ngân vôn 
dâu tu công, thüc dây doanh thu ô lïnh vue bât dgng sân và dich vu cüa công ty. Công ty 
cüng tich eue trong công tâc nghiên cùu, phât triên câc sân phâm và quàng bâ thuong 
hiêu dén thi truông trong và ngoài nuoc.
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PHÜONG AN CHUYÊN NHÜ0NG VON CÔ DÔNG BÀU TU' TAI
CÔNG TY CÔ PHÂN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THUC PHÂM AN G1ANG

Tuy nhiên, doanh thu và lgi nhuân sau thuê chua dat kê hoach dê ra cüa Công ty, 
nguyên nhân chu yêu do câc du an, don hàng, bi ânh hudng nhiêu. Bàc biêt là trong khâu 
vân chuyén, tiêu thu hàng hôa. Công ty dâm bào dugc dâu vào nhurng ô dâu ra chi duy tri 
dugc thi truàng tù  câc dôi tâc cü. Chua cô su mô rông thi truông, dat biêt là trong viêc 
xuât khâu di câc thi trucmg nuôc ban.

❖  Câc nhân to ânh hirông toi hoat dçng sân xuât kinh doanh cûa Công ty
❖  Thuân lçi

Uy tin Công ty: Là doanh nghiêp dâu ngành tai dia bàn tinh nhà nôi riêng và khu vue 
mièn Nam nude ta, trài qua hom 30 nam phât triên và mô rông, Công ty cô phân Xuât 
nhâp khâu Nông sân Thuc phâm An Giang tu hào vôi chât luçmg và sàn luçmg hàng hôa 
cüa Công ty. Dat dugc nhiêu giâi thuông lôn trong công dông doanh nghiêp nuôc nhà.

Là mot trong nhüng Công ty lôn trong ngành kinh doanh nông, lâm, thüy hài sàn vôi 
tien thân là su sâp nhâp cüa ba doanh nghiêp lôn trên dia bàn Tinh An Giang, Công ty 
thuông xuyên dugc câc co quan quàn lÿ nhà nuôc quan tâm, giüp do và chi dao trong qua 
trinh xây dung và phât triên.

Lgi thé kinh doanh phât sinh khi cô phân hôa doanh nghiêp Nhà nuôc 
56.573.525.327 dông dugc phân bô trong vông 10 nam. Tông giâ tri lgi thê kinh doanh dâ 
phân bô theo thông tu 138/2012/TT-BTC dên ngày 30 thâng 06 nam 2021 là: 
49.501.878.405 dông (trich trang 24, Bào câo tài chinh ââ xoât xét dên 30/06/2021 cûa 
AFIEX).

Nguôn nhân lue: Bên canh dpi ngü lânh dao giôi, bàn lïnh, Công ty côn sô hùu lue 
lugng cân bô, kÿ su cô trinh dô chuyên mô, nghiêp vu cao, làm viêc chuyên nghiêp, nàng 
dông và cô trâch nhiêm cao dôi vôi công viêc, luôn nô lue hoàn thành xuât sac và düng 
thôi han câc don hàng dugc giao. Bên canh dô, Công ty dâ xây dung dông bô hê thông 
ché dô, chinh sâch uu dâi, tao diêu kiên phât huy dugc chât xâm cüa dôi ngü tri thuc 
trong Công ty.

Nàng lue sàn xuât, kinh doanh: Hiên nay, Công ty dang sô hüu câc dây chuyên công 
nghê sàn xuât tiên tiên, dàm bào dugc quy mô chân thâ, chàn nuôi, chê biên, sân xuât, 
bào quàn và vân chuyên. Công ty dâ xây dung hê thông tuân hoàn khép km vôi dây dü su 
ho trg ô moi khâu, dàm bào cho chu ky kinh doanh dugc diên ra không bi giân doan.

❖  Khô khan

Câc dôi thü canh tranh: Cùng vôi qua trinh hôi nhâp kinh tê thê giôi, câc Tâp doàn và 
câc doanh nghiêp lôn cüa nuôc ngoài cüng tham gia canh tranh tai thi truông trong nuôc. 
Bên canh dô, su nôi lên manh me cûa câc dôi thü canh tranh là câc doanh nghiêp tu  nhân 
khâc trong nuôc vôi tièm lue vê vôn, nhân lue và công nghê së ành huông dên hoat dông 
kinh doanh cüa Công ty.
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PHU'ONG AN CHUYÈN NHD0NG VON CÔ DÔNG DÀU TU' TAI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNGSÀN THUC PHÂM ANGIANG

Nguôn vôn: Câc don hàng Ion cüa Công ty trong thôi diêm hiên tai phân 1cm duçrc 
thuc hiên cùng câc dôi tac dài han, dân dên viêc thu hôi chi phi gàp nhiêu khô khan. Dàc 
biêt là trong giai doan dich bênh dang diên ra phirc tap., gây ânh hirômg dên hoat dông 
kinh doanh cüa câc doanh nghiêp, gây ânh huàng dén nguôn vôn cho hoat dông sàn xuât 
kinh doanh.

8.2. Tinh hinh tài chinh 
❖  Công nçr phâi thu

(DVT: dông)

STT Chî tiêu 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2021

I Phâi thu ngân han 48.997.673.368 62.441.450.073 190.329.283.081

1
Phâi thu ngân han cüa khâch 
hàng

52.764.294.467 60.420.239.013 88.386.704.461

2
Trâ tnrac cho nguoi bân ngân 
han

2.186.376.904 2.858.126.225 106.002.201.958

3 Phâi thu ngân han khâc 826.844.564 6.196.726.057 3.004.017.884

4
Du phông phâi thu ngân han 
khô dôi

(6.779.842.567) (7.063.641.222) (7.063.641.222)

II Phâi thu dài han - - -

1 Phâi thu vê cho vay dài han - - -

2 Phài thu dài han khâc - - -
Tong cçng 48.997.673.368 62.441.450.073 190.329.283.081

(Nguôn: BCTC kiêm toân nam 2019, 2020 và BCTC 06 thâng dâu nam 2021 cüa AFIEX)

❖  Công no* phâi trâ
(DVT: âong)

STT Chi tiêu 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2021
I No* ngân han 114.455.096.207 57.437.294.914 157.833.633.542

1
Phài trà cho nguoi bân ngân 
han

25.510.382.798 19.743.962.122 19.343.612.014

2
Nguoi mua trà tiên truôc 
ngân han

2.540.951.591 3.095.579.996 1.421.163.044

3
Thuê và câc khoàn phài nôp 
Nhà nuoc

112.495.708 2.228.441.831 5.706.963.335

4 Phài trà nguoi lao dông 1.595.998.279 - -

5 Chi phi phài trà ngân han 552.626.154 830.841.077 1.084.782.298

6 Doanh thu chua thuc hiên 166.666.668 180.000.000 -
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PHÜONG ÂN CHUYÉN NHU'ONG VON CÔ DÔNG DÀU TÜ T Al
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THU'C PHÂM AN G1ANG

STT Chî tiêu 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2021
ngàn han

7 Phâi trà ngàn han khâc 1.676.440.927 1.706.716.728 1.704.636.515

8
Vay và no thuê tài chmh 
ngàn han

81.708.284.150 29.238.503.228 128.564.726.404

9 Quÿ khen thirông, phüc loi 591.249.932 413.249.932 7.749.932
II Ng dài han 317.500.000 473.500.000 473.500.000
1 Phài trà dài han khâc 317.500.000 473.500.000 473.500.000

2
Vay và ng thuê tài chmh dài 
han

- - -

Tong ng 114.772.596.207 57.910.794.914 158.307.133.542
(Nguôn: BCTC kiêm toàn nâm 2019, 2020 và BCTC 06 thàng ââu nâm 2021 ciia AFIEX) 

❖  Câc chî tiêu tài chmh chü yéu

STT Chî tiêu DVT 31/12/2019 31/12/2020
I Chî tiêu vè khâ nàng thanh toân

1
Hê sô thanh toân ngàn han (= Tài sàn ngàn 
han/Ng ngàn han)

lân 2,88 5,01

2
Hê sô thanh toân nhanh [=(Tài sàn ngàn han -  
hàng ton kho)/Ng ngàn han]

lân 0,46 2,55

II Chî tiêu vè co’ eau von
1 Ng/Tông tài sàn (D/A) lân 0,24 0,13
2 Ng/Vôn chü sô hùu (D/E) lân 0,32 0,15

III Chî tiêu vè nàng lue hoat dông

1
Vông quay hàng ton kho (=Giâ vô 
bân/Hàng ton kho binh quân)

n hàng
làn 2,62 4,98

2 Doanh thu thuân/Tông tài sàn lân 1,63 1,72
IV Chî tiêu vè khâ nàng sinh loi
1 Lgi nhuân sau thuê/Doanh thu tuân (RO S) % 0,02% 2,52%
2 Lgi nhuân sau thuê/Vôn chü sô hüu (ROE) % 0,03% 5,00%
3 Lgi nhuân sau thuê/Tông tài sàn (ROA) % 0,03% 4,33%
4 Lgi nhuân tù HDKD/Doanh thu thuân % 1,24% 2,73%

5
r X XThu nhâp trên vôn cô phân 

(dông/CP)(Mênh giâ: lO.OOOd/CP)
(EPS)

dông/cp 3,51 519,56

(Nguôn: BCTC kiêm toàn nâm 2019, 2020 và BCTC 06 thàng ââu nâm 2021 cùa AFIEX)
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PHÜGNG ÂN CHUYÉN NHU0NG VÔN CÔ DÔNG DÀU TU' T Al
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THU'C PHÂM AN GIANG

❖  Tinh hinh tài sân co dinh tai thôi diem 30/06/2021
(DVT: âông)

STT Khoân mue
Nguyên giâ 

(NG)
Giâ tri côn lai 

(GTCL)
GTCL/NG

(%)
I Tài sân co dinh h (ru hinh 280.700.270.128 46.519.461.008 16,57%
1 Nhà cùa, vât kiên truc 122.538.720.495 23.115.334.415 18,86%
2 May môc, thiêt bi 129.995.290.467 17.953.200.578 13,81%
3 Phuong tien vân tài, truyên dan 21.625.911.478 3.924.695.238 18,15%
4 Thiêt bi, dung eu quàn lÿ 3.480.356.700 519.045.293 14,91%
5 Tài sàn khâc 3.062.690.988 1.007.185.484 32,89%
11 Tài sân co dinh vô hinh 47.572.942.345 39.785.217.199 83,63%
1 Quyên sù dung dât 47.314.548.475 39.526.823.329 83,54%
2 Phân mêm mây tinh 258.393.870 258.393.870 100,00%

Tông công 328.273.212.473 86.304.678.207 26,29%
(Nguôn: BCTC kiêm toân nâm 2019, 2020 và BCTC 06 thàng ââu nam 2021 cùa AFIEX)

❖  Tinh hinh sir dung dât dai cûa Công ty

STT Tên, dia chi lô dât
Tông diên 
tlch (m2)

Hô so phâp
iÿ

Phmmg an sù dung dât
Hinh thùc 
sù dung

Thôi han 
sù dung

Mue dich 
sù dung

I
Dat giao, dât 
nhân chuyên 
nhirçmg

95.777,90

1

Sô 34-36 Hai Bà 
Tnmg, phuàng Mÿ 
Long, thành phô 
Long Xuyên, tinh 
An Giang

308,3
Giây chumg 
nhân quyên 
sù dung dât

Công nhân 
QSDD 
nhu Giao 
dât cô thu 
tiên sù 
dung dât

2
Xâ An Hôa, huyên 
Châu Thành, tinh 
An Giang

2.730,00
Giây chùng 
nhân quyên 
sù dung dât

Giao dât 
cô thu tiên 
sù dung 
dât

Lâu dài

Dât co sô 
sàn xuât, 
kinh doanh 
+ dât ô

3
Thi Trân Nui Sâp, 
huyên Thoai Son,

2.341,90
Giây chùng 
nhân quyên

Giao dât 
cô thu tiên

Dên ngày 
06/01/2059

Dât co sô 
sàn xuât,
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PHU'ONG ÂN CHUYÉN NHU'ONG VON CÔ DÔNG DÀU TU- T AI
CÔNG TY CÔ PHÂN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THl/C PHÂM AN G LANG

STT Tên, dia chî lô dât
Tông diên 
tich (m2)

Ho su phâp
iÿ

Phiroug an sir dung dât
Hinh thuc 
sir dung

Thcri han 
sir dung

Myc dich 
sir dung

tinh An Giang sir dung dât sir dung 
dât

kinh doanh

4

Phircmg Mÿ Thanh, 
Thành phô Long 
Xuyên, tînh An 
Giang

761,40
Giây chung 
nhân quyên 
su dung dât

Công nhân 
QSDD 
nhu Giao 
dât cô thu 
tiên sir 
dung dât

Lâu dài
Dât cây lâu 
nàm + dât ô

5

Âp Long Hôa, Xâ 
Long Giang, 
Huyên Cho Moi, 
Tinh An Giang

37.888,20
Giây chung 
nhân quyên 
sir dung dât

Giao dât 
cô thu tiên 
sir dung 
dât

9285,6 m2 
dên ngày 
18/07/2044;
9690.4 m2 

dên ngày 
20/05/2061; 
11080m2 
dên ngày 
18/07/2044; 
3403,8 m2 
dên ngày 
18/07/2044:

4428.4 m2 
dên ngày 
20/05/2061.

Dât nuôi 
trông thûy 
sàn

6
Âp Binh Tây 1, 
Phü Binh, Phü 
Tân, An Giang

24.959,90
Giây chung 
nhân quyên 
sù d\ing dât

Giao dât 
cô thu tiên 
sir dung 
dât và 
công nhân 
QSDD 
nhu giao 
dât cô thu

Dên ngày 
30/09/2043

Dât nuôi 
trông thûy 
sàn
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PHU'ONG ÂN CHUYÊN NHU'ÛNG VON CÔ DÔNG DÀU TU' T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THI/C PHÂM AN GIANG

STT Tên, dia chï lô dât
Tông diên 
tich (m2)

Hô so1 phâp
lÿ

Phircmg an sir dung dât
Hinh thirc 
sir dung

Thôi han 
su dung

Mue dich 
sir dung

tiên SDD

7

Khu dât âp Vïnh 
Mÿ, Thi trân VTnh 
Thanh, huyên Vïnh 
Thanh, Thành phô 
Cân Tha

17.122,90
Giây chung 
nhân quyên 
sïr dung dât

Nhân 
chuyên 
nhuçmg 
QSDD 
duoc nhà 
nuoc giao 
dât cô thu 
tiên SDD.

Lâu dài: 200 
m2;
Dên ngày 
31/12/2059: 
16922,9 m2

Dât CO sôr 
sàn xuât 
phi nông 
nghiêp

8

Khu dât âp Vïnh 
Mÿ, Thi trân Vïnh 
Thanh, huyên Vïnh 
Thanh, Thành phô 
Cân Tha

9.210,00
Giây chrnig 
nhân quyên 
sïr dung dât

Nhân 
chuyên 
nhuçmg 
QSDD 
duoc nhà 
nuoc giao 
dât cô thu 
tiên SDD

Lâu dài

Dât CO SÔf 
sàn xuât 
phi nông 
nghiêp

9
Xâ Hôa An, huyên 
Cher Moi, tinh An 
Giang

455,30
Giây chumg 
nhân quyên 
sïr dung dât

Thuc hiên 
QD thi 
hành an 
duoc công 
nhân 
QSDD 
nhu giao 
dat cô thu 
tiên SDD

Lâu dài
Dât à  tai 
nông thon

11 Dât thuê 468.316,20

1
Phuông Mÿ Thanh, 
Thành Phô Long 
Xuyên, An Giang

25.537,50

Giây chüng 
nhân quyên 
sïr dung dât, 
Hop dông 
thuê dât sô

Nhà nuoc 
cho thuê 
dât trà tiên 
thuê dât 
hàng nàm

50 nam
Dât co sô 
sàn xuât, 
kinh doanh
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PHU'ONG AN CHUYÊN NHLTONG VON CÔ DÔNG DÀU TÜ TAI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THUC PHÂM AN G1ANG

STT Tên, dja chî lô dât
Tông diên 
tich (m2)

Hô so phâp
iÿ

Phiroiig an sü dung dât
Hinhthüc 
sir dung

Thôi han 
sü dung

Mue dich 
sü dung

22/HD.TD

2
Thi Trân Phü Mÿ, 
Cher Dinh, Phü Tân

3.966,60

r

Giây chümg 
nhân quyên 
su dung dât, 
Hop dông 
thuê dât sô 
28/HD.TD

Nhà nuoc 
cho thuê 
dât trà tiên 
thuê dât 
hàng nam

50 nàm
Dât co sôr 
sàn xuât, 
kinh doanh

3

109 Nguyên hue B, 
Phucmg Mÿ Long, 
Thành Phô Long 
Xuyên, An Giang

110,00

Giây chüng 
nhân quyên 
sü dung dât, 
Hop dông 
thuê dât sô 
16/HB.TD

Nhà nuoc 
cho thuê 
dât trà tiên 
thuê dât 
hàng nàm

50 nàm
Dât co sà 
sàn xuât, 
kinh doanh

4
Xâ An Hôa, Huyên 
Châu Thành, An 
Giang

4.628,40

Giây chüng 
nhân quyên 
sù dung dât, 
Hqp dông 
thuê dât sô 
17/HB.TD

Nhà nuoc 
cho thuê 
dât trà tiên 
thuê dât 
hàng nàm

50 nàm
Dât co sôr 
sàn xuât, 
kinh doanh

5
Xâ Tân Lâp, huyên 
Tinh Biên, An 
Giang

16.033,90

Giây chüng 
nhân quyên 
sü dung dât, 
Hçrp dông 
thuê dât sô 
18/HD.TD

Nhà nuôfc 
cho thuê 
dât trà tiên 
thuê dât 
hàng nàm

50 nàm

Dât co sôr 
sàn xuât 
phi nông 
nghiêp, dât 
co sü sàn 
xuât kinh 
doanh

6
QL 91, Phucmg 
Mÿ Thcri, Long 
Xuyên, An Giang

25.429,50

Giây chüng 
nhân quyên 
sü dung dât, 
Hçrp dông 
thuê dât sô 
22/HD.TD

Nhà nuoc 
cho thuê 
dât trà tiên 
thuê dât 
hàng nàm

50 nàm
Dât co sa 
sàn xuât, 
kinh doanh
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PHÜONG ÂN CHUYÉN NHU0NG VON CÔ DÔNG DÀU TU' T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THU'C PHÀM AN GIANG

STT Tên, dia chî lô dât
Tong diên
tkh (m2)

Ho su phâp
iÿ

Phirorig an su dung dât
Hlnh thùc 
su dung

Thoi han 
su dung

Mue dich 
sù dung

7

59 Thoai ngoc 
Hâu, Phucmg Mÿ 
Long, Thành Phô 
Long Xuyên, An 
giang

172,10

Giây chung 
nhân quyên 
sur dung dât, 
Hop dông 
thuê dât sô 
15/HB.TD

Nhà nuoc 
cho thuê 
dât trà tiên 
thuê dât 
hàng nàm

50 nàm
Bât co sô 
sàn xuât, 
kinh doanh

8
Phucmg Mÿ Thành, 
thành phô Long 
Xuyên, An Giang

48.712,90

Giây chung 
nhân quyên 
sïr dung dât, 
Hop dông 
thuê dât sô 
23/HD.TB

Nhà nuoc 
cho thuê 
dât trà tiên 
thuê dât 
hàng nàm

50 nàm
Bât co sa 
sàn xuât, 
kinh doanh

9

2045 Trân Hung 
Bao, Mÿ Th cri, 
Long Xuyên, An 
Giang

1.030,50

Giây chung 
nhân quyên 
sïr dung dât, 
Hop dông 
thuê dât sô 
14/HD.TB

Nhà nuoc 
cho thuê 
dât trà tiên 
thuê dât 
hàng nàm

50 nàm
Bât co scr 
sàn xuât, 
kinh doanh

10
Xâ Vïnh Khânh - 
Thoai Son

303.715,40

Giây chïmg 
nhân quyên 
su dung dât, 
Hop dông 
thuê dât sô 
20/HD.TB

Nhà nuoc 
cho thuê 
dât trà tiên 
thuê dât 
hàng nàm

49 nàm

Bât nuôi 
trông thüy 
sàn, dât 
nông
nghiêp, dât 
chuyên 
trông lüa 
nuoc

11
Xâ Vïnh Trach - 
Thoai Son

38.979,40

Giây chung 
nhân quyên 
sù dung dât, 
Hop dông 
thuê dât sô 
19/HD.TD

Nhà nuoc 
cho thuê 
dât trà tiên 
thuê dât 
hàng nàm

49 nàm
Bât nông
nghiêp
khâc
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PHU'ÛNG ÂN CHUYÉN NHU'ONG VON CÔ DÔNG DÀU TU' T Al
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNGSÂN THUC PHÂM AN GIANG

STT Tên, dia chî lô dât
Tong diên 
tich (m2)

Hô su phâp
iÿ

Phucmg an su dung dat
Hinh thuc 
su dung

Thôi han 
su dung

Mue dich 
su dung

III
Dat Du an Khu 
dân eu Trung tâm 
Thuong Mai Nam 
Châu Doc

1

Dât khu dân eu mô 
rông (Xâ Mÿ Due, 
Huyên Châu Phü, 
Tinh An Giang)

22.287,40

Quyêt djnh 
sô
1311/QB-
UBND
ngày
20/07/2010

Giao dât 
dê thuc 
hiên dâu 
tu xây 
dung co 
sô ha tâng 
khu dân 
eu Kênh 
Dào mô 
rông.

Dât hinh 
thành bât 
dông sàn dê 
phân lô ban 
dât nên

Dâu tu xây 
dung co sô 
ha tâng

(Nguôn: CTCPXuât nhâp khâu Nông sân Thuc phâm An Giang)
9. Nhu càu cüa thi trirong dàu tir von vào Công ty cô phân Xuât nhâp khâu 

Nông sân Thuc phâm An Giang 
> Tông quan vê thi trufrng kinh doanh nông, lâm, thüy hâi sân

Là quôc gia cô truyên thong nông nghiêp, trong thôi dai kinh tê hôi nhâp, thi truông 
kinh doanh nông, lâm, thuÿ hâi sân vân luôn là tiên dê cho su phât triên kinh tê - xâ hôi. 
Hê thông sàn xuât, chàn nuôi, chê biên, xuât khâu phât triên dông bô, hiên dai së tao nên 
vông tuàn hoàn kinh té khép kin ôn dinh, thûc dây tâng trucmg kinh tê, nâng cao sàn xuât, 
hiêu quâ cüa nèn kinh tê, gôp phân giài quyêt câc vân dê xâ hôi. Nhân thuc sâu sac dupe 
vân dê trên, trong nhüng nam qua, Chinh phü Viêt Nam dâ dành mue dâu tu cao cho 
ngành nghè chù dao này. Viêt Nam dâ tân dung rât nhiêu nguôn lue trong và ngoài nuoc, 
nguôn lue xâ hôi dê phât triên co sô ha tâng, kÿ thuât, chât luçmg nông, lâm, thuÿ hâi sàn.

Nghiên cüu, xây dung và phât triên kÿ thuât, trong dô, chât luçmg và sàn luçmg sàn 
xuât càn di truôc mot buoc dupe coi là buôc dot phâ chiên lucre phât triên kinh tê - xâ hôi 
dât nuôc. Dây cüng là mot trong nhüng chuong trinh nhâm eu thê hoâ câc chinh sâch 
quôc gia trong viêc dua ra và xây dung quy hoach phât triên câc ngành nghê thôi kÿ 
2021-2030, tâm nhin dén nâm 2045. Tâp trung dâu tu vào câc ngành chù dao trong diêm 
quôc giâ, dac biêt là quy mô lôrn trên cà nuoc.

Bên canh dô, Bô Nông nghiêp và Phât triên nông thon dang tâp trung triên khai xây
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PHÜONG ÂN CHUYÊN NHl/ONG VON CÔ DÔNG DÀU TÜ T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THUC PHÂM AN GIANG

dung và thuc hiên câc dê an trong tâm: Phât triên ngành chê biên rau quâ giai doan 2021 - 
2030; phât triên công nghiêp giêt mô, chê biên và thi truông sân phâm chàn nuôi giai 
doan 2021-2030, tâm nhin 2045; phât triên ngành chê biên thüy sân giai doan 2021-2030.

Thu tnrcmg Bô Nông nghiêp và Phât triên nông thon Phùng Bure Tiên cho rang, hiên 
nay, viêc bào dàm an toàn dich bênh trong câc co sô chê biên nông, lâm, thüy sân rât 
quan trong, nêu không, viêc dut gây chuoi cung üng nông sân hoàn toàn cô thê xày ra. 
Câc tinh, thành phô dang dây manh dào tao nguôn nhân lue kÿ thuât chuyên sâu và nhân 
lue quàn tri cho phât triên co giôi hôa, công nghiêp chê biên nông sân; xây dung câc 
vùng nguyên lieu chuyên canh cung câp cho câc nhà mây chê biên. Cùng vôi dô, nghiên 
cûu, dè xuât thuc hiên câc chinh sâch hô trçr doanh nghiêp, hçrp tâc xâ, câc thành phân 
kinh té dâu tu vào công nghiêp chê biên; tô chüc kêt nôi tiêu thu, xüc tiên thuong mai câc 
sân phâm nông, lâm, thüy sân; giài quyêt nhüng khô khan vê vôn, mât bàng, lao dông, 
tim kiêm thi trucmg... cho câc don vi dâu tu vào lïnh vue chê biên nông, lâm, thüy sân.

Théo thông kê cüa Bô Nông nghiêp và Phât triên nông thon, ngành chê biên 
nông, lâm, thüy sân trên dia bàn cà nuôc dâ thu hüt hon 1,6 triêu lao dông lâm viêc tai 
7.500 co sô chê biên quy mô công nghiêp. Du kiên trong 3 nam gân dây, cô 65 tô hop 
chê biên công nghê tiên tiên vôi tông sô vôn hon 56.000 tÿ dông gân vôi vùng nguyên 
lieu lôm, nâng cao giâ tri gia tàng cho sân phâm nông, lâm, thüy sân.

t* ï)ân h giâ nhu eau thi tnrông doi vôi AFIEX

Vôi hou 30 nam trong lïnh vue kinh doanh nông, lâm, thuÿ hâi sân, Công ty cô phân 
Nông sân Thuc phâm An Giang sô hüu tiêm nàng hùng hâu vê thiêt bi, kÿ thuât tiên tiên, 
dôi ngü chuyên gia, kÿ su và công nhân lành nghê, sàn sàng thuc hiên chàn nuôi, gieo 
trông, chê biên, cung üng hàng hoâ, sàn phâm cho thi truông trong và ngoài nuôc.

Tù sàn phâm dâu tiên kê tù khi hop nhât ba doanh nghiêp là Công ty Chàn nuôi, 
Công ty Xuât nhâp khâu Thüy sân và Xi nghiêp Khai thâc Chê biên Thüy sân tù nam 
1992 dên nay, Công ty dâ cho ra dôi nhiêu sàn phâm cho nông, lâm, thuÿ hâi sân, hô trg 
nguôi dân trên dia bàn Tinh An Giang nôi riêng và câ nuôc nôi chung nhüng sàn phâm 
vôi chât lupng và giâ câ phù hop vôi diêu kiên kinh tê timg giai doan. Bac biêt là câc sân 
phâm nhu: sàn phâm gao, thuc an cho bô thit, thuc an cho heo nâi,.. .luôn dupe ban hàng 
và nguôi dân cà nuôc üng hô, dânh giâ cao.

Cô dupe thành quâ trên là quâ trinh tich luÿ liên tue dê Công ty cô dupe mot dôi ngü 
lao dông chuyên nghiêp, tinh thông nghê nghiêp, liên tue câp nhât, lâm chü câc công 
nghê hiên dai, tiên tiên dê nghiên cüu câc sàn phâm moi, cài tiên câc sàn phâm cü, nâng 
cao chât lupng, sàn lupng, dông thôi vân dàm bào tiên dô.

Vôi nhüng lpi thê sàn cô vê nguôn nhân lue, bê dây kinh nghiêm và co sô vât chât, 
Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang cô nhiêu triên vong tiêp 
tue phât triên trong thôi gian toi. Hiçn tai, Vinafood 2 dang sô hüu 20,52% vôn diêu le tai
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AFIEX. Do dô, viêc Vianfood 2 chuyên nhuçmg toàn bô phân vôn gôp tai AFIEX se tao 
ca hôi cho câc nhà dâu tu  nhân chuyên nhuçmg duçrc sa hùu và tham gia quân tri AFIEX. 
Chinh vi vây, viêc Vinafood 2 chuyên nhuçmg toàn bô phân vôn gôp sô hùu tai AFIEX 
duoc dânh gia së thu hüt su quan tâm cûa câc nhà dâu tu trên thi truorng.

10. Kê hoach kinh doanh, sàn xuât cûa Công ty 
10.1. Ke hoach doanh thu, loi nhuân nam 2021

PHÜGNG ÂN CHUYÊN NHl/ONG VÔN CÔ DÔNG DÀU TU* TAI
CÔNG TY CÔ PHÂN XUÀT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THI/C PHÂM AN GIANG

Dai hôi dông cô dông thucmg niên nam 2021 cûa Công ty dâ thông qua mot sô chi 
tiêu hoat dông sàn xuât kinh doanh nhu sau:

Chi tiêu Don vi Nàm 2020
Ke hoach nàm 2021

Gia trj
%  tàng giâm 
so vôi 2020

Tong doanh thu thuàn Tr.d 761.617 984.490 29,26
Tông chi phi Tr.d 740.516 935.530 26,33

Lçi nhuân truôc thué Tr.d 21.101 48.960 132,03
Thué TNDN Tr.d 2.222 9.792 340,68

Lçi nhuân sau thué Tr.d 18.879 39.168 107,47
Xuât khâu gao

Chi tiêu Don vj Nàm 2020
Ke hoach nàm 2021

Gia trj
% tàng giâm 
so vôi 2020

+ Kim ngach xuât Tr.USD - 1 -

+ Sàn luçng xuât Tan - 2.000,00 -

Nhâp khâu nguyên liçu thuc an
+ Kim ngach nhâp Tr.USD 1,92 10,68 456,25

+ Sàn luçmg nhâp Tan 6.292,48 27.200,00 332,26

Sân luçng tiêu thç TÀCN TS Tan 45.679,69 53.250,00 16,57
+ Thuc an ban ngoài Tân 41.792,62 50.250,00 20,24

+ Tiêu thu nôi bô n n ATan 3.887,07 3.000,00 -22,82
(Nguôn: Nghf quyêt Dai hôi dông cô dông thucmg niên nâm 2021 cûa AFIEX)

10.2. Càn eu de dat duoc ké hoach lçi nhuân, co tue

Dê thuc hiên tôt nhiêm vu sàn xuât kinh doanh nàm 2021, Hôi dông quàn tri Công ty 
së chi dao viêc thuc hiên kê hoach sàn xuât kinh doanh theo Nghi quyêt Dai hôi dông cô 
dông thuomg niên nàm 2021 dê ra. Dông thôi, dây m^nh công tac kiêm tra, giâm sât nhàm
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nâng cao hiêu quà sân xuât kinh doanh, bâo toàn và phât triên vôn. Vai câc bien phâp, 
giâi phâp eu thê nhu sau:

- Duy tri sân phâm kinh doanh nông, lâm, thûy hài sàn trong và ngoài nuac, tâp trung 
kênh khâch hàng cü và phât triên hê khâch hàng mai;

- Phât triên và hoàn thiên mô hinh quân lÿ doanh nghiêp;
- Triên khai câc hop dông cung câp nông, lâm , thûy hài sân dang tiên hành, dàm bâo câc 

tiêu chi: an toàn, chât lugng, tiên dô, hiêu quà;
- Nghiên cüu câc du ân dâu tu và câc du ân khà thi khâc phù hop vai nâng lue cüa Công 

ty và nguôn vôn hiên cô;
- Rà soât phuong ân sàn xuât kinh doanh cüa câc doanh nghiêp cô vôn dâu tu cüa Công

t y ,
- Tiêp tue nghiên cüu dê dàm bào hiêu quà vôn dâu tu tai câc dan vi;
- Duy tri viêc giao và dânh giâ hiêu quà công viêc dên câc phông ban/bô phân làm ca sa 

dê trà luong. Tiêp tue dây manh giao viêc và dânh giâ hiêu quà công viêc tai timg câ 
nhân;

- Quyêt liêt công tâc giài quyêt câc giâ tri da dang và thu hôi công ng, cô giao chi tiêu 
trâch nhiêm eu thê dên timg dan vi, câ nhân;

- Duy tri viêc lâp và quân lÿ dông tiên phuc vu cho sàn xuât, kinh doanh, cô câc giâi phâp 
phù hop dê dàng bào cân dôi dông tiên cho sàn xuât kinh doanh;

- Xây dung hê thông quân tri rüi ro, truôc mât tâp trung vào khüc kiêm soât, kiêm toàn 
nôi bô. Tàng cuàng công tâc kiêm tra, kiêm soât, kiêm toân nôi bô.

II. PHU’ONG ÂN CHUYÉN NHU’QNG VÔN 
1. Co’sô’phâplÿ

- Bô Luât Dân su sô 91/2015/QH13 dâ duge Quôc hôi nuoc Công hôa Xâ hôi Chü nghïa 
Viêt Nam khôa XIII, kÿ hop thu 10 thông qua ngày 24/11/2015;

- Luât Doanh nghiêp sô 59/2020/QH14 duge Quôc hôi nuac Công hoà xâ hôi chü nghïa 
Viêt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và câc van bân phâp luât cô liên quan;

- Luât chüng khoân sô 54/2019/QH14 duge Quôc hôi nuôrc Công hôa xâ hôi chü nghïa 
Viêt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và câc van bân phâp luât cô liên quan;

- Nghi dinh so 32/2018/ND-CP ngày 08/03/2018 cüa Chinh phù vê süa dôi, bô sung mot 
sô diêu cüa Nghi dinh sô 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 cüa chinh phü vê dâu tu  vôn 
nhà nuac vào doanh nghiêp và quân lÿ, sü dung vôn, tài sân tai doanh nghiêp;

- Nghi dinh so 140/2020/ND-CP ngày 30/11/2020 vê süa dôi, bô sung mot sô diêu cüa 
Nghi dinh so 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 cüa chinh phü vê dâu tu vôn nhà nuac 
vào doanh nghiêp và quàn lÿ, sü dung vôn, tài sàn tai doanh nghiêp và Nghi dinh sô 
32/2018/ND-CP ngày 8/3/2018 cüa Chinh phü süa dôi, bô sung mot sô diêu cüa Nghi 
dinh so 91/2015/ND-CP;

PHU'ONG ÂN CHUYÊN NHU'ÇNG VON CÔ DÔNG DÀU TU* T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÀT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THI/C PHÂM AN G LANG
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PHU'ONG ÂN CHUYÉN NHU0NG VON CÔ DÔNG DÀU TU‘ TAI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SAN THUC PHÂM AN G1ANG

Nghi dinh sô 155/2020/ND-CP cüa Chinh phü ngày 31/12/2021 vê Quy dinh chi tiêt 
mot sô diêu cüa Luât Chümg khoân;
Quyét dinh sô 77/QD-LTMN ngày 06/09/2021 cüa Tông Công ty Luong thuc Miên 
Nam -  Công ty cô phân vê viêc Phê duyêt kêt quà lira chon thâu tu vân chuyên nhuçmg 
cô phân tai Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sàn thuc phâm An Giang;
Vân bàn sô 226/UBQLV-NN ngày 02/03/2021 cüa IJy ban Quân lÿ vôn Nhà nuac tai 
Doanh nghiêp vê viçc chuyên nhuçmg vôn tai AFIEX;
Chürng thu thâm dinh giâ sô: 251021.003/CTTB.KT2, ngày 25 thâng 10 nam 2021 cüa 
Công ty TNHH Hâng Kiêm toân AASC ban hành;
Bâo câo Tu vân giâ khcri diêm sô: 251021.002/BCTV.KT2, ngày 25 thâng 10 nâm 2021 
cüa Công ty TNHH Hâng Kiêm toân AASC ban hành;
Chung thu thâm dinh giâ sô: 69/2022/CTTBG-CPAVIETNAM-HCM ngày 19 thâng 01 
nâm 2022 cüa Công ty TNHH Kiêm toân CPA Viêt Nam ban hành;
Diêu le Công ty ngày 11 thâng 09 nâm 2018 cüa Tông Công ty Luomg thuc Miên Nam -  
Công ty cô phân;
Câc vân bàn quy pham phâp luât khâc cô liên quan.

2. Mue dich cüa viçc chuyên nhuçmg von

Viêc chuyên nhuçmg vôn cüa Tông Công ty Luomg thuc Miên Nam -  Công ty cô 
phân (Vinafood 2) tai Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang 
nhàm thuc hiên chi dao cüa Uy ban Quàn lÿ vôn Nhà nuac tai doanh nghiêp theo vân bàn 
sô 226/UBQLV-NN ngày 02/03/2021 vê viêc chuyên nhuçmg cô phân tai AFIEX.

3. Tinh hinh dâu tu vôn, loi ich thu duçrc và ânh huômg cüa viêc chuyên 
nhuçmg von

3.1. Tinh hinh dàu tu vôn vào Công ty

Tinh dên thcri diêm lâp Phuang ân chuyên nhuçmg vôn (thâng 01/2022), tinh hinh dâu 
tu vôn cüa Tông công ty Luong thuc Miên Nam -  Công ty cô phân tai Công ty cô phân 
Xuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang là:

Sô luçmg cô phân nâm giü tai AFIEX: 7.181.650 cô phân
Tông giâ tri cô phân nâm giü theo mênh giâ: 71.816.500.000 dông
Giâ tri cô phiêu AFIEX ghi trên sô sâch cüa Vinafood 2: 10.000 dông/cô phân

3.2. Lçi ich thu duçc và ânh huômg cüa viçc chuyên nhuçmg von

Viêc chuyên nhuçmg vôn cüa Vinafood 2 tai Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông 
sàn Thuc phâm An Giang së bô sung vào dông tiên thu duçrc cüa Tông Công ty Luomg 
thuc Miên Nam -  Công ty cô phân mot khoàn uoc tinh theo giâ tri dinh giâ khoâng: 
138.605.845.000 dong (Bâng chic: Mot tram ba mirai tâm ty, sâu tram lé nâm triêu, tâm
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PHU’ONG ÂN CHUYÉN NHÜ0NG VON CÔ DÔNG DÀU TU' T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÀN THUC PHÀM AN GIANG

trâm bon muoi lâm ngàn âông) cüng nhu thuc hiên chü truang tai Nghi quyêt sô 
22/2021/MQ-LTMN-HDQT ngày 06/05/2021 cüa Tông công ty Luang thuc Miên Nam -  
Công ty cô phân.

4. So lirong cô phàn chuyên nhuçmg

Sô luçmg cô phân sà hüu

Sô luçmg cô phân chuyên nhuçmg

Loai cô phân 

Mênh giâ

Giâ tri cô phân theo mçnh giâ

S. Giâ khôl diêm chào ban
- Giâ khôi diêm cô phiêu AFIEX theo giâ xâc dinh lân 1 cüa tô chüc cô chüc nàng thâm 

dinh giâ - Công ty TNHH Hàng Kiêm toân AASC là: 18.917 dong/cô phàn.
- Giâ khôi diêm cô phiêu AFIEX theo giâ xâc djnh lân 2 cüa tô chüc cô chüc nàng thâm 

djnh giâ - Công ty TNHH Kiêm toân CPA Viêt Nam là: 19.300 dong/cô phân.
- Theo thông kê cüa Sô Giao dich Chüng khoân Hà Nôi, giâ tham chiêu cô phiêu AFX tai 

ngày 21/01/2022 là 14.800 dong/co phàn.
- Theo thông kê cüa Sà Giao dich Chüng khoân Hà Nôi, giâ tham chiêu binh quân cüa 30 

ngày liên tiêp cüa cô phiêu AFX tinh dên ngày 21/01/2022 là: 15.333 dong/co phàn, eu 
thê nhu sau:

: 7.181.650 cô phân, tuang üng vài 20,52% Vôn diêu 
le cüa AFIEX

: 7.181.650 cô phân, tuang üng vài 100% vôn gôp 
cüa Vinafood 2 tai AFIEX

: Cô phân phô thông, tu do chuyên nhuçmg

: 10.000 dông/cô phân

: 71.816.500.000 dông

STT Phiên giao dich Giâ tham  chiêu (dong/cp)

1 10/12/2021 14.400
2 13/12/2021 14.400
3 14/12/2021 14.400
4 15/12/2021 14.600
5 16/12/2021 14.500
6 17/12/2021 15.200
7 20/12/2021 15.100
8 21/12/2021 15.100
9 22/12/2021 15.300
10 23/12/2021 15.900
11 24/12/2021 16.200
12 27/12/2021 16.100
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PHÜONG ÂN CHUYÊN NHU'ÜNG VON CÔ DÔNG DÂU TU’ T AI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÂT NHÂP KHÂUNÔNG SÀN THUC PHÂM AN GIANG

STT Phiên giao dich Giâ tham chiéu (dong/cp)
13 28/12/2021 15.800
14 29/12/2021 15.500
15 30/12/2021 16.100
16 31/12/2021 17.400
17 04/01/2022 16.600
18 05/01/2022 16.200
19 06/01/2022 15.700
20 07/01/2022 15.900
21 10/01/2022 15.700
22 11/01/2022 15.300
23 12/01/2022 15.200
24 13/01/2022 14.900
25 14/01/2022 15.200
26 17/01/2022 15.100
27 18/01/2022 14.600
28 19/01/2022 14.300
29 20/01/2022 14.500
30 21/01/2022 14.800

Binh quân 15.333
Giâ khai diêm chuyên n tiuçmg vôn së là 19.300 dông/cô phân và không thâp hon:

giâ tham chiéu binh quân 30 ngày liên tiép truac ngày phê duyêt phuang an chuyên 
nhuçmg vôn cùa AFIEX niêm yêt hoac dàng kÿ giao dich trên Sa Giao dich Chung khoân 
Hà Nôi; giâ tham chiéu cùa AFIEX dang giao dich trên Scr Giao dich Chung khoân trudc 
ngày phê duyêt phuang ân chuyên nhuçmg vôn 01 ngày.

6. Phirang thirc chuyên nhiroiig von Vinafood 2 tai AFIEX

Cân eu Van bàn so 226/UBQLV-NN ngày 02/03/2021 cüa Üy ban Quàn lÿ vôn Nhà 
nuac tai Doanh nghiêp vê viêc chuyên nhuçmg vôn tai AFIEX, Vinafood 2 cô kê hoach 
chuyên nhuçmg toàn bô phân vôn gôp vôi ty le 20,52% vôn diêu le cüa Công ty cô phân 
Xuât nhâp khâu Nông sân Thuc phâm An Giang. Qua quâ trinh phân tich, dânh giâ quy 
mô, hoat dông sàn xuât kinh doanh và nhu câu thuc tê tù thi truong, Agriseco Miên 
Trung dè xuât Hôi dông quàn tri cüa Vinafood 2 lua chon chuyên nhuçmg vôn theo 
phuang thuc Bàn dâu giâ công khai thông thucmg dê dat duge hiêu quà cao nhât.

-  Phân tich phuffng thirc dâu giâ thông thicàng:

Tiêu chi Nçi dung
So lmrng co phàn 

dâu giâ
- So luçmg cô phân dâu giâ: 7.181.650 cô phân

- Sô luçmg cô phân dàng kÿ tôi thiêu: 100 cô phân
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PHLTONG ÀN CHUYÈN NHU'GNG VON CÔ DÔNG DÀU TU' T AI
CÔNG TY CÔ PHÂN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÂN THUC PHÂM AN GIANG

Tiêu chi Nçi dung

Doi tuong mua

Tât cà câc nhà dâu tu tiêp cân duac vài thông tin chào bân thông 
qua website cüa Vinafood 2, Tô chuc tu vân, Dai lÿ dâu giâ, Tô 

chuc thuc hiên bân dâu giâ và bâo giây nai thông tin chào bân duac 

dàng tai.

Thôi gian thuc 
hiçn

Sau khi hô sa chuyên nhuçmg vôn duac câp cô thâm quyên thông 

qua, Vinafood 2 thuc hiên công bô thông tin vê viêc chào bân truàc 

khi tô chuc dâu giâ tôi thiêu 20 ngày.

Tinh công khai, 
minh bach cûa 
viêc chào bân

Dàm bào yêu tô công khai, minh bach trong viçc chào bân

Giâ khôl diêm

Càn eu Chung thu Thâm dinh giâ sô: 69/2022/CTTDG- 

CPAVIETNAM-HCM ngày 19 thàng 01 nam 2022 cûa Công ty 

TNHH Kiêm toân CPA Viêt Nam ban hành, giâ khai diêm dâu giâ 

duac xâc dinh là 19.300 dông/cô phân

Uu diem

- Nhà dâu tu duac lira chon câc mue khôi luçmg cô phân dê dàng ky 

tham gia dâu giâ (không vuçrt quâ sô luçmg chào bân);

- Tao diêu kiên thuân lai cho nhiêu dôi tuong nhà dâu tu, kê cà câc 

nhà dâu tu nhô lé tham gia dâu giâ.

Nhircrc diêm
Cô thê không dat duac mue tiêu bân hêt sô luçmg cô phiêu trong 
mot lân bân dâu giâ, dân dên viêc phài thuc hiên thü tue chuyên 

nhuçmg vôn nhiêu lân.

7. Giâ ban AFIEX tai ngày dâu giâ 

❖  Giâ ban co phiéu AFX tai ngày dâu giâ

Giâ ban cô phân mà nhà dâu tu phài thanh toân cho Vinafood 2 khi giao dich ngoài 
sàn là giâ duac xâc dinh theo quy dinh phù hop voi timg phuang thuc chuyên nhuçmg 
(dâu giâ công khai theo thông thuàng, chào bân canh tranh, thôa thuân). Tai ngày tô chuc 
Dâu giâ công khai thông thuàng, giâ bân khôi diêm là 19.300 dông/co phân.

8. Tô chuc thuc hiên bân dâu giâ:
Cân eu quy dinh tai Diêm d, Khoàn 16 Diêu 2 Nghi dinh sô 140/2020/ND-CP ngày 

30/11/2020, chü sà huu vôn duac lua chon tô chuc thuc hiên bân dâu giâ không phu 
thuôc vào phân vôn chào bân cô giâ tri theo mênh giâ lôn han hay nhô han 10 ty dông. 
Phân vôn chuyên nhuçmg cûa Vinafood 2 tai AFIEX cô giâ tri theo mênh giâ là
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71.816.500.000 dông (Ion hon 10 tÿ dông), do dô, Agriseco M iên Trung dê xuât Tông 
Công ty  Luong thuc M iên N am  -  Công ty cô phân lira chon Sa Giao dich Chirng khoân

f > ? r

Thành phô Hô Chl Minh là Tô chuc thuc hiên ban dâu giâ.

PHÜONG ÂN CHUYÉN NHl/ONG VON CÔ DÔNG DÀU T Ü  TAI
CÔNG TY CÔ PHÀN XUÀT NHÂP KHÀU NÔNG SÀN TH I/C PHÂM AN GIANG

9. Thâm quyên phê duyêt phuong an chuyên nhuong vôn
Càn eu  câc quy dinh phâp luât và D iêu le Tông C ông ty, cùng voi giâ tri chuyên 

nhuong du  kiên thu d u çc  là 138.605.845.000 dông (Bâng chu: M ot tram ba m ua i tâm ty, 
sâu tram lé nam triêu, tâm tram bon m ua i lâm ngàn dông) (tinh theo giâ khôi diêm  dâ 
duoc tô  chuc cô chuc nàng thâm  dinh giâ xâc djnh là 19.300 dông/cô phân), lôn  hon giâ 
tri dâu tu  ghi trên sô sâch cüa V inafood 2 là 71.816.500.000 dông, do dô co quan cô thâm  
quyên phê duyêt phuong ân chuyên nhuong vôn cüa Vinafood 2 dâu tu  tai A FIEX  là Hôi 
dông quân tri V inafood 2.

10. Phuong thirc xu lÿ sô cô phân không ban hêt:
- T ruông hçrp D âu giâ công khai không thành công hoàc thành công nhung chua bân hét 

thi thuc hiên phuong thuc Chào bân canh tranh;
- T ruông hop Chào bân canh tranh không thành công thi thuc hiên phuong thirc Thôa 

thuân (âp dung trong truông hop chî cô 01 nhà dâu tu  là dôi tuçmg tham  gia dâ nôp hô 
so  hop lê và thuc hiên dây dü câc thü tue tham du  phiên chào bân canh tranh theo quy 
dinh cüa quy chê phiên chào bân canh tranh).

11. Du* kiên lô trinh thuc hiên chuyên nhuong vôn
- D u  kiên thôi gian bat dâu thuc hiên: Quy 1/2022
- D u  kiên thôi gian hoàn thành viêc chuyên nhuong  vôn: Quy 1/2022
- D u kiên lô trinh thuc hiên:

STT Câc buôc thuc hiên Thôi gian Thuc hiên

1 Xây dung xong phuong ân chuyên nhuong vôn T Agriseco

2
Hoàn thi en hô so  chuyên nhuong vôn và câc bên 
kÿ ban hành

T+10
Agriseco 

Vinafood 2

3
Hôi dông quân tri cüa V inafood 2 xem  xét, phê 
duyêt phuong  ân chuyên nhuong vôn

T+15 Vinafood 2

4
Thu thâp thông tin, xây dung Bân câo bach và bô 
hô so  chào bân

T+16
Agriseco 

Vinafood 2

5
Lây y kiên, chinh sua bân câo bach và câc hô so 
chào bân

T+20
Agriseco 

Vinafood 2

6 Phê duyêt hô so  chào bân T+25 Vinafood 2

7 Xin châp thuân cüa UBCK T+26 Agriseco
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PHl/ONG ÂN CHUYÊN NHl/ÛNG VON CÔ DÔNG DÂU T lJ  T AI
CÔNG TY CÔ PHÂN XUÂT NHÂP KHÂU NÔNG SÂN TH\JC PHÂM AN GIANG

STT Câc biroc thuc bien Thôi gian Thtrc hiên

8 N hân công van trâ loi cüa UBCK T+31 Agriseco

9 Chînh süra hô sa  theo yêu câu cüa UBCK (lân 1) T+36 Agriseco

10
Chïnh süa hô sa  theo yêu câu cüa UBCK (lân 2 - 
nêu cô)

T+40 Agriseco

11 N hân giây phép chào ban T+42
Agriseco 

V inafood 2

12
Công bô thông tin vê viêc nhân giây phép và 
thông bâo phât hành

T+44
Agriseco 

Vinafood 2

13
Nôp hô sa  ban dâu giâ cho S a  giao dich chüng 
khoân Thành phô Hô Chi M inh (HSX)

T+46 Agriseco

14 Bô sung hô sa  theo yêu câu cüa HSX (nêu cô) T+51
Agriseco 

Vinafood 2

15 Thông nhât lô trinh, Quy chê ban dâu giâ voi HSX T+56

Agriseco 

V inafood 2 

HSX

16 Vinafood 2 thông bâo lira chon Dai lÿ dâu giâ T+57 Vinafood 2

17
Vinafood 2 ban hành Quy chê bân dâu giâ 

Công bô thông tin  vê dot bân dâu giâ co phân theo 
quy dinh

T+58

Agriseco 

V inafood 2 

HSX

Dai lÿ dâu giâ

18
Tiêp nhân D an  dâng kÿ tham  gia mua cô phân, 
nhân tiên dàt coc, phât Phiêu tham  du  dâu giâ cho 
nhà dâu tu

T+59-T+77 Dai lÿ dâu giâ

19
Tông hop kêt quâ tham  du  dâu giâ và công bô kêt 
quâ tham d u  dâu giâ

T+78 HSX

20 N hân Phiêu tham  du  dâu giâ cüa câc nhà dâu tu T+81 Dai lÿ dâu giâ

21 Tô chüc buôi bân dâu giâ cô phân T+83 HSX

22
Tông hop kêt quâ dâu giâ, güi thông bâo kêt quâ 
dâu giâ cho N hà dâu tu, công bô thông tin vê kêt 
quâ dâu giâ

T+84 HSX

23 N hân tiên nôp mua cô phân cüa nhà dâu tu T+84-T+92
r

Dai lÿ dâu giâ

24 Trâ lai tiên dàt coc cho nhà dâu tu  không trüng giâ T+84-T+92 Dai lÿ dâu giâ
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STT Câc birdc thirc hiên Thôi gian Thne hiên

25 Thirc hiên thü tue chuyên quyên s a  hùu qua VSD

Trong vông 
05 ngày sau 
khi hoàn tât 
dot dâu giâ

Agriseco 

Vinafood 2

26
Tông hçyp kêt quâ ban dâu giâ cô phân và bâo câo 
vê dot ban dâu giâ cho Vinafood 2, x ù  lÿ sau dâu 
giâ (nêu cô)

T+94 Agriseco

27
Chuyên tiên thu dirge tir dot bân dâu giâ cho 
Vinafood 2 (nêu cô) T+94 HSX

28
Bâo câo C a  quan dai diên chü sa  hîru và Üy ban 
Quân lÿ vôn N hà n u ac  tai Doanh nghiêp kêt quâ 
bân dâu giâ

T+95 Vinafood 2

Ghi chu: Thoi gian nêu trên côn p h u  thuôc vào tiên âô phê  duyêt hô s a  cïia câc c a  quan 

Nhà nuâc cô thâm quyên.
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III. TÔ CHlTC THlTC HIÉN PHU'ONG AN
1. Ho so' dâu giâ

Vàn bân sô 226/UBQLV-NN ngày 02/03/2021 cùa Üy ban Quân lÿ vôn Nhà nuôc tai 
Doanh nghiêp vê viêc chuyên nhuçmg vôn tai AFIEX;
Quyét dinh cùa Hôi dông quàn tri Vinafood 2 vê viêc phê duyêt phuang an chuyên 
nhuçmg vôn cùa Vinafood 2 tai Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm 
An Giang;
Bàn công bô thông tin chuyên nhuçmg vôn;
Quy chê bân dâu giâ cô phân do Vinafood 2 ban hành;
Vàn bàn xâc nhân sô hùu cô phân cua Vinafood 2 tai Công ty cô phân Xuât nhâp khâu 
Nông sàn Thuc phâm An Giang;
Bâo câo tài chinh dâ kiêm toân nam 2020, BCTC dên 30/06/2021 duçrc soât xét cùa 
Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang;
Chung thu thâm dinh giâ sô: 251021.003/CTTD.KT2, ngày 25 thâng 10 nàm 2021 cùa 
Công ty TNHH Hâng Kiêm toân AASC ban hành;
Bâo câo Tu vân giâ khôi diêm sô: 251021.002/BCTV.KT2, ngày 25 thâng 10 nàm 2021 
cùa Công ty TNHH Hâng Kiêm toân AASC ban hành;
Chung thu tham djnh giâ sô: 69/2022/CTTDG-CPAVIETNAM-HCM ngày 19 thâng 01 
nàm 2022 cùa Công ty TNHH Kiêm toân CPA Viêt Nam ban hành;
Giây chung nhân dàng ky doanh nghiêp, Biêu le tô chirc và hoat dông cùa Vinafood 2; 
Giây chung nhân dàng ky doanh nghiêp, Biêu le tô chuc và hoat dông cùa Công ty cô 
phân Xuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang;
Câc tài lieu liên quan khâc (nêu cô).

2. Doi tirçrig chào bân
Câc tô chuc, câ nhân dâp ung diêu kiên tham gia dâu giâ theo quy dinh tai Quy chê 

bân dâu giâ do Vinafood 2 ban hành.

3. Công bo thông tin ve dâu giâ co phân
Thông tin vê cuôc bân dâu giâ cô phân së duçrc công bô trên:

03 so bâo liên tiêp cùa mot tô bâo phât hành toân quôc;
03 sô bâo liên tiêp cùa mot tô bâo dia phuang nai Vinafood 2 và Công ty cô phân Xuât 
nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang cô tru sô chinh;
Trang thông tin diên tù cùa Tô chuc thuc hiên bân dâu giâ, Vinafood 2, Agriseco Miên 
Trung và Công ty cô phân Xuât nhâp khâu Nông sàn Thuc phâm An Giang.
Thôi gian công bô thông tin: tôi thiêu 20 ngày truôc ngày tô chuc cuôc dâu giâ.

4. Câc nhà dâu tir dàng kÿ tham gia dâu giâ và nçp tien dat coc 
Theo quy dinh tai Quy chê bân dâu giâ do Vinafood 2 ban hành.

5. Câc nhà dàu tir bô Phiéu dâu giâ mua co phân
Câc nhà dâu bô phiêu tham du dâu giâ theo thôi gian quy dinh tai Quy chê bân dâu 

giâ do Vinafood 2 ban hành.
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6. Dieu kiên tô chirc ban dâu giâ
Buôi bân dâu giâ chi du diêu kiên tô chuc cô it nhât 02 nhà dâu tu là dôi tuçmg tham 

gia dâ nôp hô sa hop le và thuc hiên dây dû câc thü tue tham du cuôc dâu giâ công khai 
theo quy dinh tai Quy chê bân dâu giâ.

7. Tô chirc buôi bân dâu giâ cô phân
Phiên bân dâu giâ duqc tô chuc tai Sô Giao dich Chung khoân Thành phô Hô Chi 

Minh. Vinafood 2 cù dai diên tham gia vào Hôi dông bân dâu giâ.

8. Nguyên tac xâc dinh két quâ bân dâu giâ
Theo quy dinh tai Quy chê bân dâu giâ do Vinafood 2 ban hành.

9. Công bo kêt quâ bân dâu giâ

Theo quy dinh tai Quy chê bân dâu giâ do Vinafood 2 ban hành.

10. Thu tien mua cô phân cûa nhà dâu tu trüng giâ
Theo quy dinh tai Quy chê bân dâu giâ do Vinafood 2 ban hành.

11. Chuyên quyèn sô' hüu qua Trung tâm Luu kÿ Chung khoân Viçt Nam
Sau khi nhà dâu tu hoàn thành nôp tiên mua cô phân, trong thài han 05 ngày làm 

viêc, Vinafood 2 gui hô sa bao gôm: Quyêt dinh phê duyêt phuong ân chuyên nhuçmg 
vôn cûa câp cô thâm quyên, van bân dê nghi và Biên bân xâc dinh nhà dâu tu trûng giâ 
bân cô phân dên Trung tâm luu kÿ chung khoân Viêt Nam dê làm thù tue chuyên quyên 
sôr hùu chung khoân. Trong thcri han 05 ngày kê tù ngày nhân duqc hô sa chuyên nhuqng 
vôn cûa doanh nghiêp do nhà nuac nam giù 100% vôn diêu le, Trung tâm luu kÿ chung 
khoân Viêt Nam cô trâch nhiêm thuc hiên chuyên quyên sôr hùu cô phân cûa phân vôn 
doanh nghiêp do nhà miùc nàm giù 100% vôn diêu lê dâ chuyên nhuqng cho tô chuc, câ 
nhân khâc theo hô sa Vinafood 2 gùi Trung tâm luu kÿ chung khoân Viêt Nam.

12. Bâo câo két quâ chào bân
Trong thôi gian tôi da 15 ngày kê tù ngày hoàn thành dqt chuyên nhuqng vôn, 

Vinafood 2 gùi bâo câo kêt quâ dâu giâ cô phân chuyên nhuqng vôn dâu tu ra ngoài dên 
ca quan dai diên chü sa hùu và câc ca quan cô thâm quyên (nêu cô).
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Thành phô Hô Chî Minh, ngàyÆj thâng J nam 2022 
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