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Thông tin khái quát

Tên Công ty Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Tên giao dịch CAMEX

Tên viết tắt CAMEX

Tên Tiếng Anh CA MAU TRADING JOINT STOCK COMPANY

Mã cổ phiếu CMV

Vốn điều lệ 121.039.120.000 đồng 

Trụ sở chính Số 70 – 72, Đường Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại (84-290) 3 822 772 – 3 838 282 

Fax (84-290) 3 834 358 – 3 836 893 

Email info@tncm.com.vn 

Website www.tncm.com.vn

Giấy chứng nhận  
đăng ký doanh nghiệp

Số 2000110221 đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 31/03/2021 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp (cấp lần đầu theo giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp số 6103000105 ngày 01/12/2007)
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Quá trình hình thành và phát triển

1987-1996 2007 2016 2018

19921980 2009 2012 2017 2020

2010 

Từ những năm 1980, 
Công ty Bách hoá 
Tổng hợp thị xã Cà 
Mau đã được thành 
lập và duy trì hoạt 
động. Đến nay, sau 
hàng loạt sự thay 
đổi và phát triển đã 
đổi thành Công ty Cổ 
phần Thương nghiệp 
Cà Mau.

Để mở rộng quy mô và thị phần, 
Công ty tiếp nhận thêm 05 doanh 
nghiệp nhà nước gồm: 
- Công ty Nông sản thực phẩm thị xã 
Cà Mau (4/1987)
- Công ty Xuất Nhập khẩu thị xã 
(2/1988)
- Công ty Dịch vụ ăn uống (4/1990) 
- Công ty Vật tư tổng hợp (8/1990)
- Công ty Dịch vụ Phát thanh  
Truyền hình Minh Hải (6/1996). 

Với nguồn vốn ban 
đầu là 2,51 tỷ đồng 
Doanh nghiệp Nhà 
nước Công ty Thương 
Nghiệp Cà Mau được 
thành lập vào ngày 
10/10/1992. Đánh 
dấu cho một giai 
đoạn mới.

Ngày 06/02/2007, UBND tỉnh Cà Mau đã 
ban hành Quyết định số 106/ QĐ-UB để 
thực hiện việc việc cổ phần hóa Công ty 
Thương Nghiệp Cà Mau nhằm thực hiện 
chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp 
Ngày 14/09/2007, Quyết định số 637/
QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau đã 
thông qua phương án cổ phần hóa.
Ngày 28/11/2007, Công ty đã tiến hành 
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công 
ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau 
(CAMEX) cho đến ngày 01/12, Công ty 
cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau chính 
thức đi vào hoạt động. 

Thông qua phương 
án phát hành cổ 
phiếu thưởng cho 
cổ đông hiện hữu 
và cho cán bộ công 
nhân viên, Công ty 
đã thực hiện tăng 
vốn điều lệ từ 70 tỷ 
đồng lên 80,499 tỷ 
đồng.

Ngày 21/06/2010, 
Cổ phiếu CTCP 
Thương nghiệp Cà 
Mau được chính 
thức giao dịch trên 
sàn HOSE với mã cổ 
phiếu là CMV đồng 
thời năm 2010 công 
ty tiến hành phát 
hành cổ phiếu trả cổ 
tức đợt 2 cho năm 
2009 với tỷ lệ 19%.

Vốn điều lệ của Camex đã tăng 
từ 80,499 tỷ đồng lên 121,039  
tỷ đồng. 
Thực hiện các phương án trả cổ 
tức và thưởng cho cổ đồng và nhân 
viện: Phát hành cổ phiếu thưởng 
12% cho cổ đông hiện hữu. Phát 
hành ESOP cho cán bộ công nhân 
viên tỷ lệ 5%. Phát hành cổ phiếu 
trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 8%. 

Cửa hàng điện máy  
Lê Lợi được khai 
trương và thành lập 
vào ngày 01/01/2016. 

Ngày 19/10/2017, SCIC 
thoái vốn thành công 
36,63% vốn sở hữu 
Nhà nước tại Công ty. 

Không cần thực hiện việc 
chào mua công khai, Công 
ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hưng Long nhận 
chuyển nhượng cổ phiếu 
có quyền biểu quyết dẫn 
đến việc sở hữu từ 25% trở 
lên số cổ phần có quyền 
biểu quyết của Công ty 
cổ phần Thương Nghiệp  
Cà Mau.

Ngày 31/12/2020 Công ty đã 
nhận được Giấy chứng nhận 
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra 
công chúng do Uỷ ban Chứng 
khoán nhà nước cấp.
Ban Lãnh đạo và toàn thể cán 
bộ nhân viên Công ty vẫn tiếp 
tục phát huy những thành tựu 
đã đạt được, tập trung phát 
triển mảng kinh doanh chính 
như: bán hàng bách hóa, kinh 
doanh xăng dầu, ... mang lại 
nguồn thu ổn định cho Công 
ty và đảm bảo thu nhập cho 
người lao động.
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Giải thưởng tiêu biểu

Sau hơn 30 năm thành lập, Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã đạt những thành tích xuất sắc và 
giải thưởng tiêu biểu như: 

Giai đoạn 2005 – 2010

 - Thủ tướng Chính phủ trao tặng cờ thi đua về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2005,2007,2008,2009.

 - Huân chương độc lập hạng 3 năm 2007. 

 - Cờ thi đua của UBND tỉnh Cà Mau về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 - Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2006, 2008 (Top 200 Thương hiệu Việt Nam). 

 - Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2009, 2010 (Top 100 Thương hiệu Việt Nam). 

Giai đoạn 2010 – 2015

 - Top 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập nhiều nhất năm 2012, 2013.

 - Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2010, 2011, 2012, 2013 và năm 2015 (Top 100 Thương hiệu Việt Nam). 

 - Bằng khen của Hội khuyến học TP. Cà Mau tặng đơn vị đã nhiều năm liền hỗ trợ cho quỹ trợ cấp sinh viên vượt khó 
hiếu học của Phường 8, TP. Cà Mau. 

 - Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau cho doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, vận động quỹ 
Đền ơn đáp nghĩa năm 2013

 - Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cà Mau.

 - Quyết định Của UBND tỉnh Cà Mau về việc tặng cờ thi đua khối XIV (hạng nhì). 

 - Quyết định của BHXH Việt Nam về thành tích “Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2014”. 

 - Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp ngân sách Nhà nước năm 2014”.

Giai đoạn 2015 – 2020

• Với những thành tích đáng ghi nhận trong hoạt động kinh doanh, liên tiếp trong 4 năm liền 2016, 2017, 2018 
và 2019, Công ty đã được vinh dự xếp hạng trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và TOP 500 doanh 
nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam do Công ty cổ phần Báo Cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với  
Báo Vietnamnet phát hành. 

• Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng năm 2018. 

• Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho đơn vị có thành tích tích cực đóng góp, hỗ trợ  
kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018. 

• Quyết định của Bộ Công thương về việc tặng thưởng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia, 
tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công thương hưởng ứng cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009 – 2019. 
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Ngành nghề kinh doanh Địa bàn kinh doanh

 » Kinh doanh Xăng dầu (dầu, dầu nhờn), khí dầu mỏ hóa lỏng và vỏ bình ga. Bán buôn máy móc, thiết bị,  
phụ tùng máy văn phòng. 

 » Thi công các công trình. Đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư và cơ sở hạ tầng khác. 

 » Bán buôn hàng công nghệ thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát.

 » Bán buôn thuốc lá điếu các loại.

 » Bán buôn hóa mỹ phẩm các loại, xà phòng các loại, chất tẩy rửa các loại. 

 » Bán buôn hàng kim khí điện máy, các mặt hàng gia dụng, xe gắn máy, máy nông ngư cơ, phương tiện  
phòng cháy chữa cháy. 

 » Bán buôn sách giáo khoa, dụng cụ học sinh, dụng cụ văn phòng, băng đĩa hình. Hàng may mặc, dày dép. 

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

 » Dịch vụ ăn uống, thực phẩm các loại.

 » Mua bán vật liệu xây dựng. 

 » Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, đường bộ; san lấp mặt bằng. 

 » Trồng lúa, trồng rau, trồng hoa, cây cảnh và các cây ăn quả, cây lâu năm. 

 » Bán buôn điện thoại di động, sim card, thẻ cào.

 » Bán buôn khăn vệ sinh, khăn lau mặt, tả lót trẻ em, các sản phẩm cá nhân bằng giấy.

Chủ yếu hoạt động tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện nay doanh nghiệp đã có hơn 8 chi nhánh chính hoạt động trải đều khắp các huyện, thành phố trong tỉnh Cà Mau và 
các vùng lân cận như Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang. Một số chi nhánh của công ty tại các tỉnh thành như:

1. Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại Bạc Liêu 

Lô B6, đường D1, Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, Thành phố Bạc Liêu 

2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại Sóc Trăng 

Số 268D, lộ Thanh Niên, khu 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

3. Chi nhánh: Trạm chiết nạp gas Định Bình 

Quốc lộ 1A, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

4. Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại Kiên Giang 

Lô H14, số 11-12-13-14-15-16 đường Lê Hồng Phong, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

5. Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh 

Số 43, đường số 6, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

6. Chi nhánh trung tâm phân phối hàng tiêu dùng Cà Mau – Bạc Liêu 

Đường H1, khu đô thị mới, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

7. Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang 

Quốc lộ 61, ấp 9, xã Vị Thăng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
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Sơ đồ tổ chức

Công ty con, Công ty liên kết

Công ty con
Công ty TNHH MTV Bách Việt 
 - Tỷ lệ sở hữu: 100%
 - Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng
 - Địa chỉ: Số 15B đường Lý Bôn, Phường 4, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh hàng bách hóa, công nghệ thực phẩm. 

Công ty Cổ phần In Bạc Liêu
 - Tỷ lệ sở hữu: 55,03%
 - Vốn điều lệ: 9.977.800.000 đồng
 - Địa chỉ: 15 Hoàng Văn Thụ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: In ấn văn kiện, tài liệu cơ quan Đảng và Nhà nước; in báo tạp chí, tập san, 

tài liệu giảng dạy và học tập, in nhãn hiệu, quảng cáo, in các ấn phẩm có nhu cầu của nhân dân. 
Công ty liên kết
Không có.

Định hướng phát triển

Mục tiêu chủ yếu Ở Camex luôn đặt mục tiêu ổn định vá phát triển bền vững để qua đó có được vị thế 
và tiềm năng tương xứng đồng thời nâng cao uy tín thương nghiệp của Công ty.
Giai đoạn 2020-2025, Công ty thực hiện các mục tiêu chính gồm: Mở rộng mạng lưới 
cửa hàng; Tăng độ phủ và tăng thị phần bán; Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu 
hàng năm từ 5% đến 12%; Luôn đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư và cổ 
đông; Nâng cao chất lượng đời sống của người lao động; Tăng cường quản trị nội bộ 
gia tăng tính minh bạch, hiệu quả trong mọi hoạt động kinh doanh. 

Chiến lược phát triển 

Chiến lược ngắn hạn Với chiến lược ngắn hạn, Camex hiện tại vẫn tập trung vào thị trường Cà Mau là chủ 
yếu. Với mảng kinh doanh xăng dầu, Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược giữ vững thị 
phần bán buôn, đồng thời  tiếp tục phát triển để mở rộng thị phần bán lẻ bằng cách 
tang số lượng hệ thống các cửa hàng nhằm phát triển hệ thống đại lý bán lẻ đến các 
vùng sâu, vùng xa nhằm khai thác đặc thù của thị trường này, với mục tiêu mỗi năm 
mở thêm 1-2 cây xăng mới nằm trên các vị trí đắc địa, nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên 
liệu ngày càng cao của tỉnh. 
Đối với mảng kinh doanh bách hóa, Công ty đang bắt đầu mở rộng sang các tỉnh lân 
cận như Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, khai thác tối đa tiềm năng của các tỉnh này, 
nâng cao chất lượng phục vụ các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của người tiêu dùng. Nỗ lực trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp cho các nhãn 
hàng nổi tiếng trên thị trường các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng. 

Chiến lược dài hạn Từ lúc bắt đầu hoạt động kinh doanh, Camex đã xây dựng một chiến lược dài hạn là 
mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu của Công ty sao cho phù hợp với đề án quy 
hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận nhằm nâng 
cao uy tín thương hiệu trên thị trường Tây Nam Bộ. Không chỉ vậy, Công ty còn cố 
gắng phát huy lợi thế chiến lược Đa dạng hoá để gia tăng lợi nhuận như: Kim khí điện 
máy, nông ngư cơ, vật liệu xây dựng, gia công chiết nạp gas... 
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Các rủi ro

Rủi ro kinh tế

Việt Nam của năm 2020 phải đối mặt với nhiều khó khăn 
bởi các tác động của Covid-19 và căng thẳng thương mại 
Mỹ-Trung. Tình trạng dịch bệnh phức tạp kéo dài làm gián 
đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
cung cầu hàng hóa của hầu hết các khu vực, các chủ thể 
trong nền kinh tế. Nhưng nhờ có các biện pháp kịp thời 
của Chính phủ, GDP năm 2020 đạt mức tăng trưởng bình 
quân 2,91%, lạm phát năm 2020 tăng 2,23% so với bình 
quân năm 2019, đảm bảo mục tiêu của Quốc hội. Đồng 
thời, tổng lượng tiêu dùng cuối cùng cũng đã tăng 1,06% 
so với năm 2019. Với điều kiện nền kinh tế vẫn duy trì tăng 
trưởng dương và hồi phục mạnh trong tương lai, đây là 
những điều kiện nền tảng cho sự phát triển của các doanh 
nghiệp trong nước, trong đó có CAMEX. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty vẫn tiếp tục bám sát các diễn biến của thị 
trường, các biến động vĩ mô, vi mô, hạn chế các tác động không đáng có lên tình hình kết quả hoạt động kinh doanh

Rủi ro cạnh tranh

Việt Nam là một trong những điểm sáng kinh tế của thế giới, một điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt 
là trong bối cảnh hàng loạt hiệp định thương mại được ký kết như EUVFTA, UKVFTA, RCEP,… Điều này đồng nghĩa với 
việc Công ty sẽ có được nhiều lợi ích, cũng như sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Công ty sẽ phải đối diện với sự 
cạnh tranh toàn diện từ các bên bán hàng truyền thống đến kênh thương mại điện tử, các nhà phân phối trong nước 
và ngoài nước…

- Đối với lĩnh vực Bách hoá: Công ty hoạt động trong ngành có sự cạnh tranh tương đối lớn với sự hiện diện của các tên 
tuổi lớn như Coopmart, Bách Hoá Xanh, trung tâm thương mại Vincom, hệ thống Vinshop.

- Đối với lĩnh vực kinh doanh điện máy: Sự mở rộng của các chuỗi hệ thống cửa hàng như Điện máy xanh, Điện máy 
Chợ lớn, FPT Shop gây áp lực lớn lên thị phần của Công ty ở các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đặc biệt, Công ty cũng cạnh tranh trực tiếp với các đơn vị như Tiki, Shopee, Lazada,… và trong tương lai có thể là 
Amazon. Đây đều là những đơn vị có ưu thế về tài chính, công nghệ.

- Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Do đây là một mặt hàng thiết yếu mang lại nhiều lợi ích khác nhau nên Công ty 
luôn phải cạnh tranh với các đại lý bán lẻ tư nhân và quốc doanh. Tuy nhiên tiềm năng phát triển của vùng đồng bằng 
Sông Cửu Long vẫn còn rất lớn do toạ lạc liền kề vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, được hưởng lợi gián tiếp.

Để giảm bớt các áp lực cạnh tranh, Công ty luôn tận dụng ưu thế hoạt động hơn 40 năm trên địa bàn, cùng các chính 
sách, chiến lược phát triển kinh tế vùng mang lại giá trị cao nhất cho Nhà đầu tư.Rủi ro pháp luật

Là một doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán HCM, quá trình 
hoạt động của Công ty chịu sự ràng buộc của quy định Pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật Lao 
động,… và các văn bản dưới Luật có liên quan. Đặc biệt, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành vào 26/11/2019 
và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành vào 17/06/2020 đã cùng có hiệu lực từ 01/01/2021 với nhiều 
quy định, cơ chế mới thay thế so với các quy định cũ, sẽ góp phần tạo một hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ và 
khoa học, giúp Công ty có thể hoạt động một cách hiệu quả.

Camex có các ngành nghề kinh doanh chính liên quan đến 
buôn bán hàng hoá và kinh doanh xăng dầu nên Công ty 
luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh của các ngành nghề 
nhất là đối với kinh doanh xăng dầu như NĐ 08/2018/
NĐCP, NĐ 83/2014/NĐ-CP. Trong quá trình hoạt động, 
Công ty luôn thực hiện theo dõi, cập nhật liên tục các quy 
định mới nhằm giảm thiểu rủi ro vận hành, không để xảy 
ra các gián đoạn, gây thiệt hại cho các bên liên quan của 
Công ty.
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Rủi ro đặc thù

- Hàng bách hoá: Cũng như các doanh nghiệp khác khi kinh doanh bách hoá, Công ty luôn phải xử lý tốt các vấn đề liên 
quan đến quản trị hàng tồn kho. Công ty luôn lên kế hoạch nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hoá cho địa phương, 
không để xuất hiện tình trạng thiếu hàng trong mùa cao điểm, thừa hàng trong mùa thấp điểm làm tăng chi phí dự trữ 
hàng hoá. Bên cạnh đó, hàng tồn kho khác là các thiết bị, đồ dùng điện tử cũng chiếm một tỷ trọng nhất định trong cơ 
cấu hàng hoá. Đây là mặt hàng có sự thay đổi giá thành, giá bán tương đối lớn do các nhà sản xuất chạy đua cải tiến 
và ra mắt các sản phẩm mới hàng năm. Chính vì vậy, Công ty luôn có chính sách lưu trữ, phân bổ hàng tồn kho hợp lý 
đưa ra các hình thức bán hàng, khuyến mãi, hoa hồng phù hợp nhằm đẩy mạnh hàng bán.

- Kinh doanh xăng dầu: Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu nên chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước. Đồng thời, giá 
xăng dầu trong nước cũng phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu thế giới do phần lớn thành phẩm đều được nhập khẩu từ 
nước ngoài. Tình hình kinh doanh của Công ty vì vậy mà cũng bị tác động rất lớn. Do đó, Hội đồng quản trị cũng Ban 
điều hành Công ty vẫn luôn theo sát tình hình cung ứng thế giới để kịp thời đưa ra phương án kinh doanh hiệu quả 
nhất, không để bị động trong mọi trường hợp

Rủi ro thời tiết, thủy văn

Các chi nhánh và cửa hàng kinh doanh của Camex phân bố chủ yếu tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, với đặc điểm 
là vùng đất thấp, ngập nước theo chu kỳ mùa từ Sông Mekong. Vì vậy, Công ty luôn lựa chọn những nơi có địa thế cao 
nhằm đảm bảo đủ điều kiện bảo quản, lưu trữ hàng hóa. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty một phần phụ 
thuộc vào hệ thống đường thủy của vùng. Tuy nhiên, gần đây, thời tiết Nam Bộ có hiện tượng nắng nóng liên tục, gây 
hạn hán, kết hợp với lượng nước về từ thượng nguồn sông Mekong do các đập thủy điện, đập giữ nước của các nước 
chung dòng chảy, gây khó khăn cho hoạt động của người dân vùng sông nước và cho hoạt động kinh doanh Công ty. 

Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro trình bày ở trên, Công ty còn phải đối mặt với những tình huống khác như cháy nổ, dịch bệnh, hỏa 
hoạn,... Đây là những trường hợp bất khả kháng, khi xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến nhân lực và tài lực của Công ty. Chính 
vì thế, Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt các công tác tuyên truyền 
đồng thời linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch điều hành công việc một cách tối ưu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất 
khả năng xảy ra của các rủi ro này.

Các rủi ro (tt)
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Cơ cấu doanh thu

Khoản mục
Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Doanh thu bán hàng Bách hoá 3.246.868 68,66% 3.205.518 75,92%

Doanh thu bán xăng dầu 1.166.996 24,68% 732.687 17,35%

Doanh thu khác 314.949 6,66% 283.915 6,72%

Tổng cộng  4.728.814 100%  4.222.120 100%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nhận xét

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Cơ cấu lợi nhuận gộp

Kết quả hoạt động kinh doanh

Khoản mục
Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Biên lợi nhuận Giá trị Biên lợi nhuận

Lợi nhuận gộp bán hàng Bách hoá 105.687 3,22% 122.797 3,82%

Lợi nhuận gộp bán xăng dầu 50.104 4,29% 45.116 6,16%

Lợi nhuận gộp khác 23.905 7,59% 19.778 6,97%

Tổng cộng 179.696 - 187.691 -

Năm 2020, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 
đã chịu nhiều ảnh hưởng từ các sự kiện bất ngờ mang 
tính quốc tế. Doanh thu của Công ty trong năm đã giảm 
10,72% so với năm 2019 đạt giá trị 4.222.120 triệu đồng 
với cơ cấu đã có nhiều sự thay đổi và lợi nhuận gộp năm 
2020 ghi nhận giá trị 187.691 triệu đồng, tăng 4,45% so 
với kết quả năm trước. 

Doanh thu từ bán hàng bách hoá không có sự thay đổi 
lớn trong giá trị và tỷ trọng từ hàng bách hoá đã tăng 
7,26%, từ 68,66% lên 75,92%. Các tác động của đại dịch 
Covid-19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
của Chính phủ dường như không có ảnh hưởng quá lớn 
lên bộ phận hàng hoá này do đa phần các sản phẩm đều 
là các mặt hàng thiết yếu, không thể thiếu cho đời sống 
thường nhật của người dân. Đồng thời, các nỗ lực kiểm 
soát chi phí đầu vào của các loại hàng hóa này đã cải thiện 
biên lợi nhuận gộp năm đạt 3,82%. 

Đối với xăng dầu, một phần do sự cạnh tranh cao trong 
khu vực, một phần do các gián đoạn trong sản xuất kinh 
doanh nên doanh thu từ mặt hàng này đã giảm đáng 

kể, chỉ thu được 732.687 triệu đồng, đã giảm 37,22% so 
với năm trước. Nguyên nhân của kết quả trên đến từ 04 
nguyên nhân chính: sự gián đoạn sản xuất, vận chuyển 
hàng hóa của các Công ty trong địa bàn kinh doanh trong 
quý I; trữ lượng dự trữ xăng dầu tăng cao do nhu cầu tiêu 
thụ không còn trên phạm vi toàn thế giới làm giá dầu giảm 
mạnh; mức độ cạnh tranh khốc liệt của các hệ thống xăng 
dầu tư nhân, tổ chức; và ảnh hưởng của thời tiết lên tình 
hình thủy văn của vùng làm giảm khai thác giao thông 
đường thủy. Song song đó, lượng cung dầu tăng cũng đã 
làm giảm giá nhập kho của các loại xăng dầu, góp phần 
cải thiện đáng kể biên lợi nhuận gộp của mặt hàng này từ 
4,29% lên 6,16%.

Đối với các mặt hàng khác không trọng yếu của Công ty, 
doanh thu được ghi nhận chiếm tỷ trọng nhỏ, vẫn duy 
trì không vượt quá 7% cơ cấu từ năm 2019, đóng góp 
283.915 triệu đồng vào tổng doanh thu doanh nghiệp. Đây 
vẫn là mảng quan trọng đối với Công ty, góp phần đa dạng 
hóa nguồn thu từ các sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên thị 
trường.

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 %2020/2019

1 Tổng doanh thu 4.728.814 4.222.120 89,28%

2 Lợi nhuận từ HĐKD -1.655 4.293 -

3 Lợi nhuận khác 27.879 19.769 70,91%

4 Lợi nhuận trước thuế 26.224 24.062 91,76%

5 Lợi nhuận sau thuế 18.350 18.472 100,66%

CAMEX ghi nhận lợi nhuận khác cho năm 2020 đạt 19.769 
triệu đồng, chỉ bằng 70,91% số ghi nhận năm 2019. Đa 
phần nguồn thu của lợi nhuận khác bắt nguồn từ các khoản 
thưởng, chiết khấu bán hàng với tỷ lệ 99,77% giá trị năm 
2020. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm của khoản mục 
này là do sự cắt giảm phần trăm chiết khấu của các đối 
tác thương mại trong bối cảnh dịch Covid-19. Mặc dù vậy, 
đây vẫn là khoản đóng góp lớn cho kết quả hoạt động kinh 
doanh của Công ty, góp phần tạo ra 24.064 triệu đồng lợi 
nhuận trước thuế và 18.920 triệu đồng lợi nhuận sau thuế 
cho Công ty. 

Bên cạnh đó, khi so sánh với năm 2019, lợi nhuận trước 
thuế đã giảm 2.162 triệu đồng, trong khi lợi nhuận sau 
thuế lại tăng 122 triệu đồng. Lý giải cho hiện tượng này, 
chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đã giảm mạnh, chủ yếu 
do thu nhập chịu thuế của Công ty năm 2020 giảm mạnh 
so với năm 2019, liên quan đến chi phí lãi vay loại trừ theo 
Nghị định 132/2020/NĐ-CP. Như vậy, Ban điều hành Công 
ty đã đưa ra những chính sách phù hợp và tận dụng các 
ưu đãi từ chính phủ nhằm bảo toàn thành quả kinh doanh, 
hạn chế các chi phí không đáng có trong giai đoạn Covid-19 
phức tạp, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.
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Tổ chức và nhân sự

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng 

CP sở hữu
Tỷ lệ  

sở hữu
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Việt Ánh Tổng Giám đốc 431.613 3,57%

2 Lưu Hoàng Thống Phó Tổng Giám đốc 8.767 0,07%

3 Nguyễn Thị Việt Ngọc Phó Tổng Giám đốc 103.824 0,86%
Miễn nhiệm ngày 
01/01/2020

4 Phù Chí Anh Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế Toán trưởng 92.269 0,76%

Danh sách Ban điều hành

Lý lịch Ban điều hành

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Tổng Giám đốc 

Ngày sinh  01/12/1956

Nơi sinh  Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau  

Quốc tịch  Việt Nam 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế - Khoa Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác

• 06/1975 – 08/1978: Công tác tại UBND thị xã Cà Mau và Phòng Thống kê- Kế hoạch thị xã Cà Mau

• 08/1978 – 11/1982: Cửa hàng bách hóa tổng hợp thị xã Cà Mau làm kế toán trưởng cửa hàng 

• 11/1982 – 2007: Thành lập Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Cà Mau (nay là Công ty cổ phần Thương nghiệp

 Cà Mau) giữ các chức vụ: Kế toán trưởng, Phó phòng Kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch, Phó TGĐ, TGĐ Công ty 

• 28/11/2007 - 05/05/2018 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Cà Mau 

• 05/05/2018 - Nay Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tại Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Cà Mau

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Tổng Giám Đốc

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT CTCP In Bạc Liêu; Ủy viên HĐQT CTCP Cà phê PETEC

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 431.613 cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

 STT  Quan hệ  Họ và tên    Số CP sở hữu

 1  Chồng   Nguyễn Văn Hậu   374.465

 2  Em ruột   Nguyễn Thị Việt Ngọc   103.824

 3  Em ruột   Nguyễn Thị Việt Phượng   7.916

Ông Lưu Hoàng Thống – Phó Tổng Giám đốc 

Ngày sinh  22/12/1976

Nơi sinh  Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau  

Quốc tịch  Việt Nam 

Trình độ chuyên môn  Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác

• 10/1998 - 02/1999 Kế toán Phòng Kinh tế Kỹ thuật thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 03/1999 - 06/1999 Kế toán Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 07/1999 - 03/2000 Kế toán Cửa hàng Điện Máy Cà Mau thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 04/2000 - 03/2003 Cửa hàng phó Cửa hàng Điện Máy Bạc Liêu thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau 

• 04/2003 - 06/2006 Cửa hàng trưởng Cửa hàng Công nghệ thực phẩm Trà Kha thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 07/2006 - 12/2006 Kế toán Phòng Tài chính Kế toán Tin học thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau 

• 01/2007 - 8/2007 Phụ trách tổng kho bách hóa thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 9/2007 - 12/2009 Cửa hàng trưởng Cửa hàng Chuyên doanh thuốc lá BAT thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 01/2010 - 03/2013 Trưởng phòng HCNS thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 04/2013 - 11/2014 Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 12/2014 - 03/2015 Chủ tịch Công đoàn NK 2012 – 2017 thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau Nhân viên Phòng HCNS 
thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 04/2015 – 12/2016 Phó phòng HCNS thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 01/2016 - 04/2019 Trưởng phòng HCNS thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 4/2019 đến nay Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng HC-NS 

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng phòng HC-NS

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 8.767 cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không
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Tổ chức và nhân sự (tt)

Ông Phù Chí Anh – Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Việt Ngọc – Phó Tổng Giám đốc 

Ngày sinh  23/08/1974

Nơi sinh  TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng  

Quốc tịch  Việt Nam 

Trình độ chuyên môn Đại học Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác

• 10/1998 - 02/1999 Kế toán Phòng Kinh tế Kỹ thuật thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 02/1998 – 12/2001 Kế toán Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 01/2002 – 01/2007 Phó phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty Thương nghiệp Cà Mau.

• 02/2007 – 11/2007: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 12/2007 – 12/2012: Kế toán trưởng CTCP Thương nghiệp Cà Mau.

• 02/01/2013 – Nay: Phó Tổng giám đốc CTCP Thương nghiệp Cà Mau, kiêm kế toán trưởng từ ngày 07/09/2016.

•  20/06/2020 đến nay: TV HĐQT CTCP Thương nghiệp Cà Mau.

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 92.269 cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 

 STT  Quan hệ  Họ và tên   Số CP sở hữu

 1  Vợ   Quách Duy Tâm   6.502

Ngày sinh  19/05/1971

Nơi sinh  Thị xã Cà Mau, Tỉnh Minh Hải nay là tỉnh Cà Mau  

Quốc tịch  Việt Nam 

Trình độ chuyên môn Đại học Thương Mại

Quá trình công tác

• 06/1994 – 03/1998: Nhân viên Công ty Thương nghiệp Cà Mau

• 04/1998 – 11/2002: Kế toán Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau. 

• 12/2002 – 11/2004: Phó Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty Thương nghiệp Cà Mau. 

• 12/2004 – 06/2008: Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh thuộc CTCP Thương nghiệp Cà Mau 

• 07/2008 – 12/2009: Trưởng Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh

• 01/2010 – 12/2020: Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương nghiệp Cà Mau. 

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám Đốc

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 103.824 cổ phần 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan

 STT  Quan hệ  Họ và tên   Số CP sở hữu

 1  Chị ruột   Nguyễn Thị Việt Ánh  374.465

 2  Em ruột   Nguyễn Thị Việt Phượng  7.916
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Số lượng cán bộ nhân viên năm 2020 

Thu nhập bình quân

STT Tính chất phân loại
Số lượng  

(người)
Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ lao động 666 100

1 Trình độ đại học 98 14,71

2 Trình độ cao đẳng 50 7,51

3 Trình độ trung cấp 68 10,21

4 Công nhân kỹ thuật 286 42,95

5 Lao động phổ thông 165 24,62

II Theo loại hợp đồng lao động 666 100

1 Hợp đồng không thời hạn 418 62,76

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 54 8,11

3 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 194 29,13

III Theo giới tính 666 100

1 Nam 512 76,88

2 Nữ 154 23,12

Tổ chức và nhân sự (tt)

Năm 2016 2017 2018 2019 2020

Tổng số lượng người lao động 
(người)  654  657  647  629  619 

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng)  7.200.000  7.100.000  8.300.000  8.000.000  8.000.000 

7.200.000 
7.100.000 
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Thu nhập bình quân

Thu nhập bình quân Tổng số lượng người lao động

62,76%
8,11%

29,13%

Tính chất hợp đồng lao động

Hợp đồng không thời hạn Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

76,88%

30,08%

Giới tính

Nam Nữ

14,71%

7,51%

10,21%

42,95%

24,62%

Trình độ lao động

Trình độ đại học,trên đại học Trình độ  cao đẳng

Trình độ trung cấp Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông
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Chính sách nhân sự

Về đào tạo

Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả 
hoạt động của doanh nghiệp chính là đội ngũ nhân sự của 
Công ty. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng đó, Ban 
lãnh đạo Camex đã luôn dành sự quan tâm nhằm phát 
triển đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.
Ở Camex, Ban Lãnh đạo luôn tạo điều kiện để cán bộ nhân 
viên của Công ty có thể tham gia các khoá huấn luyện, 
nâng cao nghiệp vụ, các kỹ năng làm việc như khả năng 

tiếp thị, marketing nhằm mang đến các dịch vụ tốt nhất 
cho khách hàng và hướng đến việc nâng cao giá trị cốt lõi 
của doanh nghiệp. Đồng thời Camex còn phối hợp các cơ 
sở đào tạo tổ chức các lớp học huấn luyện kỹ năng cho 
người lao động, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
thường xuyên như An toàn vệ sinh lao động, phòng cháy 
chữa cháy và Quản lý hóa đơn và chi phí sản xuất kinh 
doanh. 

Lương, thưởng và phúc lợi

Chính sách lương thưởng luôn được thực hiện đúng 
và đầy đủ theo quy định pháp luật, các quy chế tiền 
lương cho nhân viên và các điều kiện trên hợp đồng 
lao động. Công ty còn có nhiều chính sách khác 
liên quan đến lương thưởng, góp phần cải thiện thu 
nhập của người lao động, giúp họ yên tâm cống 
hiến, đóng góp vào thành quả hoạt động chung của 
Công ty như chế độ thưởng tháng lương thứ 13; 
thưởng nhân các dịp lễ, tết; thưởng tăng ca; thưởng 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thưởng đột xuất.

Bên cạnh các giá trị mang tính vật chất, đời sống 
tinh thần của toàn thể cán bộ nhân viên cũng được dành một sự quan tâm đặc biệt. Người lao động được đảm bảo 
tham gia đầy đủ các loại chế độ bảo hiểm như BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; giải quyết chế độ thai sản, ốm đau, thăm 
khám sức khoẻ định kỳ. Không chỉ vậy, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ làm việc như văn nghệ, 
thể dục thể thao, tổ chức các chuyến tham quan, du lịch cuối năm để tăng sự kết nối giữa các cá nhân trong tập thể. 
Ngoài ra, Công ty luôn đồng hành và lắng nghe những nguyện vọng của nhân viên ở tất cả các phòng ban; phối hợp 
với công đoàn giải quyết các vấn đề của nhân viên.

Môi trường công việc 

Không chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc và chế độ lương thưởng, phúc lợi ổn định, Camex từng ngày đều chú trọng 
đến việc xây dựng một doanh nghiệp có môi trường tốt và văn hoá doanh nghiệp. Các nhân viên ở Camex luôn ý thức 
được từng hành động của mình đều ảnh hưởng đến bộ mặt của Công ty, qua đó, nhân viên của Camex được đào tạo 
trong cách ứng xử giao tiếp với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp. Đồng thời, ưu tiên hàng đầu của Công ty luôn là 
đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, gắn kết các nhân viên của Công ty. 

Trong năm 2020, Công ty đã thành lập mới: 03 cửa hàng tự chọn (Bách hóa Tân Thành, Bách hóa hóa 
Lương Thế Trân, Bách hóa Tắc Vân)

Kế hoạch cho giai đoạn tới, Công ty sẽ xây dựng tiếp tục xây dựng 2 công trình:

- Kho Công nghệ Thực phẩm Hộ Phòng với dự toán 700 triệu

- Tổng kho Bách hoá Năm Căn, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn  
 diện tích 12.500 m2 với dự toán 14,98 tỷ.

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 
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Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,11 1,20

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,41 0,45

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 75,19 67,34

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 302,99 206,19

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 12,57 11,67

Vòng quay tổng tài sản Vòng 6,55 6,31

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,39 0,44

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 10,14 9,73

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 2,54 2,76

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % -0,04 0,10

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Năm 2020, khả năng thanh toán của Công ty đã được cải thiện 
so với năm 2019, thể hiện qua các hệ số thanh toán ngắn hạn 
và hệ số thanh toán nhanh. Cụ thế hệ số thanh toán ngắn hạn 
đã tăng từ 1,11 lần lên 1,20 lần, hệ số thanh toán nhanh tăng 
từ 0,41 lần lên 0,45 lần. Nguyên nhân chủ yếu do mức giảm của 
tài sản ngắn hạn (-20,01%) nhỏ hơn mức giảm của nợ ngắn hạn 
(-25,91%). Chi tiết, hàng tồn kho đã giảm xấp xỉ 20% do Công 
ty đánh giá nhu cầu tiêu dùng cho dịp lễ tết năm 2021 không 
triển vọng bằng các năm trước, nên đã hạn chế nhập kho hàng 
hóa mới, giúp giảm các chi phí bảo quản, lưu trữ. Các khoản nợ 
ngắn hạn từ các đối tác cung ứng và các khoản vay ngân hàng 
thương mại tài trợ cho hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng đã 
giảm cũng vì lý do trên. Qua đó, khả năng thanh toán của Công 
ty luôn đảm bảo phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh 
trong năm, đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ đối với các đối tác, và 
bên cho vay.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn của công ty đã có sự thay đổi tương đối rõ rệt 
so với năm 2019, với hệ số nợ/tổng tài sản đã giảm 7,85% 
còn 67,34% và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm 96,80% còn 
206,19%. Kết quả có được do công ty đã ghi nhận giảm các 
khoản nợ phải trả, đặc biệt là các khoản nợ ngắn hạn liên 
quan đến hàng tồn kho với tổng giá trị của hai khoản mục 
giảm nhiều nhất là 139.825 triệu đồng. Với điều đó, các loại 
chi phí hoạt động kinh doanh cũng như là các rủi ro tài chính, 
kinh doanh được giảm thiểu tối đa, hạn chế các bất lợi mà đại 
dịch Covid-19 mang lại.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Các hệ số phản ánh năng lực hoạt động của Công ty đều không có sự 
chênh lệch quá lớn so với năm 2019. Hệ số vòng quay hàng tồn kho 
giảm nhẹ từ 12,57 vòng xuống 11,67 vòng và hệ số vòng quay tổng 
tài sản năm 2020 là 6,31 vòng so sánh với 6,45 vòng của năm 2019. 
Cả doanh thu và giá vốn hàng bán đã giảm đáng kể do sự sụt giảm 
trong nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm của Công ty và giá thành 
của một số hàng hóa đã giảm mạnh do lượng cung hàng hóa tăng 
cao, nhất là đối với xăng dầu. Trong khi đó, giá trị trung bình tổng tài 
sản sở hữu mức giảm thấp hơn doanh thu và giá vốn hàng bán, với 
đóng góp chủ yếu là hàng tồn kho với giá trị giảm hơn 76.777 triệu 
đồng. Theo đó, các chính sách ứng phó với đại dịch của Công ty trong 
tất cả các mảng kinh doanh và của Chính phủ đã có một độ trễ nhất 
định, làm giảm hiệu quả hoạt động của Công ty. Mặc dù vậy, các hành 
động này của Ban lãnh đạo vẫn được đánh giá là kịp thời và phù hợp, 
góp phần giúp năng lực quản trị, hoạt động luôn ở mức hiệu quả cao.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2020 của 
Công ty đã có sự khác biệt giữa các hệ số thành 
phần. Trong khi biên lợi nhuận của năm 2020 đạt 
0,44%, cao hơn mức 0,39% của năm trước và hệ 
số ROA đã tăng từ 2,54% lên 2,76% thì ROE của 
Công ty đã giảm nhẹ 0,19% đạt 9,95%. Kết quả 
này có được là nhờ các quyết định kịp thời, hợp 
lý trong chính sách vận hành doanh nghiệp, tận 
dụng các thay đổi giá cả trên thị trường và các hỗ 
trợ từ chính phủ, địa phương, từ đó có thể tạo ra 
nhiều lợi nhuận hơn với mức chi phí thực trả thấp. 
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

0,39% 0,44%

10,14% 9,73%

2,54% 2,76%
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Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần
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Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

Thông tin cổ phiếu 

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12.103.912

 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.103.912

 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phần: Cổ phần thường

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Cơ cấu cổ đông

STT Loại cổ đông Số lượng 
cổ đông Số cổ phiếu Giá trị  

(đồng)
Tỷ lệ sở hữu/

VĐL

I Cổ đông trong nước  576  12.079.050  120.790.500.000 99,79%

1 Cổ đông nhà nước  -  - 0,00%

2 Cổ đông tổ chức  18  9.626.897  96.268.970.000 79,54%

3 Cổ đông cá nhân  558  2.452.153  24.521.530.000 20,26%

II Cổ đông nước ngoài  7  24.862  248.620.000 0,21%

1 Cá nhân  5  6.652  66.520.000 0,05%

2 Tổ chức  2  18.210  182.100.000 0,15%

III Cổ phiếu quỹ - - - -

Tổng cộng  583  12.103.912  121.039.120.000 100,00%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Không chỉ trong năm 2020, phương châm ưu tiên cho chất 
lượng sản phẩm luôn là mục tiêu hàng đầu của Công ty 
trong suốt những năm gần đây và toàn thể Ban lãnh đạo 
cam kết tiếp tục phát huy trong tương lai. Do vậy, nguồn 
nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào luôn được xem xét, lựa 
chọn kỹ lưỡng từ các nhà cung cấp uy tín. Trong quá trình 
hoạt động của mình từ ngày thành lập, Camex luôn luôn 
tìm kiếm các nhà cung ứng có các sản phẩm đáp ứng các 
điều kiện về chất lượng, phẩm chất thành phẩm, đa dạng 

hóa trong danh mục mặt hàng, đảm bảo cho người tiêu 
dùng có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu 
bản thân. 
Bên cạnh đó, công tác lưu trữ, bảo quản cũng được dành 
sự quan tâm đặc biệt. Các hàng hóa, sản phẩm của Công 
ty luôn trong điều kiện bảo quản tối ưu, tránh để xảy ra 
các tình trạng hư hỏng, rò rỉ, đặc biệt là đối với sản phẩm 
điện tử, xăng dầu, gây tổn thất cho Công ty và ảnh hưởng 
đến môi trường xung quanh.

Tiêu thụ năng lượng Tiêu thụ nước 

Tiết kiệm năng lượng luôn là vấn đề được quan tâm ở 
các doanh nghiệp, bao gồm cả CAMEX. Việc sử dụng 
năng lượng hợp lý không những tiết kiệm được chi phí 
sản xuất mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Ý thức 
được tầm quan trọng này, Camex đã triển khai thực hiện 
các biện pháp mang lại hiệu quả đối với việc sử dụng 
năng lượng như thay các thiết bị cũ, tốn nhiều năng lượng 
bằng các thiết bị mới, có hiệu suất cao, tiêu thụ ít năng 
lượng như các bóng đèn Compact, LED, hệ thống đèn cảm 
ứng chuyển động... Đồng thời, Phòng hành chính nhân sự 
cũng tổ chức phổ biến đến cán bộ nhân viên, nhất là với 
những nhân viên mới về chính sách sử dụng năng lượng 
trong CAMEX. Ngoài ra, Công ty cũng hưởng ứng các hoạt 
động, phong trào kêu gọi, ủng hộ tiết kiệm năng lượng, 
chẳng hạn như Giờ Trái Đất… 

Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã có tác động 
mạnh mẽ lên người dân và các công ty khu vực Đồng 
bằng Sông Cửu Long. Tình trạng hạn hán và xâm nhập 
mặn ngày càng nghiêm trọng, không chỉ đối với các tỉnh 
ven biển mà đã thâm nhập sâu vào đất liền. Chính vì vậy, 
vấn đề sử dụng nguồn nước sạch một cách tiết kiệm, 
hiệu quả luôn là một trong các tiêu chí đánh giá hiệu quả 
hoạt động của Công ty, mang lại giá trị cho người dân và 
môi trường xung quanh. Theo đó, Công ty luôn thực hiện 
nhắc nhở cán bộ nhân viên sử dụng nước tiết kiệm, hợp 
lý; lưu ý đối với các vòi chảy bằng các bảng thông báo, 
lắp đặt hệ thống van nước có dòng chảy chậm, vòi rửa tự 
ngắt tự động,… khuyến khích nhân viên tiết kiệm nước vì 
lợi ích chung của cộng đồng.
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Trách nhiệm với môi trường 
và cộng đồng (tt)

Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển bền 
vững của Công ty, Camex luôn đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ 
môi trường theo luật định cũng như yêu cầu của sở, ban, ngành và cơ quan 
quản lý luôn được chú trọng và quán triệt đến các phòng ban trong Công 
ty. Ngoài ra, Công ty đã bắt đầu sử dụng các loại bao bì, túi sinh thái, tự 
hủy sinh học ở các chi nhánh, cửa hàng nhằm thay thế cho các loại túi, bao 
bì truyền thống được làm từ PP, PE,…

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm 
đối với cộng đồng địa phương

Chiến lược phát triển bền vững với trách nhiệm xã hội là nền tảng đã, đang 
và sẽ luôn là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của Camex, bởi sự 
thành công của một doanh nghiệp không đơn thuần là những con số doanh 
thu thể hiện trên báo cáo tài chính mà còn là những giá trị thiết thực và lâu 
dài mà doanh nghiệp đó xây dựng, đóng góp cho cộng đồng. 

Trong công tác xã hội, nhiều năm qua, Camex luôn dành ngân sách cho các 
hoạt động thiện nguyện với tinh thần tương thân tương ái, phát triển nền 
tảng cộng đồng. Năm 2020, Công ty đã thực hiện nhiều chương trình hoạt 
động hướng đến cộng đồng, chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính 
sách, tổ chức nhiều chuyến công tác xã hội thăm và tặng quà cho các mái 
ấm trẻ mồ côi, khuyết tật, viện dưỡng lão. Công ty cũng thường xuyên tổ 
chức các hoạt động đóng góp, vận động quyên góp giúp đỡ các hoàn cảnh 
khó khăn, đồng bào bị chịu hạn mặn ở các tỉnh Tây Nam Bộ và mưa bão ở 
miền Trung… 

Ngoài ra, các chi nhánh, cơ sở kinh doanh của Công ty đã cùng người dân 
địa phương đã kêu gọi sự hỗ trợ từ chính quyền, hỗ trợ một phần nhằm 
cải tạo cơ sở hạ tầng bị sụt lún trên địa bàn. Nhờ đó, không chỉ giúp người 
dân lưu thông dễ dàng, Công ty còn giảm được một phần các chi phí vận 
chuyển hàng hóa.

Chính sách liên quan đến người lao động

Con người là vốn quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp, yếu tố con người 
ngày càng là nền tảng và trọng yếu nhất trong mỗi tổ chức trong môi 
trường cạnh tranh gay gắt. Trí tuệ, sức lực của người lao động làm nên giá 
trị, danh tiếng của một Công ty. Thấu hiểu điều đó, Ban lãnh đạo Công ty 
luôn tìm các cách tiếp cận mới liên quan đến chính sách tuyển dụng, đào 
tạo và sử dụng lao động mà cốt lõi là xây dựng, bồi dưỡng ra thế hệ nhân 
tài hàng năm.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, các kỹ năng giao tiếp, bán hàng, marketing,… cho cán bộ nhân 
viên trong Công ty, thường xuyên cử cán bộ tham gia các chương trình đào 
tạo, tập huấn nâng cao khả năng thực tiễn, quản lý. Mỗi nhân viên có một 
Lộ trình thăng tiến và Kế hoạch Phát triển nghề phù hợp với bản thân mình. 
Trên mỗi bước đi đó đều có sự đồng hành của Công ty qua từng khóa học 
thiết kế chỉnh chu, hình thức phong phú, thu hút, hướng đến mục tiêu ứng 
dụng cao sau khi học.

Lương thưởng và phúc lợi 

Chính sách lương của Công ty được xây dựng phù hợp với đặc trưng ngành 
nghề hoạt động. Mục tiêu của Công ty là đảm bảo cho người lao động được 
hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước, lương phải phù hợp 
với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. Do vậy, 
người lao động trong Công ty ngoài việc được hưởng lương quy định còn 
được hưởng phần tăng thêm phù hợp với năng suất và hiệu quả công việc. 
Ngoài ra, Công ty còn đặc biệt dành các phần thưởng đột xuất cho các 
đóng góp sáng tạo, cải tiến cho mọi khâu quy trình quản lý và kinh doanh 
của Công ty.

Bên cạnh đó, hàng năm nhân viên Công ty còn được hưởng các chế độ 
phúc lợi vào các dịp lễ, tết; được Công ty quan tâm tổ chức cho các chuyến 
đi tham quan, nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, Công ty luôn trích một phần lợi 
nhuận hằng năm làm quỹ phúc lợi để thăm hỏi cán bộ nhân viên và gia đình 
khi có việc riêng như cưới, hỏi, đau ốm,...
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty đã có một năm hoạt động kinh doanh tương đối thành công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã có những tác 
động đa chiều đến đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam và thế giới. Công ty đã đạt được một số thành quả nhất định. Cụ 
thể, tổng doanh thu cả năm đạt giá trị 4.222.120 triệu đồng 98,19% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận trước và sau thuế lần 
lượt là 24.062 triệu đồng và 18.472 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra tương ứng 20,31% và 18,45%. Để có được kết quả 
đó, Công ty đã phải trải qua vô vàn các khó khăn thử thách, tìm kiếm và tận dụng các cơ hội, phát huy điểm mạnh, ưu 
thế của Công ty.

Bách hoá

• Công ty vẫn duy trì thị trường truyền thống bán hàng 
bách hóa ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và đồng 
bằng Sông Cửu Long, nhờ vào sự hiểu biết về thói quen 
và xu hướng của người tiêu dùng trên cơ sở 40 năm 
hoạt động trên địa bàn.

• Các hợp đồng thương mại liên tục được ký kết trong 
năm mang đến sự nhộn nhịp trong hoạt động kinh 
tế, xuất nhập khẩu, đặc biệt là lúa gạo, trái cây, thủy 
sản,… đã góp phần cải thiện đời sống người dân trong 
khu vực, đảm bảo duy trì sức tiêu thụ hàng hóa của 
người dân.

• Tuy nhiên công ty đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ 
từ các đơn vị thương hiệu lớn, có nguồn lực dồi dào 
như Coomart, Vinmart, Điện máy Xanh, Điện máy Chợ 
lớn, Nguyễn Kim và sự ra đời hệ thống Vinshop kết hợp 
với các tiệm tạp hóa. Hiện, Công ty phải tăng cường 
hoạt động bán hàng nhằm đảm bảo doanh thu.

• Các nhà cung cấp hàng hóa, đối tác thương mại đã cắt 
giảm chiết khấu, hoa hồng trong bối cảnh dịch bệnh 
hoành hành.

Xăng dầu

• Công ty đã linh hoạt, phản ứng nhanh đối với các công 
tác nhập kho xăng dầu thành phẩm, đặc biệt là trong 
giai đoạn giá dầu giảm sâu, giúp giá cả đầu vào cho 
mặt hàng này giảm đáng kể, cải thiện biên lợi nhuận từ 
hoạt động kinh doanh xăng dầu.

• Tuy nhiên, Công ty phải đối mặt với áp lực cạnh tranh 
lớn trong bối cảnh các rào cản gia nhập ngành bán lẻ 
phân phối mặt hàng này được nới rộng, đồng thời là 
sự mở rộng của các hệ thống xăng dầu như PV Oil, 
Petrolimex,…

• Các gián đoạn chuỗi cung ứng và chính sách giãn cách 
xã hội cũng như các ảnh hưởng của dịch bệnh lên khả 
năng sản xuất hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp trong khu vực đã làm giảm nhu cầu vận tải, lưu 
thông hàng hóa, ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán 
xăng dầu của Công ty.

STT Chỉ tiêu KH 2020 TH 2019 TH 2020
%TH2020/

TH2019
%TH2020/

KH2020

1 Tổng Doanh thu  4.300.000 4.728.814 4.222.120 89,28% 98,19%

2 Doanh thu bán hàng Bách hóa 3.246.868 3.205.518

3 Doanh thu bán Xăng dầu 1.166.996 732.687

4 Lợi nhuận khác - 27.879 19.769 70,91% -

5 Lợi nhuận trước thuế  20.000 26.224 24.062 91,76% 120,31%

6 Lợi nhuận sau thuế  16.000 18.350 18.472 100,66% 115,45%

7 Tỷ lệ cổ tức 8% 15% 8% 100% 53,33%

Đơn vị tính: Triệu đồng
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611.171 

488.886 

122.248 116.767 

Năm 2019 Năm 2020

Tình hình tài sản

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Tình hình tài chính

Tình hình tài sản Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu Năm 2019 Tỷ trọng Năm 2020 Tỷ trọng % Tăng, giảm

Tài sản ngắn hạn  611.171 83,33%  488.886 80,72% -20,01%

Tài sản dài hạn  122.248 16,67%  116.767 19,28% -4,48%

Tổng cộng  733.419 100%  605.653 100% -17,42%

Đơn vị tính: Triệu đồng
(T

riệ
u 

đồ
ng

)
Đơn vị tính: Triệu đồng

Tình hình tài sản của Công ty trong năm 2020 đã có biến động mạnh về giá trị, trong khi cơ cấu tài sản không có sự 
thay đổi quá lớn. Giá trị tổng tài sản đã giảm 127.767 triệu đồng tương ứng mức giảm 17,42% so với năm 2019, chủ 
yếu đền từ sự sụt giảm của tài sản ngắn hạn. Theo đó, tài sản ngắn hạn của Công ty chỉ còn 488.886 triệu đồng, chiếm 
80,72% giá trị tổng tài sản, đã giảm 122.285 triệu đồng khi tham chiếu với năm trước. Đóng góp chủ yếu cho mức giảm 
20,01% của tài sản ngắn hạn là khoản giảm liên quan đến hàng tồn kho có giá trị tương đương 76.777 triệu đồng do 
nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm của Công ty trong năm 2020 không bằng năm 2019, nhất là vào các dịp lễ, Tết khi tình 
hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, tái phát nhiều lần trong năm. Bên cạnh đó, Camex cũng ghi nhận 
các khoản phải thu đã giảm 22.685 triệu đồng, chủ yếu là các khách hàng bách hóa, mang lại khoản tiền lớn, góp phần 
ổn định sức khỏe dòng tiền của Công ty.
Tính đến cuối năm 2020, giá trị tài sản dài hạn của Công ty đạt 116.767 triệu đồng, giảm 4,48% so với cùng kỳ, giảm 
tương ứng 5.481 triệu đồng. Trong đó, khoản giảm lớn nhất được xác định là nguyên giá của các tài sản cố định với giá 
trị 4.692 triệu đồng, do Công ty thanh lý một số máy móc, thiết bị không còn hoạt động hiệu quả. 

Chỉ tiêu Năm 2019 Tỷ trọng Năm 2020 Tỷ trọng % Tăng, giảm

Nợ ngắn hạn  549.877 99,72%  407.401 99,89% -25,91%

Nợ dài hạn  1.550 0,28%  450 0,11% -70,97%

Tổng cộng  551.427 100%  407.851 100% -26,04%

Giá trị nợ phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm 2020 là 407.851 triệu đồng, đã giảm 143.576 triệu đồng, tương 
ứng 26,04%. Cơ cấu nợ năm 2020 vẫn tương tự năm 2019 với tỷ trọng lớn thuộc về nợ ngắn hạn, đạt 99,89%.
Nợ ngắn hạn của Công ty đạt giá trị đạt 407.401 triệu đồng, đã giảm 25,91% so với năm 2019. Trong đó, các khoản 
phải trả cho người bán là khoản giảm lớn nhất, đóng góp cho mức giảm trên với tổng giá trị 87.430 triệu đồng. Cùng với 
đó, Công ty đã giảm các khoản vay tín dụng từ các ngân hàng thương mại với tổng giá trị gần 52.396 triệu đồng. Theo 
đó, việc giảm khối lượng nhập kho các loại hàng hóa trước tình hình phức tạp của dịch bệnh đã làm giảm nhu cầu tài 
trợ bằng nợ của Công ty đối với hàng tồn kho, góp phần làm giảm các chi phí tài chính liên quan.  

549.877 

407.401 

1.550 450 

Năm 2019 Năm 2020

Tình hình nợ phải trả

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty đã đẩy mạnh hoạt động bán hàng giúp đảm bảo duy trì thị phần của mình ở địa bàn kinh doanh truyền thống là 
khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Công tác quản trị hàng tồn kho cũng được thắt chặt thông 
qua các hoạt động nghiên cứu, dự báo cung cầu của thị trường. Đối với các kho bãi, Công ty đã tiến hành đầu tư, tái cơ 
cấu các kho chứa, nâng cấp, áp dụng kỹ thuật công nghệ đảm bảo hiệu quả lưu trữ tối đa, tối ưu hóa các nguồn chi phí 
và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tương lai.

Phương tiện phục vụ sản xuất kinh 
doanh đối hoạt động vận chuyển 
xăng dầu đã được thay thế, cụ thể 
là 02 tàu sắt, giúp Công ty tiết 
kiệm được thời gian, và chi phí vận 
hành so với việc sử dụng 03 ghe 
vận chuyển (hết hạn sử dụng). 
Đồng thời, xe tải nhỏ cũng được 
sửa chữa, bảo trì nhằm mang lại 
hiệu quả cao nhất với nhu cầu 
xuất nhập hàng hóa của Công ty. 
Các hệ thống cửa hàng cũng được 
chỉnh trang, sửa chữa, mang đến 
cho không gian mới, nâng cao trải 
nghiệm mua sắm của người tiêu 
dùng. Đồng thời, Ban Tổng Giám 
đốc đã xem xét đóng cửa các 
cửa hàng không mang lại kết quả 
kinh doanh khả quan, góp phần 
cải thiện hiệu quả của các công 
tác quản lý và bán hàng trong  
tương lai.

Tổng doanh thu

3.800.000 
triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế

25.600 
triệu đồng

Cổ tức

10% 
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Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm 
về môi trường và xã hội của Công ty

Đánh giá liên quan 
đến các chỉ tiêu  

môi trường 

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Nắm bắt được tầm ảnh hưởng của môi trường đến doanh nghiệp và người dân, Công 
ty luôn có ý thức cao trong các hoạt động có tác động đến môi trường xung quanh. 
Toàn bộ nhân viên Camex được Ban lãnh đạo tuyên truyền và phổ biến các thông tin 
và các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường: 

 » Công ty khuyến khích nhân viên, người lao động sử dụng các loại sản phẩm 
thân thiện với môi trường, tái sử dụng các sản phẩm như túi, hộp nhằm hạn 
chế lượng lớn rác thải nhựa.

 » Tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm về giữ gìn vệ sinh cơ quan, sống xanh để 
bảo vệ môi trường,… qua đó giúp nâng cao ý thức của từng cá nhân

 » Khuyến khích nhân viên sử dụng nước, năng lượng một cách hợp lý, tránh 
lãng phí.

 » Kiểm soát chặt chẽ quy trình thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, 
tiêu chuẩn.

 » Tăng cường công tác giám sát, xây dựng biện pháp nhằm phòng ngừa ô nhiễm 
đến môi trường thông qua quá trình kinh doanh, vận chuyển.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp 
đối với cộng đồng địa phương 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, kết hợp cùng Công đoàn cơ sở công ty tổ chức thành công Hội nghị 
người lao động hằng năm 

Chính sách trả lương thưởng luôn được cập nhật và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với hoạt động thực tiễn của công ty 

Tiếp tục duy trì và điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho người lao động cho phù hợp với điều kiện thực tế của công ty như: Tặng 
quà sinh nhật trị giá 1.000.000đ/đoàn viên, hiếu hỷ 1.000.000đ/đoàn viên, chưa đoàn viên công đoàn 500.000đ/trường 
hợp; thăm hỏi khi NLĐ ốm đau, bệnh tật; hiếu hỷ tổng số tiền là 340.576.000 đồng. Trích quỹ tương trợ giải quyết cho 
11 lượt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vay trên 153.000.000 đồng với lãi suất thấp để làm kinh tế phụ gia 
đình và sửa chữa nhà góp phần hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn an tâm công tác và hỗ trợ cho 03 đoàn viên 
có hoàn cảnh khó khăn 16.000.000 đồng

Khen thưởng và tặng danh hiệu nữ 2 giỏi năm 2020 cho 121 chị, số tiền 24.200.000 đồng 

Hằng năm nhân dịp các ngày Lễ lớn công đoàn cùng với đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động để người lao động 
tham gia như: Hội thao ngày thành lập đoàn thanh niên và công đoàn, họp mặt ngày 08/3; 20/10, tặng quà cho người 
lao động, lao động nữ, tạo được sinh khí vui tươi, phấn khởi trong người lao động. Tổng chi phí là 118.517.362 đồng  

Tặng quà và khen thưởng các cháu thiếu nhi, học sinh có học lực từ khá trở lên nhân ngày 01/6 và Tết Trung thu, số 
tiền 106.400.000 đồng

Trong năm qua, công ty đã tổ chức cho 346  người lao động tham quan du lịch trong và ngoài nước (255 người đi trong 
nước, 91 người đi nước ngoài).

Các chính sách của Nhà nước quy định đối với người lao động đều thực hiện đúng và đầy đủ như: Ký kết hợp đồng lao 
động; tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ; giải quyết chế độ thay sản, ốm đau, khám sức khoẻ định kỳ kịp 
thời; … Nghiêm túc thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ năm 2020 Công ty đã đóng tổng số tiền 
là 14.575.219.180 đồng, cụ thể: 
 + BHXH: 11.569.548.111 đồng
 + BHYT: 2.098.255.531 đồng
 + BHTN: 907.415.538 đồng

 - Tích cực tham gia và phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở vận động tham gia ủng hộ  
công tác từ thiện xã hội. 

 - Tặng 01 cây cầu nông thôn (Cầu Ông Nghệ ở xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn,  
Cà Mau) trị giá 300.000.000 triệu và 25 chiếc xe đạp trị giá 23 triệu đồng cho học 
sinh nghèo ở xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, Cà Mau  

 - Ủng hộ tập cho học sinh nghèo 1.000 quyển, trị giá 3.800.000 đồng

 - Tặng 10.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Năm Căn trị giá 
37.000.000 đồng

 - Ủng hộ quỹ khuyến học cho trường Tiểu học Nguyễn Tạo và trường Phan Ngọc Hiển,  
số tiền 25.000.000 đồng

 - Tặng quà cho hộ nghèo P1, P5, P9 và Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Trung tâm bệnh tâm 
thần trị giá 117.727.297 đồng

 - Tặng quà Tết cho người nghèo P1, P5 7.650.000 đồng

 - Ủng hộ cho LĐLĐ tỉnh Cà Mau kinh phí tổ chức Tết sum vầy 2020 số tiền 3.000.000 đồng



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ

 » Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 
của Công ty

 » Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban 
Tổng Giám đốc Công ty

 » Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Chương IV
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 
của Công ty

Chỉ tiêu TH 2019 KH 2020 TH 2020
% TH 

2020/2019 
%TH 2020/ 

KH 2020 

Tổng doanh thu 4.728.814 4.300.000 4.222.120 89,28% 98,19%

Lợi nhuận trước thuế 26.224 20.000 24.062 91,76% 120,31%

Lợi nhuận sau thuế 18.350 16.000 18.472 100,66% 115,45%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tuy nhiên, toàn thể cán bộ nhân viên đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, giúp mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và các 
bên liên quan. Theo đó, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty đều vượt kế hoạch được Hội 
đồng quản trị thông qua lần lượt là 20,31% và 15,45%. Đó là kết quả khả quan khi Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra 
hàng loạt các chính sách liên quan, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động bán hàng, kiểm soát tốt các chi phí hoạt động kinh 
doanh và quản lý chặt chẽ hàng hóa tồn kho và được người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc luôn quan tâm đến công tác nâng cao nhận thức “Văn minh văn hóa thương 
nghiệp”, tạo một nét riêng mang dấu ấn Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông qua việc xây dựng nội quy, 
quy chế phong cách thái độ phục vụ, ứng xử giao tiếp trong nội bộ cũng như đối với các đối tác, khách hàng trong môi 
trường thân thiện, tôn trọng và đoàn kết.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với lực lượng lao động. Các hoạt 
động đào tạo, tái đào tạo luôn được lên kế hoạch và tổ chức thực hiện định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân 
sự, cải thiện khả năng, kỹ năng bán hàng cùng các kiến thức chuyên môn. Chính sách lương thưởng và phúc lợi cũng 
được thực hiện đầy đủ, giúp cán bộ có thể yên tâm làm việc, cống hiến cho Công ty.

Bối cảnh khó khăn của năm 2020, công ty phải đương đầu với sự thay đổi mạnh mẽ của các yếu tố vĩ mô, vĩ mô cũng 
như sự gia tăng mức độ cạnh tranh trong thị trường. Thực trạng của năm 2020 như sau:
 - Các mặt hàng bách hóa tuy chịu tác động khá nhỏ từ đại dịch nhưng sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đã phần 

nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020. Đồng thời, các bên cung ứng hàng 
hóa cho Công ty cũng đã giảm các hạn mức chiết khấu nên kết quả cả năm chưa đạt được kỳ vọng của Hội đồng 
quản trị

 - Giá xăng dầu thế giới thay đổi bất thường do các mâu thuẫn của các quốc gia sản xuất dầu trong khối OPEC, sự sụt 
giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu khi chuỗi cung ứng gián đoạn trên toàn cầu.

 - Giá xăng dầu trong nước có trễ nhất định so với thế giới do sự quản lý của Bộ Công thương theo chu kỳ điều chỉnh 
giá 15 ngày.

 - Các công ty trên địa bàn kinh doanh của Camex chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19 – giảm các đơn đặt hàng, 
giảm công suất hoạt động ở các nhà máy, và giảm lưu thông hàng hóa trong khu vực.

 - Các nguồn vay của các ngân hàng tính đến thời điểm 2020 vẫn khó có thể tiếp cận do nhiều thủ tục, ràng buộc theo 
quy định và mặt bằng lãi suất cho vay vẫn còn rất cao.

 - Điều kiện thời tiết cũng tương đối phức tạp, yêu cầu Công ty phải chi thêm một khoản tiền nhằm đảm bảo các điều 
kiện vận chuyển, lưu trữ hàng hóa. Cơ sở hạ tầng giao thông cũng chưa được thật sự tốt khi tình trạng xuống cấp, 
sụt lún xảy ra thường xuyên, gây khó khăn trong công tác vận chuyển, xuất nhập hàng hóa, làm tăng các chi phi 
sửa chữa, bảo trì các phương tiện.
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 
của Ban Tổng Giám đốc Công ty Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những nỗ lực đáng được ghi nhận trong bối cảnh “Bình 
thường mới” của xã hội, và những thay đổi pháp lý chuẩn bị cho giai đoạn mới, thập kỷ mới. Hội đồng quản trị 
đã triển khai các biện pháp đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 - Giám sát, chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh; theo dõi sát sao các biến động từ thị trường và 
đề ra giải pháp điều chỉnh kịp thời, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020. 

 - Chỉ đạo công tác cập nhật và công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch về tình hình tài 
chính và hoạt động kinh doanh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện 
tốt chức năng giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty. 

 - Tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển để cải tiến quy trình kinh doanh, áp dụng những công nghệ 
quản lý tiên tiến vào công ty. 

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty của công ty mẹ 
và các công ty con.

 - Chủ trì, chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phù hợp với tình hình đất nước và 
quy định của Chính Phủ. 

Với việc ghi nhận kết quả kinh doanh sản xuất khả quan bất chấp các khó khăn thử thách trong năm 2020, Hội đồng 
quản trị đưa ra đề xuất mục tiêu hoạt động cho năm 2021 như sau: 

- Tổng doanh thu:  3.800.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế:  25.600.000.000 đồng

 -  Chi cổ tức:   10%

 -  Thu nhập bình quân của người lao động: 8.200.000 đồng/người/tháng

Theo đó, trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19 cũng như bối cảnh vĩ mô và điều kiện ngành 
như hiện nay, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch thực hiện cho năm 2021 bám sát các mục tiêu được Đại hội đồng cổ 
đông giao phó, có thể kể đến:

Cơ cấu và đánh giá lại các nhà cung cấp, đặc biệt trong ngành hàng bách hóa.

Cơ cấu ngành hàng kinh doanh, các mặt hàng bách hóa, dầu nhờn và gas.

Đầu tư phát triển: triển khai và hoàn thiện các công việc đang dang dở của năm 2020, đặc biệt chú trọng khu vực 
Năm Căn.

Cơ cấu tài sản của công ty; xác định mục đích sử dụng của từng tài sản để phù hợp với định hướng của công ty.

Cơ cấu tổ chức và điều chỉnh chính sách quản lý của công ty.

Tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống kho bãi, cửa hàng trên cơ sở vật chất hiện có đồng thời chú trọng vào việc 
xây dựng quy trình quản trị hàng tồn kho được hiệu quả để tiết kiệm chi phí lưu kho và đạt hiệu quả cao trong 
tình hình kinh tế hiện tại.

Tiếp tục đàm phán bổ sung những chính sách kinh doanh phù hợp từ các đối tác để cùng phát triển tốt thị trường 
và có hiệu quả với các hợp đồng kinh doanh hiện tại nhằm thu hút khách hàng, gia tăng thị phần, tăng doanh thu 
và lợi nhuận.

Đề cao truyền thống đoàn kết trong doanh nghiệp, giữa đồng nghiệp cần chia sẻ khó khăn nhất là trong thời kỳ 
Covid 19, sự cắt giảm nhân sự là phương pháp tạm thời. Mọi người từ lãnh đạo đến nhân viên đồng lòng vượt qua 
giai đoạn khủng hoảng.

Xây dựng chiến lược bán hàng đa dạng, chiết khấu đa dạng, xây dựng cơ sở vật chất ngày càng khang trang và 
sạch sẽ nhằm cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Cuối cùng là tập trung vào vai trò tiên phong tiêu biểu trong quản lý và điều hành của lãnh đạo. Luôn đặt đạo đức 
kinh doanh lên hàng đầu, tuân thủ quy định pháp luật và minh bạch, rõ ràng trong tài chính của công ty.

Tiếp tục tập trung hàng đầu công tác đào tạo phát triển nguồn lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, 
đảm bảo có lực lượng kế thừa, bổ sung những lực lượng lao động trẻ có kiến thức, có đạo đức và nhiệt huyết…

Đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động, cổ đông và cộng đồng xã hội.



Quản trị Công ty

 » Hội đồng quản trị

 » Ban Kiểm soát

 » Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích

Chương V
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Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

STT Thành viên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh Chủ tịch HĐQT

2 Bà Nguyễn Thị Việt Ánh Thành viên HĐQT

3 Bà Nguyễn Thị Hiền Thành viên HĐQT

4 Ông Lê Xuân Trình Thành viên HĐQT

5 Ông Phù Chí Anh Thành viên HĐQT

6 Ông Dương Xuân Phát Thành viên HĐQT độc lập

7 Ông Nguyễn Văn Khánh Thành viên HĐQT độc lập

Lý lịch Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Xuân Trình – Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên HĐQT

Ngày sinh  24/12/1964
Nơi sinh  Hà Nội  
Quốc tịch  Việt Nam 
Trình độ chuyên môn Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân
Quá trình công tác
- 1988 – 1992: Phòng tổ chức cán bộ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè – Công ty xăng dầu Khu vực II. 
- 1993-2009: Phòng Kinh doanh xăng dầu Công ty Xăng dầu Khu vực II.
- 2009 đến nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM và DV Long Hưng.
- 2010 – 2011: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty vận tải dầu khí Mekong.
- 2011 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty vận tải dầu khí Mekong.
- 05/05/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
Các chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Chủ tịch HĐQT
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TMDV Long Hưng
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm hiện nay: 6.172.996 cổ phần
 - Đại diện công ty: 6.172.996 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: Không

Ngày sinh  16/01/1961
Nơi sinh  Hưng Yên  
Quốc tịch  Việt Nam 
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Kinh tế, Kỹ sư Địa Vật lý.
Quá trình công tác
- 12/2006 – 06/2008: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ
         (PDC).
- 07/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL).
- 04/05/2014 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương nghiệp Cà Mau. 
Các chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam 
(PVOIL) kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOS). 
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm hiện nay:
 - Đại diện công ty: 1.662.534 cổ phần (Nhà đầu tư chiến lược: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ 

phần).
 - Cá nhân sở hữu: 2.158 cổ phần

Ngày sinh  10/10/1972
Nơi sinh  Thái Bình  
Quốc tịch  Việt Nam 
Trình độ chuyên môn Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại – Kỹ thuật viên xăng dầu.
Quá trình công tác
- 1992 – 1994: Nhân viên tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex.
- 2005 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH TMDV Long Hưng.
- 05/05/2018: Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương nghiệp Cà Mau.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH TMDV Long Hưng
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm hiện nay: 0 cổ phần

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Thành viên HĐQT

 - Xem lý lịch ở chương II - Tổ chức và nhân sự
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Ông Phù Chí Anh – TV HĐQT

 - Xem lý lịch ở chương II - Tổ chức và nhân sự

Ông Dương Xuân Phát – TV HĐQT độc lập

Ông Nguyễn Văn Khánh – TV HĐQT độc lập

Ngày sinh  23/11/1959
Nơi sinh  Vĩnh Long  
Quốc tịch  Việt Nam 
Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính – Kế toán
Quá trình công tác
- 1983 – 1992: Cán bộ phòng kế hoạch Công ty Lương thực tỉnh Cửu Long. 
- 06/1992 – 1993: Kế toán trưởng Công ty Lương thực tỉnh Cửu Long.
- 07/1993 – 1994: Trưởng phòng nghiệp vụ kiêm Kế toán trưởng Công ty Lương thực tỉnh Cửu Long 
   (Ban Tài Chính Tỉnh Ủy Vĩnh Long).
- 1994 – 09/1996: Tổ trưởng Tổ kinh doanh – Phòng kinh doanh Công ty Sài Gòn Petro 
   (Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM).
- 09/1996 – 03/1997: Giám đốc chi nhánh Công ty Sài Gòn Petro tại Vũng Tàu.
- 04/1997 đến 2016: Phó phòng kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty Sài Gòn Petro. 
- 08/2016 đến 12/2018: Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDV Long Hưng.
- 05/05/2018 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
Các chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT độc lập
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm hiện nay: 0 cổ phần

Ngày sinh  14/08/1982
Nơi sinh  Long An
Quốc tịch  Việt Nam 
Trình độ chuyên môn
- Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
- Cử nhân Anh văn
Quá trình công tác
- Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt: Phó Giám đốc Phụ trách điều hành CN TP.HCM
- Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau (Seaprimexco): Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC): Thành viên Hội đồng quản trị
Các chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Thành viên HĐQT độc lập
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm hiện nay: 0 cổ phần.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp  

HĐQT tham dự
Tỷ lệ  

tham dự họp

1 Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh Chủ tịch HĐQT 02/02 100%

2 Bà Nguyễn Thị Việt Ánh Thành viên HĐQT 02/02 100%

3 Bà Nguyễn Thị Hiền Thành viên HĐQT 02/02 100%

4 Ông Lê Xuân Trình Thành viên HĐQT 02/02 100%

5 Ông Phù Chí Anh Thành viên HĐQT 02/02 100%

6 Ông Dương Xuân Phát Thành viên HĐQT độc lập 01/01 100%

7 Ông Nguyễn Văn Khánh Thành viên HĐQT độc lập 01/01 100%

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các nghị quyết

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 Số 01/NQ-HĐQT-2020 13/05/2020

Về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã 
được kiểm toán; thông qua báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 
năm 2020; thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ 
tức năm 2020; thông qua kế hoạch sửa đổi, bổ sung điều lệ 
công ty; thông qua kế hoạch giải thể: Cửa hàng xăng dầu Đầm 
Cùng, Cửa hàng xăng dầu Tân Trung, Cửa hàng xăng dầu Tân 
Tiến; thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020, thông qua quy chế công bố thông tin tại Sở 
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua kế 
hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2020

2 Số 02/2020/NQ-HĐQT 27/07/2020

Vv Miễn nhiệm thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản 
trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin của Công 
ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đối với ông Phù Chí Anh, 
bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị 
công ty, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty 
cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đối với ông Lâm Quốc Khánh; 
Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần In Bạc 
Liêu.
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STT Thành viên Chức vụ
Số buổi họp 

 tham dự
Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Đỗ Cao Sơn Trưởng BKS 2 100%

2 Ông Trần Chí Hiếu Thành viên BKS 2 100%

3 Ông Ngô Thế Anh Thành viên BKS 2 100%

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị 

Năm 2020, Hội đồng quản trị Camex hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cũng như 
tuân thủ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng. 

Trong năm 2020, tuân thủ quy định nội bộ cũng như đảm bảo sự phát triển Công ty, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp để 
đưa ra những chỉ đạo kịp thời trước sự những biến động kinh tế xã hội trong và ngoài nước.

• Thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành các quy định và tình hình triển khai thực 
hiện các mục tiêu phát triển cùng kế hoạch kinh doanh hàng năm của bộ máy điều hành các cấp.

• Duy trì hoạt động thường xuyên, tổ chức các buổi họp bàn để thống nhất định hướng thực hiện trên tinh thần 
được ĐHĐCĐ giao phó, liên tục cập nhật tình hình và kết quả hoạt động, sâu sát trong công tác giám sát Ban 
Điều hành; đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cuộc họp theo quy định của Công ty, cũng như đảm bảo 
số thành viên tham dự đầy đủ để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

• Định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của Công ty như quản lý rủi ro, cải thiện quy trình 
nghiệp vụ kinh doanh.

• Kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động để đảm bảo tính phát triển nhanh và bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu 
quả ổn định lâu dài cho Công ty.

Ngoài ra, trong năm, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 
Các thành viên độc lập hội đồng quản trị đã có những đóng góp vào các quyết định quan trọng của Công ty, đặc biệt 
là trong việc giám sát công tác điều hành, đưa ra các ý kiến mang tính trung lập đối với các hoạt động của Công ty. 
Bên cạnh đó, các thành viên độc lập hội đồng quản trị đã đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ 
đông thiểu sổ cũng như các chủ thể khác như chủ nợ, người lao động, khách hàng.

Ban Kiểm soát

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 

Ông Đỗ Cao Sơn – Trưởng Ban Kiểm Soát

Ông Trần Chí Hiếu – Kiểm Soát viên

Ông Ngô Thế Anh – Kiểm Soát viên

Ngày sinh  : 1987
Nơi sinh  : Việt Nam  
Quốc tịch  : Việt Nam 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế
Quá trình công tác: Chuyên viên tư vấn dịch vụ kế toán và thuế - Công ty TNHH kế toán Kim Thủy 
Các chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Phụ trách kế toán – Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Long Hưng 
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm hiện nay: 0 cổ phần.

Ngày sinh  : 05/07/1962
Nơi sinh  : Cà Mau 
Quốc tịch  : Việt Nam 
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – Kế toán
Quá trình công tác
09/1981 - 04/1997 Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Thương nghiệp Cà Mau.
05/1997 - 11/2007 Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương nghiệp Cà Mau.
12/2007 – 05/05/2018 Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Thương nghiệp Cà Mau, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bách Việt.
05/05/2018 – nay: Kiểm soát viên CTCP Thương Nghiệp Cà Mau.
Các chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Thành viên Ban Kiểm Soát CTCP Thương Nghiệp Cà Mau
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH MTV Bách Việt
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm hiện nay: 74.967 cổ phần

Ngày sinh  : 15/07/1983
Nơi sinh  : Cà Mau  
Quốc tịch  : Việt Nam 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Quá trình công tác
- 7/2006 - 5/2008: Nhân viên Ban Pháp chế - CTCP Tập đoàn Mai Linh
- 5/2008 - 2/2011: Chuyên viên Ban Thanh tra Pháp chế - Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 
-  2018 – nay:  Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Thương nghiệp Cà Mau 
Các chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Thương nghiệp Cà Mau 
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bách Việt
Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm hiện nay: 0 cổ phần
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Ban Kiểm soát (tt)
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, 
Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm, BKS đã phân công tham gia các hoạt động kiểm kê để kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng quản trị 
và Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sau:

 » Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành doanh nghiệp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc qua đó nhận thấy HĐQT và 
Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ theo Điều lệ, quy chế quản trị và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

 » Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kiểm tra tình hình tài chính của công ty. BKS đưa ra kết luận Công ty 
cập nhật sổ sách, phần mềm kế toán đầy đủ, chi tiết, ghi nhận đúng theo quy định Công ty. Về các chỉ số tài chính 
như công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, hàng hoá vật liệu,… được theo dõi thường xuyên, trung thực và được kiểm 
toán thông qua.

 » Thẩm tra các BCTC quý và BCTC hợp nhất. BCTC được trình bày đúng biểu mẫu, đầy đủ theo Luật quy định, phù 
hợp các Chuẩn mực Kế toán tại Việt Nam. Đảm bảo các số liệu phản ảnh minh bạch, rõ ràng. Kết quả giám sát cho 
thấy chưa phát hiện trường hợp sai phạm.

 » BKS thống nhất với toàn bộ nội dung đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT được xác định trong Báo cáo tổng kết 
của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

 » Về vấn đề phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đề cập và thông qua ở Đại hội đồng cổ đông năm 
2020, Hội đồng quản trị dưới sự ủy quyền của các cổ đông đã hoàn thành cơ bản các thủ tục, quy trình về tăng vốn 
điều lệ, hoàn thành đợt phát hành trong quý I/2021.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công 
ty trong việc cung cấp thong tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, công tác quản trị doanh nghiệp 
trong các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như các cuộc họp của Ban kiểm soát.
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng 
kiểm tra, giám sát của mình. Cử các cán bộ chủ chốt của Công ty tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát để báo cáo 
tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính, giải trình đầy đủ khi có yêu cầu.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Tên Vai trò Lương/ Thù lao Thưởng

Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh Chủ tịch HĐQT 84.000.000 -
Bà Nguyễn Thị Việt Ánh TV HĐQT 60.000.000 -
Bà Nguyễn Thị Hiền TV HĐQT 60.000.000 -
Ông Lê Xuân Trình TV HĐQT 60.000.000 -
Ông Phù Chí Anh TV HĐQT 30.000.000 -
Ông Dương Xuân Phát TV HĐQT độc lập 60.000.000 -
Ông Nguyễn Văn Khánh TV HĐQT độc lập 30.000.000 -

Ban Kiểm soát
Đỗ Cao Sơn Trưởng BKS 48.000.000 -
Trần Chí Hiếu TV BKS 36.000.000 -
Ngô Thế Anh TV BKS 36.000.000 -

Ban Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Việt Ánh Tổng Giám đốc 644.093.333 350.000.000
Lưu Hoàng Thống Phó Tổng Giám đốc 389.044.573 105.000.000
Nguyễn Thị Việt Ngọc Phó Tổng Giám đốc 383.885.000 -
Phù Chí Anh Phó Tổng Giám đốc 386.532.147 135.000.000

Đơn vị tính: Đồng

Không có.

Bên liên quan Giao dịch Giá trị

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng
Mua hàng 386.537.399.016

Thanh toán 430.805.506.981

Đơn vị tính: Đồng

Việc quản trị Công ty luôn được Camex chú trọng hàng đầu và được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, 
Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện các hoạt động của Công ty một cách suôn 
sẻ nhất. Vì mục tiêu, lợi ích của Camex và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt 
động của Công ty một cách hiệu quả, khuyến khích Công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất, Camex đã 
ban hành hệ thống các quy chế quản lý nội bộ nhằm tạo ra một cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt để kiểm 
soát, giám sát hoạt động của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, góp phần đảm bảo lợi 
ích của cổ đông và sự hài hòa với lợi ích của các bên liên quan bao gồm khách hàng, người lao động và cộng đồng.
Trong năm 2020, Camex tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị mang bản sắc, giá trị cốt lõi của riêng Công ty, tối ưu 
hóa các công cụ quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động, đồng thời phải gắn được lợi 
ích của từng cá nhân với hiệu quả hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho 
các thành viên HĐQT và BTGĐ thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, Sở Giao dịch 
Chứng khoán và các lớp học quản trị Công ty. Từ đó, Ban lãnh đạo Công ty có thể hiểu rõ các quy định trong văn 
bản hướng dẫn Luật mới, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn 
cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.
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