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Tóm tắt: 

hi VN gia nhập WTO, AEC và sắp tới là TPP, nước ta đã và đang dần mở toang 

cánh cửa thị trường cho các tập đoàn đa quốc gia thâm nhập. Câu chuyện M&A, 

hay thâu tóm sáp nhập là vấn đề nóng trong suốt những năm gần đây. Bài viết lấy 

ví dụ điển hình từ Tập đoàn Lộc Trời (Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang trước đây) – 

doanh nghiệp nông sản hàng đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả VN. Qua phân 

tích thực tế hoạt động nhiều năm qua của công ty, tác giả rút ra những thuận lợi và khó khăn mà 

công ty gặp phải, trình bày cuộc chiến thâu tóm AGPPS của các cổ đông nước ngoài và đề cập 

những thách thức mà TPP và AEC mang lại cho công ty. Mô hình SWOT được vận dụng để đánh 

giá các điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp này, từ đó đề 

xuất một số giải pháp khả thi cho AGPPS. 

Từ khóa: Bảo vệ thực vật An Giang, AGPPS, VinaCapital, thâu tóm AGPPS. 
 

Abstract: 

When Viet Nam has joined WTO, AEC and TPP, our country has opened the market widely 

for multinational groups. M&A, Merge & Acquisition, has been the hot problem during many 

recent years. This paper explains a typical example coming from Loc Troi group (the new name of 

An Giang Plant Protection joint stock company), the leading agriculture company in the Mekong 

Delta and Vietnam. By analyzing the company’s practical activities in many years, the authors 

show the advantages and disadvantages of the company, tell how the foreign shareholders made 

the battle to control AGPPS, and explain challenges of joining AEC and TPP. We use SWOT 

model to evaluate strength, weakness and opportunity, threat of this company so that we can 

suggest some good solutions for AGPPS. 
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