
 

CCOOÂÂNNGG  TTYY  CCOOÅÅ  PPHHAAÀÀNN  TTHHÖÖÔÔNNGG  MMAAÏÏII  ––  DDÒÒCCHH  VVUUÏÏ  BBEEÁÁNN  TTHHAAØØNNHH  ((BBTTTT))  
186 - 188 Leâ Thaùnh Toân, Quaän 1 – Thaønh phoá Hoà Chí Minh 

Maõ soá thueá :  0 3 0 1 1 6 4 0 6 5 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

BBAAÙÙOO  CCAAÙÙOO  TTHHÖÖÔÔØØNNGG  NNIIEEÂÂNN  
NNAAÊÊMM  22001111    

  

  

  

  

  

TThhaaùùnngg  33//22001122  



COÂNG TY CP THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BEÁN THAØNH 

MUÏC LUÏC 

 Trang 

Toùm löôïc lòch söû hoïat ñoäng cuûa coâng ty  02 

Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò 08  

Baùo caùo cuûa Ban Toång Giaùm ñoác 11 

Caùc coâng ty con vaø coâng ty lieân quan 19 

Toå chöùc vaø nhaân söï cuûa coâng ty 20 

Thoâng tin coå ñoâng/thaønh vieân goùp voán vaø Quaûn trò coâng ty 45 

Baùo caùo kiểm tóan và Báo cáo taøi chính hợp nhất Phụ lục 

Baùo caùo kiểm tóan và Báo cáo taøi chính Công ty mẹ Phụ lục 

 

 

 

 



`̀  

Báo cáo thường niên năm 2011 
 
 

- 1 -

BBÁÁOO  CCÁÁOO  TTHHƯƯỜỜNNGG  NNIIÊÊNN  
NNĂĂMM  22001111  

  
 

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH 

Tên tiếng anh : BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : BEN THANH TSC 

Logo : 
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Vốn điều lệ : 88.000.000.000 VND (Tám mươi tám tỷ đồng). 
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I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Những sự kiện quan trọng: 

1.1 Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành được thành lập ngày 21 
tháng 04 năm 2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
4103002274, tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành, một 
doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành.  

Năm 1992, Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành được thành lập theo 
quyết định số 22/QĐ-UB ngày 29/09/1992 trên cơ sở sáp nhập 3 đơn 
vị thương nghiệp quốc doanh: Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận I, Công 
ty Thương nghiệp tổng hợp chợ Bến Thành, Công ty Thương nghiệp tổng hợp 
chợ Dân Sinh. 

Năm 1997, Công ty Thương mại  tổng hợp Bến Thành trở thành đơn vị thành 
viên của Tổng Công ty Bến Thành theo quyết định số 7448/QĐ-UB-KT ngày 
26/12/1997 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 16 tháng 12 năm 2003, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành quyết định số 5435/QĐ-UB chuyển Công ty Thương mại tổng hợp Bến 
Thành thành Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành hạch toán 
kinh tế độc lập. 

Ngày 21 tháng 4 năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến 
Thành chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 
4103002274 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 21/4/2004. 

Các lĩnh vực hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến 
Thành là : Dịch vụ Thương mại, Dịch vụ địa ốc, Đầu tư tài chính; trong đó 
dịch vụ bán lẻ tại chợ Bến Thành – chợ Dân Sinh, xuất nhập khẩu tổng hợp 
các ngành hàng, xây dựng và khai thác trung tâm thương mại - văn phòng cho 
thuê là những lĩnh vực mũi nhọn của Công ty 

Năm 2007, Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện 
trở thành công ty đại chúng và chính thức đăng ký với Ủy ban chứng khoán 
Nhà nước vào tháng 06 năm 2007. 

Ngày 14/4/2010 Doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu lần đầu trên sàn giao 
dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.  
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1.2 Quá trình tăng vốn điều lệ tính từ khi cổ phần hóa 

Thời gian 
Vốn điều 

lệ 
Giá trị 

tăng thêm 
Phương thức tăng vốn điều lệ 

Mới thành lập 

(Ngày 21/04/2004) 

25 tỷ đồng  

Lần 1 

Tháng 12/2005 (Theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 

01/NQ-2005 ngày 
12/04/2005) 

30 tỷ đồng 5 tỷ đồng Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu. 

Lần 2 (*) 

Tháng 12/2006 (Theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 

01/NQ-2005 ngày 
12/04/2005) 

35 tỷ đồng 5 tỷ đồng Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu. 

Lần 3 

Tháng 05/2007 (Theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 
01/NQ-2007 ngày 
09/04/2007) 

49 tỷ đồng 14 tỷ đồng Phát hành cho cổ đông hiện hữu thông qua 
hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu. 

Lần 4 

Từ 05/2007 -12/2007 
(Theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ số 01/NQ-

2007 ngày 09/04/2007) 

 

88 tỷ đồng 39 tỷ đồng Chào bán cho các đối tượng sau: 

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu: tổng giá trị 
phát hành là 17,15 tỷ đồng.  

- Phát hành cho cán bộ chủ chốt của Công ty. 
Tổng giá trị phát hành là 2,45 tỷ đồng.  

- Phát hành cho cổ đông chiến lược (Công ty 
CP Đầu tư và Xây dựng Cotecin, và Công ty 
CP Chứng khoán Phương Đông): Tổng giá trị 
phát hành là 4 tỷ đồng. 

- Phát hành thông qua đấu giá cạnh tranh cho 
các nhà đầu tư chuyên nghiệp: Tổng giá trị 
phát hành là 15,4 tỷ đồng. 

(*) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-2005 ngày 12/04/2005 đã thông qua phương án 
tăng vốn từ 25 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn: lần thứ nhất tăng vốn thêm 5 tỷ 
đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, lần thứ hai tiếp tục tăng vốn thêm 5 
tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. 
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1.3 Thành tích đạt được: 

Là đơn vị chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, Công ty Cổ phần Thương 
mại – Dịch vụ Bến Thành đã luôn phát huy được thế mạnh về kinh nghiệm 
cũng như những lợi thế sẵn có trong quá trình hoạt động kinh doanh, phát huy 
tinh thần đoàn kết và lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên 
Công ty. 

Ghi nhận những thành quả mà doanh nghiệp đã đạt được trong nhiều năm liền, 
Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân 
chương Lao động Hạng Nhì (năm 2005); Hạng Nhất (năm 2010) cho tập thể 
CBNV của Công ty. 

Ngoài ra, đơn vị cũng nhận được rất nhiều Bằng khen, Cờ Thi đua hàng năm 
của Thủ Tướng Chính phủ, Thành Ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh khen 
tặng về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. 

MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU 

CỦA DOANH NGHIỆP 
 

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG Đối tượng được khen thưởng 

A HUÂN CHƯƠNG  
LAO ĐỘNG 

 

- 

- 

- 

Hạng Nhất 

Hạng Nhì 

2 Hạng Ba 

Tập thể CBNV (năm 2010) 

Tập thể CBNV (năm 2005) 

Cá nhân (năm 2011) 

B BẰNG KHEN CỦA  
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

- 2 Bằng Khen Tập thể CBNV (năm 2002) 

Tập thể CBNV (năm 2007) 

- 7 Bằng Khen Cá nhân CBNV 

C KHEN THƯỞNG CỦA THÀNH ỦY 
VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- 16 Bằng Khen và Cờ Thi đua Tập thể CBNV 

- 16 Bằng Khen Tập thể đơn vị trực thuộc 

- 80 Bằng Khen Cá nhân CBNV 
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2.  Quá trình phát triển: 

2.1 Ngành nghề kinh doanh 

- Kinh doanh trong lãnh vực thương mại, xuất nhập khẩu tổng hợp các ngành 
hàng; kinh doanh nhà hàng, khách sạn, địa ốc.  

- Lắp ráp và sửa chữa thiết bị viễn thông, vận chuyển khách du lịch, cho thuê 
xe, cho thuê nhà, văn phòng, căn hộ.  

- Sản xuất, gia công các mặt hàng cơ khí, thủ công mỹ nghệ, quần áo.  

- Xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, may mặc, mỹ nghệ … 

- Nhập khẩu nhóm ngành hàng tiêu dùng như điện gia dụng, thiết bị tin học, 
bách hóa, công cụ cầm tay …, nhóm ngành hàng phục vụ sản xuất như máy 
móc thiết bị và linh kiện, hạt nhựa, sắt thép, nhôm, giấy và bột giấy, sơn tĩnh 
điện … 

- Nhận ủy thác xuất nhập khẩu các nhóm ngành hàng trên. 

- Dịch vụ khai thuê thủ tục hải quan và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. 

- Liên kết, hợp tác kinh doanh với mọi thành phần kinh tế. 

- Nhận làm nhà phân phối, tổng đại lý tiêu thụ cho các đối tác trong và ngoài 
nước. 

- Thực hiện cung ứng hàng hóa theo nhu cầu khách hàng. 

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

Ngành nghề kinh doanh chính 

 Kinh doanh thương mại 

- Vải sợi, hàng may mặc, đồ da và giả da, hàng kim khí điện máy, hàng lưu 
niệm, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, tranh sơn mài, hàng mây tre lá, sản phẩm thêu 
các loại. 

- Nguyên vật liệu, kim loại thành phẩm và bán thành phẩm sử dụng trong xây 
dựng và sản xuất, sắt, thép, nhôm, bột giấy, giấy. 

- Hàng điện lạnh - điện gia dụng, dụng cụ điện cầm tay, khóa các loại, thiết bị 
phụ tùng máy phục vụ công-nông-ngư nghiệp, thiết bị phòng cháy chữa cháy-
viễn thông-cơ khí phục vụ sản xuất các loại. 

 Kinh doanh dịch vụ 

- Kinh doanh Nhà hàng, khách sạn. 
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- Thuê và cho thuê văn phòng, căn hộ, Trung tâm kinh doanh vàng bạc đá quý;  

- Kinh doanh bất động sản, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ môi giới. 

 Đầu tư tài chính 

- Đầu tư tài chính vào các ngành có liên quan đến hoạt động của Công ty. 

- Hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, trung tâm 
thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê, giáo dục, y tế, sản xuất ... 

2.2 Tình hình hoạt động 

 Giai đoạn 1992 - 1996:  

- Doanh nghiệp hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu năm 1992 là 7,3 tỷ đồng 
chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh thương mại bán lẻ và bán buôn các 
ngành hàng: vải sợi, quần áo may sẵn, dụng cụ đồ nghề, thực phẩm công nghệ, 
đồ dùng gia đình, xe gắn máy, xe ôtô, câu lạc bộ khiêu vũ, nông sản, máy móc 
thiết bị, sắt, thép, nhôm …  

- Doanh thu bình quân hàng năm 383 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế bình quân 
2,1 tỷ đồng và nộp ngân sách bình quân 12 tỷ đồng. 

 Giai đoạn 1997 - 2003:  

- Năm 1997, Công ty là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công Ty Bến Thành với 
số vốn điều lệ hoạt động 19 tỷ đồng  

- Lĩnh vực hoạt động tập trung chủ yếu vẫn là thương mại, không có sự thay đổi 
nhiều so với giai đoạn trên, một số ngành hàng phải chấm dứt hoạt động từ 
chủ trương chính sách của nhà nước như: xe 2 bánh, xe ô tô, câu lạc bộ khiêu 
vũ. Trong năm 1997 công ty đã đầu tư vốn góp vào Ngân hàng Phương Đông 
3 tỷ đồng.    

- Doanh thu bình quân hàng năm 202 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế bình quân 
3,4 tỷ đồng và nộp ngân sách bình quân 11 tỷ đồng. 

 Giai đoạn 2004 - 2007:  

- Năm 2004 đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp khi công ty chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình 
công ty cổ phần. Trong giai đoạn này Công ty đã nhanh chóng tái cấu trúc lại 
bộ máy doanh nghiệp, định hướng lại toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, phát triển trên 3 lĩnh vực là Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu tư tài chính, 
trong đó xác định trọng tâm phải tập trung nhanh chóng phát triển lĩnh vực 
dịch vụ.  

- Trong giai đọan này để đáp ứng yêu cầu phát triển, quy mô về vốn không 
ngừng tăng lên. Qua 4 lần tăng vốn đến cuối năm 2007 số vốn điều lệ của 
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Doanh nghiệp đạt mức 88 tỷ đồng tăng 352% so với năm 2004. Tương ứng 
với vốn tăng thì lợi nhuận trước thuế cũng tăng 306%. 

- Doanh thu bình quân hàng năm 297 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế bình quân 
15,4 tỷ đồng và nộp ngân sách bình quân 20 tỷ đồng.  

 Giai đoạn 2008 - 2011:  

- Khủng hỏang kinh tế tòan cầu đã tác động mạnh đến kinh tế trong nước năm 
2008 và vẫn còn tác động tiêu cực cho đến nay. Điều này đã gây ảnh hưởng 
đáng kể đến kết quả họat động kinh doanh và lợi nhuận của hầu hết các doanh 
nghiệp. Để đối phó với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Doanh 
nghiệp đã tái cơ cấu họat động sản xuất kinh doanh theo hướng tập trung tăng 
nguồn thu ở những họat động có tỷ suất sinh lợi cao như họat động thương 
mại bán lẻ, cho thuê trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng…đồng thời hạn 
chế họat động thương mại bán buôn trả chậm để tránh rủi ro trong thanh tóan. 
Nhờ vậy kết quả họat động kinh doanh đã đạt được hiệu quả khả quan.  

- Mức độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận từ năm 2008 đến năm 2011 như 
sau:  

Đvt: 1.000.000 đồng  

STT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 

1 Doanh thu 310.974 208.305 272.301 311.135

2 Lợi nhuận trước thuế 21.314 36.153 43.494 45.668

3 Vốn điều lệ BQ 88.000 88.000 88.000 88.000

4 Tỷ suất LNTT /VĐL 24,22 41,08 49,42 51,90

5 Nộp Ngân sách 24.796 26.985 35.333 46.463

3. Định hướng phát triển 

3. 1 Mục tiêu chủ yếu của công ty 

- Phấn đấu để Công Ty luôn không ngừng phát triển với tốc độ tăng trưởng ổn 
định, bền vững trên cơ sở mở rộng quy mô kinh doanh của doanh nghiệp trên 
các lĩnh vực Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu tư tài Chính.   

- Tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao giá trị doanh nghiệp, nâng cao lợi ích của các 
cổ đông, tỷ lệ cổ tức hàng năm đảm bảo tối thiểu là 15%. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho 
CBCNV của công ty.  
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3. 2  Chiến lược phát triển trung và dài hạn  

Chiến lược phát triển của doanh nghiệp đến 2015 : Phát huy lợi thế vị trí 
địa điểm kinh doanh và năng lực tài chính, hoạt động của doanh nghiệp tập 
trung chủ yếu vào các lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ – Đầu tư tài chính. 

 Thương mại :   

 Xác định hoạt động bán lẻ là loại hình kinh doanh chủ lực và truyền thống 
từ nhiều năm qua, doanh nghiệp tiếp tục phát huy những lợi thế và giữ 
vững được mức độ tăng trưởng trong những năm tới.  

 Đối với hoạt động bán buôn, Công ty xem xét, chọn lọc ngành hàng kinh 
doanh có tiềm năng và hiệu quả. Xây dựng ổn định nguồn nhập từ các nhà 
cung cấp nước ngoài, các nhà sản xuất trong nước, triển khai các hình thức 
hợp tác phân phối các sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước 
đã có thương hiệu để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất – tiêu dùng. 

 Dịch vụ :  

Được xác định là lĩnh vực kinh doanh chiến lược của Công ty kể từ năm 
2004, tạo ra lợi thế cạnh tranh và giúp cho doanh nghiệp giữ vững được 
tốc độ phát triển bền vững trong những năm sau.  

 Dựa trên lợi thế so sánh về vị trí trung tâm thành phố và tiềm năng phát 
triển các loại hình dịch vụ, Công ty sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất để khai thác bằng những hình thức đa dạng, linh hoạt như : cao ốc văn 
phòng, căn hộ cho thuê, khách sạn, nhà hàng, cơ sở chăm sóc y tế, cơ sở 
giáo dục ... nhằm sử dụng tối đa nguồn lực tài sản hiện có, nâng cao hiệu 
quả kinh doanh toàn doanh nghiệp.  

 Duy trì và phát triển loại hình kinh doanh dịch vụ khác như tư vấn, môi 
giới văn phòng cho thuê, khai thuê hải quan, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch 
vụ ăn uống ... 

 Đầu tư tài chính : 

 Mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh thông qua các hình thức liên 
doanh, liên kết, hợp tác hoặc đa sở hữu vốn dựa trên nguyên tắc lợi ích và 
khai thác thế mạnh của các bên hợp tác  

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 do ĐHĐCĐ giao: 

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 45,6 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ thực hiện 
40,2 tỷ đạt 114,97% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. 
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- Tỷ lệ cổ tức: Mức chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông là 30% đảm bảo mức chi trả 
cổ tức tối thiểu 18% theo chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao năm 2011. 

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2011: 

 Họat động kinh doanh: Thành lập chi nhánh mới Nhà hàng 117 Cống Quỳnh, 
Quận I, để hợp tác với Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp TP.HCM kinh doanh 
trong lĩnh vực ăn uống.  

 Đầu tư tài chính:  

- Nhận chuyển nhượng 440.000CP Công ty Cổ phần TMDV Bến Thành Tân 
Bình với giá trị đầu tư 5,72 tỷ đồng. 

- Ngưng hợp tác với Trường Trung Học Phổ Thông Tư Thục Phan Bội Châu 
trong việc mở Cơ sở 3 của Trường tại tòa nhà 289 Đinh Bộ Lĩnh, sẽ thu hồi 
vốn đầu tư 1,89 tỷ đồng. 

- Cơ cấu lại cổ phiếu:  

 Chuyển nhượng tòan bộ 500.000 cổ phần Công ty CP Chứng khóan 
Phương Đông (ORS). 

 Chuyển nhượng 170.576 cổ phần Ngân hàng TMCP Eximbank. Số cổ 
phần Ngân hàng TMCP Eximbank còn đến cuối kỳ là 30.702CP với giá trị 
đầu tư 413 triệu đồng. 

 
3.  Triển vọng và kế hoạch trong năm 2012:  

 Kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ  
                                                                                     Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện năm 
2011 

Kế hoạch 
năm 2012 

% tăng giảm so với 
năm 2011 

Lợi nhuận trước thuế 40,24 41 1,9% 

Tỷ lệ cổ tức chi trả  30% tối thiểu 18%  

 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

PHÂN TÍCH SWOT 

Điểm mạnh 

 Là Công ty cổ phần được chuyển thể từ DNNN, có quá trình hoạt động trong 
ngành thương mại trên 30 năm, với hoạt động bán lẻ truyền thống tăng 
trưởng ổn định, tập trung chủ yếu tại trung tâm của thành phố. 
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 Quản lý và sử dụng nhiều địa điểm kinh doanh với vị trí thuận lợi trên địa 
bàn Quận 1, có hợp đồng thuê đất dài hạn.  

 Nguồn lực tài chính mạnh có điều kiện để thực hiện các các dự án trong thời 
gian sắp tới. 

 Đội ngũ cán bộ công nhân viên có nhiều kinh nghiệm. 

Điểm yếu 

 Mạng lưới kinh doanh còn giới hạn. 

 Ngoài khu vực chợ Bến Thành và Dân Sinh thì các điểm kinh doanh còn lại 
phần lớn có diện tích không lớn, khó triển khai những kế hoạch phát triển. 

 Trong lĩnh vực hoạt động thương mại, do quá trình lịch sử hình thành trước 
đây là kinh doanh tổng hợp nhiều ngành hàng nên khó liên kết để tạo ra ưu 
thế cạnh tranh so với những đơn vị kinh doanh chuyên ngành. 

 Hiệu quả sử dụng vốn chưa cao. 

Cơ hội 

 Lãi suất cho vay duy trì ở mức cao làm thị trường bất động sản đóng băng. 
Hiện tại, trên thị trường giá căn hộ ở một số dự án có giá bán ra thấp. Đây là 
cơ hội cho các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính đầu tư đón đầu sự hồi 
phục của thị trường. 

 Tương tự, giá cổ phần của một số doanh nghiệp cùng ngành có thương hiệu, 
hiệu quả sử dụng vốn cao được thị trường định giá thấp. Đây là cơ hội đầu 
tư mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tận dụng và khai thác các lợi thế sẵn có 
để phát triển và mở rộng quy mô họat động. 

 Tình hình chính trị - xã hội ổn định, dự báo lượng khách du lịch sẽ tiếp tục 
tăng trong các năm tiếp theo, góp phần làm tăng sức mua tại Trung tâm Bến 
Thành Đông và Bến Thành Tây. 

Nguy cơ 

 Tiền thuê đất, các chi phí đầu vào điện, nước, nhiên liệu … có khả năng tăng 
làm giảm lợi nhuận là điều khó tránh khỏi. 

 Mở cửa thị trường bán lẻ sẽ làm gia tăng đối thủ cạnh tranh với tiềm lực 
kinh tế lớn, làm giảm thị phần của doanh nghiệp. 

 Lãi vay vẫn duy trì ở mức cao sẽ làm giảm quy mô đầu tư của các nhà máy, 
xí nghiệp, điều này ảnh hưởng đến sức tiêu thụ ngành hàng máy móc, thiết 
bị tại khu vực Chợ Dân Sinh.  

 Trước khó khăn chung của nền kinh tế năm 2012, một số doanh nghiệp sẽ 
cắt giảm chi phí nên một số đối tác có khả năng trả lại mặt bằng hoặc giảm 
diện tích đang thuê. 
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III.BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Báo cáo tình hình tài chính: 

Báo cáo tài chính hợp nhất và chưa hợp nhất của doanh nghiệp đã được kiểm toán 
bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP. HCM (AISC), dưới đây là một 
số chỉ tiêu tài chính cơ bản phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm 2011:  

 Báo cáo hợp nhất 

STT Chỉ tiêu  ĐV tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 

1 Cơ cấu tài sản  %      
  - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản   60,87 54,22
  - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản   39,13 45,78

2 Cơ cấu nguồn vốn  %   
  - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn   21,49 23,86
  - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn   78,13 75,68

3 Khả năng thanh toán  Lần   
  - Khả năng thanh toán nhanh   2,30 2,33
  - Khả năng thanh toán hiện hành   3,69 3,04

4 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế  %   
  - Tỷ suất lợi nhuận /Tổng tài sản   9,86 9,91
  - Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu thuần   12,20 11,05
  - Tỷ suất lợi nhuận /Nguồn vốn chủ sở hữu   12,62 13,10

 Báo cáo Công ty mẹ 
 

STT Chỉ tiêu ĐV tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 

1 Cơ cấu tài sản  %     
  - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản   63,22 57,20
  - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản   36,78 42,80
2 Cơ cấu nguồn vốn  %   
  - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn   22,55 25,07
  - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn   77,45 74,93
3 Khả năng thanh toán  Lần   
  - Khả năng thanh toán nhanh   2,15 2,13
  - Khả năng thanh toán hiện hành   3,57 2,85
4 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế  %   
  - Tỷ suất lợi nhuận /Tổng tài sản   9,54 9,01
  - Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu thuần   12,14 10,21
  - Tỷ suất lợi nhuận /Nguồn vốn chủ sở hữu   12,32 12,02
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- Tài chính lành mạnh, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, đòn bẩy tài chính thấp; các lĩnh vực 
hoạt động kinh doanh đều được kiểm soát các rủi ro thông qua việc trích lập các 
quỹ dự phòng, mua bảo hiểm nhằm bảo toàn vốn.  

- Tổng nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp đủ đảm bảo cho tài sản dài hạn và đáp 
ứng cho nhu cầu vốn đầu tư vào các dự án theo kế hoạch của Công ty. 

- Khả năng thanh tóan của doanh nghiệp tốt, hiệu quả sử dụng vốn khá, tuy nhiên 
giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. 

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011: Trên Báo cáo hợp nhất là 29.836 đồng/cổ 
phần tương đương vốn chủ sở hữu 262.559.652.438 đồng. Trên báo cáo công ty mẹ 
là 29.264 đồng/cổ phần tương đương vốn chủ sở hữu 257.523.989.152 đồng. 

- Vốn điều lệ trong năm không thay đổi: 88.000.000.000 đồng. 

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 

Cổ phiếu phổ thông: 8.800.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/CP). 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 

Cổ phiếu phổ thông: 8.800.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/CP). 

- Cổ tức: Dự kiến cổ tức năm 2011 được trả bằng tiền tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ là 
30%/năm, đã tạm ứng đợt 1 trong năm 2011 là 10% và đợt 2 vào tháng 1/2012 là 
8%. Dự kiến đợt 3 sau Đại hội cổ đông là 12%. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

2.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế toàn hệ thống: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 
2010 

Thực hiện 
2011 

Tỷ lệ 
Tăng-giảm 

1. Doanh thu  272.301 311.135 14,26%

2. Lợi nhuận trước thuế 43.494 45.668 5,00%

3. Lợi nhuận sau thuế: 33.213 34.383 3,52%

4. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 32.714 33.732 3,11%

5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) 3.717 3.833 3,11%
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2.2 Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần TM-DV Bến 
Thành 

Đơn vị tính: triệu đồng 

So sánh (%) 
Chỉ tiêu Thực hiện 

2010 
Kế hoạch 

2011 
Thực hiện 

2011 
2011/2010 TH/KH 

1. Doanh thu  264.878 286.000 303.112 114,43 105,98

2. Lợi nhuận trước thuế 40.749 35.000 40.240 98,75 114,97

3. Lợi nhuận sau thuế: 32.147 27.750 30.950 96,28 111,53

4. Vốn điều lệ 88.000 88.000 88.000 100,00 100,00

5. Tỷ suất LNTT/VĐL (%) 46,31 39,77 45,73  

6. Tỷ suất LNST/VĐL (%) 36,53 31,53 35,17  

7. Cổ tức (%) 30 18 30  

2.2.1 Chỉ tiêu doanh thu: 

Tổng Doanh thu: thực hiện 303,1 tỷ đồng, vượt 5,98% so kế hoạch năm, 
tăng 14,43% so năm trước. Chi tiết như sau: 

a. Kinh doanh thương mại: Doanh thu thực hiện 233,1 tỷ đồng chiếm tỷ 
trọng 76,91% doanh thu, đạt 97,14% kế hoạch, tăng 4,87% so năm trước. 
Chi tiết như sau:  

 Lĩnh vực bán buôn: chủ yếu doanh thu từ hàng nhập khẩu, với tổng kim 
ngạch nhập khẩu trong kỳ đạt 1,67 triệu USD tăng 9,46% so năm trước. 
Các ngành hàng kinh doanh chủ yếu là: máy móc thiết bị, máy điều hòa 
không khí, xe ô tô các lọai và nguyên liệu công nghiệp, điện gia dụng…  

 Trong kỳ doanh thu thực hiện 38,1 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,58%, đạt 
54,46% kế hoạch năm và giảm 36,87% so với năm trước.  

 Nguyên nhân giảm do chính sách hạn chế nhập siêu của chính phủ và 
chủ trương kiểm sóat rủi ro công nợ của công ty.  

 Lĩnh vực bán lẻ: tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, ngành hàng 
chủ yếu là vải sợi may mặc, quần áo may sẵn, hàng thủ công mỹ nghệ tại 
Trung tâm Bến Thành và điện gia dụng, máy móc thiết bị, dụng cụ điện 
cầm tay ở Trung tâm Dân Sinh.  

 Doanh thu thực hiện 195 tỷ, chiếm 64,34% trên tổng doanh thu, vượt 
14,71% kế hoạch và tăng 20,44% so năm trước.  
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 Nguyên nhân tăng chủ yếu từ các điểm kinh doanh thuộc khu vực các 
chợ và chủ trương mở rộng mạng lưới kinh doanh bán lẻ của doanh 
nghiệp.  

b. Kinh doanh dịch vụ: Tổng doanh thu thực hiện là 69,9 tỷ đồng, chiếm tỷ 
trọng 23,09% vượt 52,12% kế hoạch năm và tăng 64,39% so năm trước. Chi 
tiết như sau: 

 Kinh doanh dịch vụ ăn uống: 

 Doanh thu thực hiện là 3,6 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 1,2%, vượt 20,9% 
kế họach năm và tăng 23,33% so với năm trước. 

 Nguyên nhân tăng doanh nghiệp đã phát triển thêm 01 nhà hàng tại số 
117 đường Cống Quỳnh, Quận 1. 

 Kinh doanh dịch vụ khác: chủ yếu là họat động kinh doanh mua bán bất 
động sản và dịch vụ cho thuê bất động sản. Tổng doanh thu thực hiện 66,3 
tỷ đồng chiếm tỷ trọng 21,89%, trong đó: 

 Kinh doanh mua, bán bất động sản : Doanh thu thực hiện là 21,6 tỷ 
đồng chiếm tỷ trọng 7,14%, là khỏan doanh thu phát sinh từ việc 
chuyển nhượng các căn hộ chung cư và bất động sản doanh nghiệp đã 
đầu tư. 

 Dịch vụ cho thuê bất động sản: Doanh thu thực hiện 42,1 tỷ đồng, 
chiếm tỷ trọng trên doanh thu 13,91%, vượt 13,99% kế họach năm và 
tăng 14,15% so với năm trước. Nguyên nhân tăng là do doanh nghiệp 
đưa vào khai thác thêm cao ốc văn phòng 2-4 Lưu Văn Lang và các 
tầng còn trống của tòa cao ốc 186-188 Lê Thánh Tôn cũng như phát 
sinh từ việc điều chỉnh tăng giá cho thuê.   

2.2.2 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 

Phân tích cơ cấu lợi nhuận trước thuế năm 2011 

     Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2010 Năm 2011 So sánh với 2010 
Chỉ tiêu Lợi 

nhuận 
Tỷ 

trọng 
Lợi 

nhuận 
Tỷ 

trọng Số tiền 
Tỷ lệ 
Tăng-
giảm 

1. Thương Mại-Dịch vụ  29.146 71,53% 38.600 95,92% 9.454 32,44%

2. Hoạt động tài chính 11.570 28,39% 1.325 3,29% -10.245 -88,55%

3. Thu nhập khác 33 0,08% 315 0,78% 282 854,55%

Tổng cộng 40.749 100% 40.240 100%  -509 -1,25% 
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- Lợi nhuận trước thuế : thực hiện trong năm là 40,2 tỷ đồng, vượt 14,97% 
kế hoạch năm và giảm 1,25% so năm trước. Trong đó: 

 Kinh doanh thương mại - dịch vụ: Lợi nhuận trước thuế thực hiện 38,6 
tỷ đồng chiếm tỷ trọng 95,92% tăng 32,44% so với năm trước. 

 Họat động đầu tư tài chính: Lợi nhuận trước thuế lãi 1,3 tỷ đồng giảm 
10,2 tỷ đồng với tỷ lệ giảm 88,55% so với năm 2010. Nguyên nhân do 
trong kỳ trích lập khỏan dự phòng giảm giá chứng khóan 9,5 tỷ đồng và 
chuyển nhượng các cổ phiếu để tái cơ cấu danh mục đầu tư. 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 45,73%, giảm nhẹ so với 
năm trước, tương tự tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 35,17% 
và giảm 1,36% so với năm trước. 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 15,63%, tỷ suất lợi 
nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 12,02% và giảm nhẹ so với năm 
trước. 

2.3 Báo cáo hoạt động đầu tư tài chính :  

- Tính đến 31/12/2011 Công ty đã tham gia đầu tư tài chính với tổng số vốn đầu 
tư là 61,9 tỷ đồng tập trung chủ yếu là các đơn vị doanh nghiệp tham gia góp 
vốn với tư cách cổ đông sáng lập. Trong đó  

 Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  là 0,9  tỷ đồng.  

 Khoản đầu tư tài chính dài hạn là 61 tỷ đồng.  

- Số đã trích lập dự phòng giảm giá chứng khóan đầu tư tính đến cuối ngày 
31/12/2011 là 18 tỷ đồng. 

2.4 Thực hiện các dự án đầu tư: 

Tiếp tục thực hiện kế họach triển khai các dự án đầu tư, đồng thời xem xét lại 
tính khả thi của một số dự án để chuyển đổi kịp thời phù hợp với tình hình mới. 
Trong năm đã thực hiện những nội dung sau: 

 Dự án khách sạn 25 Trương Định: đang xây dựng sẽ đưa vào khai thác 
năm 2012. 

 Dự án 361 Trần Hưng Đạo: đã có giấy phép xây dựng, tạm thời giãn 
tiến độ đầu tư, chờ thời điểm thích hợp sẽ khởi công xây dựng. 

 Dự án 220-222-224-226 Lê Thánh Tôn, Dự án 119-120-121 Bến 
Chương Dương Quận 1: đang trong giai đọan lập dự án đầu tư và xin 
giấy phép xây dựng.  
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3. Những tiến bộ công ty đã đạt được: 

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế họach mà  Đại Hội Đồng Cổ Đông giao, đảm bảo việc 
chi trả cổ tức theo Nghị quyết. 

- Đảm bảo tình hình tài chính của doanh nghiệp lành mạnh; đủ nguồn vốn đáp ứng 
nhu cầu vốn họat động của doanh nghiệp. 

- Duy trì được việc làm và thu nhập cho hơn 340 người lao động, đồng thời hoàn 
thành nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước. 

- Đã thực hiện việc tái cấu trúc bộ máy quản lý điều hành của doanh nghiệp. 

- Tập trung công tác đào tạo, huấn luyện cho CB CNV. 

 

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2012: 

4.1 Dự báo tình hình:  

- Lạm phát vẫn có khả năng nguy cơ tăng cao do biến động giá dầu, giá cả hàng 
hóa trên thế giới và thời tiết. 

- Lãi suất cho vay, lãi suất huy động có xu hướng giảm nhưng vẫn duy trì ở 
mức cao. 

- Tỷ giá VNĐ/USD dự báo tiếp tục điều chỉnh tăng. 

- Tiền thuê đất năm 2012 tăng cao, tiền điện, nước, xăng dầu được điều chỉnh 
theo giá thị trường sẽ làm chi phí đầu vào gia tăng đột biến ảnh hưởng đến 
tình hình thực hiện kế họach của đơn vị. 

- Nhu cầu về cao ốc văn phòng đã có dấu hiệu giảm trong khi nguồn cung về 
văn phòng cho thuê tăng cao sẽ làm cho giá thuê văn phòng sẽ điều chỉnh 
giảm. 

- Họat động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty và khách 
hàng thuê văn phòng sẽ gặp khó khăn ảnh hưởng đến dòng thu nhập của 
doanh nghiệp. 

- Thị trường chứng khoán, bất động sản khó có sự tăng trưởng do chính sách 
thắt chặt tiền tệ. 

4.2 Mục tiêu: 

- Tiếp tục ổn định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, huy động mọi 
nguồn lực, tập trung các giải pháp điều hành, phấn đấu thực hiện hòan thành 
các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông giao nhằm gia tăng 
giá trị doanh nghiệp và nâng cao lợi ích cho cổ đông. 

- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài 
chính tòan doanh nghiệp an tòan, hiệu quả. 
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- Tiếp tục đào tạo huấn luyện người lao động theo hướng nâng cao tính chuyên 
nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho bộ máy điều hành vận hành phù hợp với tình 
hình phát triển của công ty trong giai đọan hiện nay cũng như các năm sắp tới. 

- Duy trì ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động. 

4.3 Thực hiện kế hoạch năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản:  

- Tổng doanh thu  : 290 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế  : 41 tỷ đồng 

- Cổ tức tối thiểu    : 18%/năm 

4.4 Nhiệm vụ - Giải pháp: 

 Họat động kinh doanh: 

 Lĩnh vực kinh doanh thương mại 

- Tăng cường công tác dự báo tình hình thị trường, tỷ giá ngọai tệ có liên 
quan đến họat động kinh doanh thương mại. 

- Phát triển các dòng sản phẩm mới, tập trung nhập khẩu các nhóm máy 
móc thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu cung ứng cho sản xuất, trường 
dạy nghề… 

- Tiếp tục ưu tiên và đầu tư cho phát triển họat động kinh doanh bán lẻ, 
phối hợp chặt chẽ giữa họat động nhập khẩu và họat động bán lẻ của 
các đơn vị trực thuộc, đồng thời mở rộng kênh phân phối bán lẻ thông 
qua các kênh trung tâm thương mại, siêu thị, thương mại điện tử. 

- Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp 
nhân các dịp lễ lớn cũng như sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 
Công ty để nâng cao hiệu quả họat động cho tòan doanh nghiệp. 

 Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 

- Tập trung nghiên cứu, mở rộng các lọai hình kinh doanh dịch vụ như: 
căn hộ cho thuê, khách sạn, nhà hàng … 

- Tăng cường công tác tiếp thị để sớm đưa và khai thác các mặt bằng còn 
trống và các dự án đầu tư chuẩn bị đưa vào khai thác. 

 Thực hiện các dự án đầu tư 

- Tập trung mọi nỗ lực giải quyết các vướng mắc và hoàn thành các thủ 
tục pháp lý để thực hiện các dự án đầu tư: 25 Trương Định, dự án khách 
sạn 220-222-224-226 Lê Thánh Tôn, dự án 119-121 Bến Chương 
Dương. 

- Tiến hành đàm phán với các đối tác thúc đẩy nhanh việc thực hiện dự 
án khu phức hợp thương mại - dịch vụ Dân Sinh. 
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 Tài chính 

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm sóat chặt chẽ các chi phí họat 
động tòan doanh nghiệp. 

- Tiếp tục tăng cường công tác dự báo về kinh tế vĩ mô để hạn chế tối đa 
những rủi ro thiệt hại của doanh nghiệp. 

- Kiểm soát dòng tiền hàng ngày, tăng cường công tác quản trị, kiểm soát 
việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình tài chính ổn định, lành mạnh. 

- Phân tích đánh giá và cơ cấu lại danh mục cổ phiếu Công ty đang đầu tư 
nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như giảm thiểu rủi ro. 

- Cân nhắc việc mua lại cổ phiếu quỹ trong trường hợp giá giao dịch cổ 
phiếu BTT của công ty giảm mạnh.  

 Nguồn nhân lực 

- Xây dựng, bổ sung chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng để làm 
đòn bẩy động viên khuyến khích người lao động phát huy sự năng động, 
sáng tạo và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.   

- Tổ chức các chương trình huấn luyện và đào tạo đội ngũ CBCNV phù hợp 
với mục tiêu phát triển từng thời kỳ và chiến lược phát triển dài hạn của 
doanh nghiệp.  

- Tuyển dụng lực lượng trẻ bán hàng và quản lý chuyên nghiệp bổ sung vào 
nguồn nhân lực của Công ty. 

- Thu hút nguồn nhân lực giỏi có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp 
lực cao để đáp ứng sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.   

IV.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán theo 
qui định của pháp luật về kế toán và được đính kèm ở phần cuối báo cáo này. 

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

1. Kiểm toán độc lập:  

- Đơn vị kiểm toán độc lập: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN 
HỌC TP.HCM (AISC) 

- Ý kiến kiểm toán độc lập: báo cáo kiểm toán được đính kèm ở phần cuối báo cáo 
này. 

2. Kiểm toán nội bộ: Không có. 
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VI.  CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

1.  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức:  

Công Ty TNHH TMDV Bến Thành Sun Ny: vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, công ty góp 
vốn chiếm 90% VĐL. 

2.  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: Chưa có. 

3.  Tình hình đầu tư và tóm tắc về hoạt động, tình hình tài chính của các công ty 
liên quan tính đến 31/12/2011: 

 Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny :  

Là công ty con với vốn đầu tư là 12.000.000.000 đồng (mệnh giá đầu tư là 
9.000.000.000 đồng, chiếm 90% Vốn điều lệ). Công ty TNHH Bến Thành Sun 
Ny đang khai thác dự án cao ốc văn phòng cho thuê 208-210 Lê Thánh Tôn; dự 
án đã đi vào hoạt động trong năm 2008 và đang phát huy hiệu quả. Trong năm 
2011, tổng doanh thu thực hiện 10,6 tỷ đồng tăng 6,48% so với năm trước, lợi 
nhuận sau thuế đạt 5,9 tỷ đồng tăng 19,11% so năm trước, tỷ suất lợi nhuận sau 
thuế trên vốn điều lệ là 59,5% 

 Công ty TNHH Bến Thành – Savico:  

Công ty TNHH Bến Thành Savico có trụ sở tại 17-19 Trần Hưng Đạo. Công ty 
góp vốn và tham gia quản trị điều hành, tổng vốn đầu tư là 0,7 tỷ đồng (chiếm 
23% Vốn điều lệ) là Công ty liên kết cùng hợp tác khai thác ngành xe 2 bánh 
nhãn hiệu SYM, Tổng doanh thu thực hiện năm 2011 là 109,6 tỷ đồng tăng 
8,55% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế 1,99 tỷ đồng tăng 15,34% so với 
năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ 66,51%. 

 Công ty CP Đầu tư & DV Dân Sinh 

Chuyên kinh doanh ngành bất động sản với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng, tỷ lệ 
vốn góp của công ty 25%. Công ty thành lập trên cơ sở liên kết với các doanh 
nghiệp để cùng đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh khu phức hợp Trung 
tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn tại khu vực chợ Dân Sinh. 

 Công ty CP TM-DV Bến Thành Tân Bình : 

Cùng hợp tác đầu tư với các đối tác khai thác kinh doanh Trung tâm hội nghị 
tiệc cưới Âu Cơ với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 9.000 m2;  

Vốn điều lệ 22 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của Công ty 20%; 

Đã hòan thành xong việc xây dựng và đưa vào họat động trong quý 1 năm 2012. 

 

 



VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 

Công ty tập trung khai thác hoạt động kinh doanh trên địa bàn trung tâm thành phố. 
Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Văn phòng Công ty, 04 trung tâm kinh doanh 
(Trung tâm Bến Thành Đông, Trung tâm Bến Thành Tây, Trung tâm Dân Sinh, 
Trung tâm vàng bạc đá quý Bến Thành), 01 Công ty con (Công ty TNHH Bến 
Thành Sun Ny), và các cửa hàng trực thuộc, hợp tác liên doanh trên địa bàn trung 
tâm quận 1 và các quận lân cận trong thành phố. 

1.1   Mô hình tổ chức quản lý của công ty: 

 
- Hội đồng quản trị  :   05 người 
- Ban kiểm soát  :   03 người 
- Ban Tổng Giám đốc  :  03 người 
- Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ  :  39 người 

 Quản trị nhân sự  : 4 người 
 Quản trị  hành chánh   :  15 người 
 Tài chính-kế tóan   :  7 người 
 Thương mại-dịch vụ  :  6 người 
 Đầu tư phát triển   :  7 người 

- Các đơn vị trực thuộc :   296 người  
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1.2  Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý công ty 

 Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất trong Công ty Cổ phần 
Thương mại – Dịch vụ Bến Thành, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu 
quyết. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính 
hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình 
hình hoạt động kinh doanh và quản lý Công ty, quyết định các phương án phát 
triển dài hạn của Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, bầu, bãi nhiệm 
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và các quyền khác theo Điều lệ Công ty và 
theo pháp luật hiện hành. 

Hội đồng quản trị 

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc 
chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền 
hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền 
thuộc về ĐHĐCĐ.  

Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để 
kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban 
kiểm soát gồm 03 người do ĐHĐCĐ bầu ra, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát 
không quá 05 năm. 

Ban Tổng Giám đốc 

Ban điều hành hiện tại của Công ty gồm có một Tổng Giám đốc, hai Phó Tổng 
Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm, nhiệm 
kỳ của Tổng Giám đốc là 05 năm. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp 
luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh 
doanh hàng ngày của Công ty, và chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ 
về tất cả các quyết định của mình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty. 

Chức năng, nhiệm vụ chung của các bộ phận : 

Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ có các quyền và nhiệm vụ chung như sau: 

- Trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn - nghiệp vụ theo phân cấp 
của TGĐ và theo quy định tại Quy chế quản trị điều hành Công ty. 

- Tham mưu TGĐ trong các lĩnh vực được phân công nhằm đưa hoạt động kinh 
doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất. 

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn - nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc 
Công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ.  
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- Hướng dẫn và kiểm tra nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Công ty. 

- Xây dựng mục tiêu, chiến lược cấp chức năng và kế hoạch hàng năm của bộ 
phận trình TGĐ.  

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho TGĐ về kết quả hoạt động, những thuận 
lợi, khó khăn và đề xuất hướng giải quyết hoặc các biện pháp nâng cao hiệu 
quả hoạt động của Bộ phận. 

- Đề xuất TGĐ khen thưởng, kỷ luật đối với các nhân viên trong Bộ phận. 

- Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế quản trị điều hành Công ty Cổ 
phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. 

Giám đốc bộ phận có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của Bộ 
phận theo chức năng, nhiệm vụ được quy định và thực hiện các nhiệm vụ 
khác theo quy định của TGĐ. 

Nhân viên thuộc bộ phận có trách nhiệm thực hiện các công việc theo sự 
phân công của Giám đốc bộ phận. 

1.2.1 Bộ phận Quản trị nhân sự 

Bộ phận quản trị nhân sự tham mưu, giúp việc TGĐ trong lĩnh vực quản trị 
nguồn nhân lực, lao động - tiền lương. Bộ phận quản trị nhân sự có chức 
năng và nhiệm vụ như sau: 

- Quản trị và phát triển nguồn nhân lực: 

 Tham mưu trong công tác quy họach, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc và giải quyết các chế độ chính sách đối với 
người lao động. 

 Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá người lao động và tổng hợp 
kết quả đánh giá người lao động tại các bộ phận, đơn vị trực thuộc. 

 Xây dựng tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, nghiệp vụ. 

 Thực hiện các báo cáo, thống kê lao động – tiền lương định kỳ theo quy 
định pháp luật hoặc đột xuất theo yêu cầu cơ quan chức năng. 

 Tham mưu, thực hiện công tác tuyển dụng lao động theo đề xuất của các 
Bộ phận, đơn vị trực thuộc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc 
theo chiến lược phát triển của Công ty. 

 Lập kế họach và tổ chức đào tạo, tái đào tạo nhân sự trong tòan Công ty ; 
theo dõi và đánh giá hiệu quả công tác đào tạo. 

 Tổ chức kiểm tra các đơn vị về công tác quản lý nhân sự, thực hiện chế 
độ chính sách đối với người lao động, phương thức phân phối tiền lương, 
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tiền thưởng, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến người lao 
động. 

 Quản lý hồ sơ người lao động. 

-  Xây dựng cấu trúc bộ máy quản lý phù hợp chiến lược phát triển của Công 
ty: 

 Tham mưu Ban Tổng giám đốc trong phương án tổ chức bộ máy Công ty 
theo từng giai đọan cụ thể phù hợp chiến lược của Công ty, chức năng 
nhiệm vụ cơ cấu tổ chức các Bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty. 

 Theo dõi và tiếp nhận phản ánh về quan hệ tác nghiệp giữa các bộ phận, 
đơn vị trực thuộc để có kiến nghị điều chỉnh cơ cấu và nhiệm vụ cho phù 
hợp. 

- Xây dựng hệ thống lương và các chế độ chính sách cho người lao động: 

 Xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương hằng năm; đề xuất quỹ 
lương Công ty,  quỹ lương cố định của các đơn vị trực thuộc. 

 Thực hiện việc tính lương và kiểm tra bảng lương của các bộ phận, các 
đơn vị trực thuộc Công ty; lập danh sách chi thưởng cho CBNV cuối 
năm; đề xuất Quỹ lương cố định của các đơn vị trực thuộc khi có sự  thay 
đổi về nhân sự; thực hiện nâng lương, chuyển xếp lương theo đúng quy 
định cho người lao động. 

 Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy 
định pháp luật và quy định Công ty: ký kết hợp đồng lao động, chế độ 
BHXH-BHYT-BHTN, bảo hộ lao động, nghỉ phép năm, khám sức khỏe 
định kỳ. 

 Thực hiện soạn thảo và đăng ký nội quy lao động, thang bảng lương, 
đăng ký xếp hạng với Sở LĐTBXH TpHCM. 

 Thực hiện việc đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân, tạm thu hằng tháng 
và quyết tóan cuối năm thuế TNCN của người lao động. 

 Thực hiện mua bảo hiểm tai nạn con người và tiến hành các thủ tục khi 
có vụ việc xảy ra. 

- Công tác thi đua:  

 Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định 
pháp luật và quy định Công ty;  

 Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá CBNV và tổ chức đánh giá mức 
độ hoàn thành công việc của CBNV trong toàn Công ty theo định kỳ. 

 Tiến hành các thủ tục đề nghị Hội đồng thi đua các cấp khen thưởng các 
danh hiệu thi đua cho Công ty, các đơn vị và cá nhân trực thuộc công ty; 
hướng dẫn cho các tập thể và cá nhân viết báo cáo thành tích theo quy 
định. 
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- Công tác pháp chế: 

 Tham mưu, tham gia xây dựng và rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung 
Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và các quy định khác của Công ty 
phù hợp quy định pháp luật hiện hành và đặc điểm tình hình của công ty. 

 Theo dõi và hướng dẫn việc thực thi pháp luật, Điều lệ công ty và các 
quy định khác của công ty trong quá trình hoạt động. 

 Dự thảo các hợp đồng, văn bản theo sự phân công của Ban Tổng Giám 
đốc. 

 Tham gia thẩm định, góp ý về mặt pháp lý các hợp đồng, văn bản do các 
bộ phận, đơn vị trực thuộc yêu cầu. 

 Làm đầu mối trong việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý bên ngoài 

- Các nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám đốc phân giao. 

Điều hành hoạt động của Bộ phận Quản trị nhân sự là Giám đốc Bộ 
phận, chịu trách nhiệm trước TGĐ về kết quả hoạt động của Bộ phận 
mình. 

1.2.2 Bộ phận Quản trị hành chính   

Bộ phận Quản trị Hành chính tham mưu, giúp việc TGĐ trong lĩnh vực quản 
quản trị hành chính. Bộ phận quản trị Hành chính có chức năng và nhiệm vụ 
như sau: 

- Quản trị hành chính văn phòng: 

 Thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, lễ tân, 
khánh tiết, tạp vụ,  các phương tiện phục vụ hội nghị và các công tác hậu 
cần khác của Công ty. 

 Soạn thảo các văn bản hành chính và mẫu thống nhất toàn Công ty. 
 Quản lý các chi phí hành chính văn phòng: đề xuất và kiểm soát các chi 

phí hành chính như: nhiên liệu, văn phòng phẩm, điện thoại, báo chí, 
điện, nước v.v… 

 Cấp phát các loại văn phòng phẩm, báo chí phục vụ nhu cầu công việc, 
trang bị đồng phục theo kế hoạch được duyệt. 

 Thực hiện việc xin giấy phép thành lập, giải thể, bổ sung ngành kinh 
doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc, các thủ tục khác liên quan 
đến Giấy Đăng ký kinh doanh của Công ty. 

 Quản lý lịch làm việc tuần của văn phòng công ty bao gồm: lịch công 
tác, giao ban, hội họp, v.v… và thông báo đến những tập thể, cá nhân 
liên quan 

- Quản lý tài sản của Công ty và sửa chữa nhỏ: 

 Quản lý hồ sơ nguồn gốc các loại tài sản. 
 Thực hiện việc mua bảo hiểm mọi tài sản. 
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 Quản lý tốt các phương tiện vận chuyển được giao theo quy định của 
Công ty; thực hiện công tác đưa đón lãnh đạo, CBCNV và vận chuyển 
tiền hàng theo lệnh kịp thời và an toàn; đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng xe. 

 Theo dõi, tổ chức thực hiện sửa chữa nhỏ các cơ sở vật chất, mặt bằng 
của Công ty; Phối hợp với bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc thực 
hiện nghiệm thu công trình sửa chữa, giao nhận mặt bằng cho các đối 
tác, đơn vị trực thuộc sau khi việc sửa chữa hoàn tất. 

 Thực hiện giao nhận các thiết bị, tài sản cho các bộ phận, các đơn vị trực 
thuộc quản lý; Phối hợp các bộ phận lập các thủ tục liên quan đến vấn đề 
đền bù, giải tỏa. 

 Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, 
văn phòng phẩm theo kế hoạch đã được duyệt; Đề xuất sắm mới, thanh 
lý tài sản không còn sử dụng, bán đấu giá tài sản theo chỉ thị của cấp có 
thẩm quyền.. 

- Bảo vệ, an ninh, an tòan tài sản, phòng chống cháy nổ tòan Công ty: 

 Xây dựng các phương án bảo vệ tài sản và công tác phòng chống cháy nổ 
toàn hệ thống công ty; định kỳ tổ chức tập huấn PCCC, nghiệp vụ bảo vệ 
cho nhân viên bảo vệ. 

 Tổ chức bảo vệ tài sản và phòng chống cháy nổ trên toàn hệ thống công 
ty đảm bảo an toàn và kịp thời; đảm bảo an ninh cho hoạt động công ty. 

 Thực hiện công tác an toàn về điện, sửa chữa điện theo kế hoạch được 
duyệt, định kỳ kiểm tra việc sử dụng điện; đề xuất các biện pháp an toàn 
về điện trên toàn hệ thống công ty. 

- Công tác PR, tổ chức sự kiện, công nghệ thông tin: 

 Xây dựng tiêu chí văn hóa doanh nghiệp; xây dựng và triền khai hệ 
thống nhận diện thương hiệu. 

 Xây dựng các chương trình mang tính cộng đồng, đề xuất các phương án 
tài trợ mang tính thương mại để quảng bá hình ảnh của công ty. 

 Tổ chức hội nghị, các sự kiện của Công ty. 
 Soạn thảo các văn bản, bài phát biểu theo yêu cầu của Ban Tổng Giám 
đốc. 

 Thực hiện việc sưu tập và lưu trữ các phim ảnh, băng đĩa, tư liệu về các 
hoạt động của Công ty. 

 Phối hợp các công ty tư vấn PR triển khai thực hiện các chương trình 
theo chiến lược, mục tiêu của Công ty; thiết lập và duy trì mối quan hệ 
tốt với giới truyền thông. 

 Xây dựng và phát trriển công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều 
hành doanh nghiệp. Quản lý, vận hành và bảo mật hệ thống cơ sở dữ 
liệu, phần mềm, phần cứng của hệ thống mạng máy tính của toàn Công 
ty. Xây dựng và quản lý hệ thống mạng thông tin nội bộ của Công ty. 
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 Cập nhật, đổi mới hệ thống website tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng 
quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty; thực hiện đưa tin lên 
website theo chỉ thị của người công bố thông tin của Công ty. 

- Các nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám đốc phân giao. 

Điều hành hoạt động của Bộ phận Quản trị Hành chính là Giám đốc Bộ 
phận, chịu trách nhiệm trước TGĐ về kết quả hoạt động của Bộ phận 
mình. 

1.2.3 Bộ phận Bộ phận Tài chính- kế tóan 

Bộ phận tài chính-kế tóan tham mưu, giúp việc TGĐ trong việc đánh gía 
hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính doanh nghiệp, công tác kế toán; 
quản lý vốn, tài sản; quản lý tiền mặt. Bộ phận tài chính-kế tóan có các chức 
năng và nhiệm vụ sau: 

- Quản trị, đầu tư tài chính, họach định ngân sách, huy động vốn phục vụ họat 
động kinh doanh: 

 Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn hằng năm và kế hoạch dài hạn 
phù hợp với kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty 

 Huy động kịp thời dòng tiền để đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực 
hiện liên tục và đúng mục tiêu, kế hoạch. 

 Thực hiện phân tích, đánh giá định kỳ các hoạt động đầu tư nhằm chủ 
động đề xuất biện pháp thanh khoản hoặc rút vốn hoặc tiếp tục đầu tư. 

 Quản lý, điều phối, giám sát các nguồn thu, chi tài chính hằng ngày của 
Công ty. 

 Hoạch định nguồn vốn và cơ cấu vốn tài trợ cho dự án; tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ huy động vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 Dự báo, tính toán dòng tiền hằng ngày, tuần, tháng, quý và năm để có kế 
hoạch cân đối dòng tiền cũng như lựa chọn nhóm biện pháp điều phối 
vốn, hình thức huy động vốn phù hợp. 

 Theo dõi, phân tích diễn biến giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng 
khoán. 

 Xây dựng, duy trì các mối quan hệ với các tổ chức tín dụng và các cơ 
quan hữu quan Nhà nước. 

 Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định pháp luật. 
 Thực hiện việc đầu tư tài chính theo phân cấp của Tổng Giám đốc. 
 Tham mưu Ban Tổng Giám đốc trong việc phân phối lợi nhuận, sử dụng 

các quỹ, v.v… 
 Tham mưu Ban Tổng Giám đốc trong việc thẩm định hiệu quả tài chính 

của các dự án đầu tư, thẩm định dự toán, quyết toán các công trình xây 
dựng cơ bản. 

- Xây dựng kế họach kinh doanh tòan Công ty: 
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 Tham mưu Ban Tổng Giám đốc trong việc lập kế hoạch kinh doanh hằng 
năm cho toàn Công ty. 

 Tổ chức kiểm soát, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh (về số 
liệu) tại các đơn vị trực thuộc Công ty và báo cáo tổng hợp kết quả kinh 
doanh toàn Công ty. 

 Phân tích định kỳ hoặc đột xuất về hiệu quả, các chỉ tiêu tài chính cho 
toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty; qua đó đề xuất các biện pháp 
cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

- Quản trị rủi ro: 

 Xây dựng các định mức công nợ, hàng tồn và các quy trình thu-chi tiền 
mặt để kiểm soát, hạn chế rủi ro. 

 Dự báo và phân tích các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh của Công ty; từ đó tham mưu Ban Tổng Giám đốc các giải pháp. 

 Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất việc quản lý tài sản, hàng hóa, vật tư tại 
các đơn vị trực thuộc Công ty. 

- Tổ chức và quản lý hệ thống kế tóan của doanh nghiệp theo đúng quy định: 

 Tổ chức thực hiện công tác kế toán, hệ thống sổ sách kế toán theo đúng 
quy định pháp luật hiện hành. 

 Hướng dẫn và kiểm tra việc tuân thủ các quy định về thuế, các chế độ 
báo cáo, sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ 
công ty đối với công ty con và đơn vị trực thuộc. 

 Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin và số liệu tài chính kế toán theo quy 
định pháp luật và quy định Công ty. 

 Cập nhật và phổ biến kịp thời các quy định liên quan đến vấn đề tài 
chính - kế toán cho toàn Công ty. 

 Lập các báo thuế định kỳ theo quy định. 
 Lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán theo đúng quy định Công ty và 

quy định pháp luật. 

- Kiểm sóat nội bộ: 

 Kiểm soát tính tuân thủ của các bộ phận, các đơn vị trực thuộc Công ty 
trong việc thực thi pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định Công ty, tính 
tuân thủ các nguyên tắc, quy định về tài chính, thuế do Nhà nước ban 
hành. 

 Kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư tại các đơn vị trực 
thuộc, các bộ phận, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những thiệt hại, rủi 
ro có thể xảy ra. 

- Các nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám đốc phân giao. 
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Điều hành hoạt động của Bộ phận Tài chính-kế tóan là Giám Đốc Bộ 
Phận, chịu trách nhiệm trước TGĐ về kết quả hoạt động của Bộ phận 
mình. 

Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm tổ chức công tác kế toán, hạch 
toán, lập báo cáo tài chính theo quy định luật Kế toán và quy định pháp 
luật có liên quan. 

1.2.4 Bộ phận Đầu tư phát triển 

Bộ phận đầu tư phát triển tham mưu, giúp việc TGĐ trong lĩnh vực nghiên 
cứu thị trường; xây dựng chiến lược phát triển Công ty; xúc tiến đầu tư và 
thương mại; lập dự án đầu tư, quản lý và phát triển công nghệ thông tin của 
Công ty. Bộ phận đầu tư phát triển có các chức năng và nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển sản phẩm, lĩnh 
vực mới, lập dự án tiền khả thi và dự án khả thi: 

 Thực hiện nghiên cứu thị trường, xác định mục tiêu kinh doanh; phân 
tích đánh giá hiện trạng, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thị trường tiềm năng để 
phát triển sản phẩm mới, lĩnh vực kinh doanh mới; lập dự án tiền khả thi 
trình Ban Tổng Giám đốc duyệt. 

 Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đàm phán đối tác hợp tác có năng lực 
để đầu tư khai thác phát triển phương án, dự án do Công ty giao. 

 Tìm kiếm quỹ đất, kiểm tra hiện trạng đất của dự án và đề xuất khu đất 
phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty để tổ chức hoạt động 
kinh doanh. 

 Lập dự án phát triển khả thi; xác định thời điểm triển khai, lịch triển khai 
dự án và thực hiện dự án. 

- Kiểm sóat và thẩm định các dự án đầu tư: 

 Tham mưu Ban Tổng Giám đốc về tính khả thi của dự án; thẩm định các 
đối tác hợp tác đầu tư, kiểm soát và thẩm định các dự án đầu tư do các bộ 
phận, đơn vị trực thuộc công ty lập. 

 Tìm hiểu quy hoạch và giá cả thị trường đối với các sản phẩm, lĩnh vực 
kinh doanh liên quan; dự báo được những rủi ro có thể xảy ra và các biện 
pháp khắc phục trong quá trình thực hiện dự án. 

 Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, giám sát hoạt động và tính khả thi 
của dự án trong quá trình hoạt động. 

- Triển khai thực hiện các quy trình đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý giám 
sát công trình thi công: 

 Tổ chức thực hiện các quy trình đầu tư xây dựng cơ bản (thực hiện các 
thủ tục về đất đai, quy hoạch, thiết kế - dự toán, tổ chức lựa chọn các nhà 
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thầu, tổ chức đấu thầu, thi công xây dựng, nghiệm thu, quyết toán công 
trình và bàn giao công trình), theo dõi bảo hành, bảo trì công trình. 

- Tổ chức thực hiện kinh doanh dịch vụ bất động sản: 

 Lập phương án kinh doanh, hợp tác kinh doanh dịch vụ bất động sản. 
 Tổ chức thực hiện kinh doanh dịch vụ bất động sản. 
 Tham mưu Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản 

và tổ chức thực hiện kinh doanh bất động sản theo phân cấp của Tổng 
Giám đốc. 

 Thực hiện soạn thảo các hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh bất động 
sản và dịch vụ bất động sản; Theo dõi việc thực hiện và quản lý các hợp 
đồng dịch vụ bất động sản. 

 Quản lý hoạt động và duy trì khách hàng đối với các bất động sản đã đưa 
vào sử dụng. Tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản. 

- Hỗ trợ các bộ phận, đơn vị trực thuộc trong việc lập dự án, nghiên cứu thị 
trường theo đề xuất của các bộ phận, đơn vị trực thuộc: 

 Tổ chức thực hiện các quy trình đầu tư xây dựng cơ bản. 
 Tham mưu Ban TGĐ chọn lựa đơn vị tư vấn, thiết kế, phê duyệt bản thiết 

kế dự toán công trình và chọn thầu xây dựng; tổ chức đấu thầu, soạn thảo 
hợp đồng thi công; lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát, quản lý dự án. 

 Quản lý giám sát công trình thi công đảm bảo đúng tiến độ, đúng thiết kế 
quy định. 

 Hoàn tất các thủ tục nghiệm thu bàn giao công trình, chuyển giao bộ 
phận, đơn vị liên quan để đưa vào hoạt động. 

 Theo dõi bảo hành, bảo trì công trình. 

- Các nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám đốc phân giao. 

Điều hành hoạt động của Bộ phận đầu tư phát triển là Giám Đốc Bộ 
Phận, chịu trách nhiệm trước TGĐ về kết quả hoạt động của Bộ phận 
mình. 

1.2.5 Bộ phận Thương mại-Dịch vụ 

Bộ phận Thương mại-Dịch vụ tham mưu, giúp việc TGĐ trong các hoạt 
động kinh doanh của Công ty và thực hiện nhiệm vụ tác nghiệp trong lĩnh 
vực kinh doanh. Bộ phận Thương mại-Dịch vụ có các chức năng và nhiệm 
vụ sau: 

- Trực tiếp tổ chức họat động kinh doanh theo kế họach và định hướng của 
Công ty: 
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 Trực tiếp tổ chức kinh doanh thương mại - dịch vụ (trừ kinh doanh dịch 
vụ bất động sản) tại đơn vị theo kế hoạch được giao và phù hợp với định 
hướng phát triển của Công ty. 

 Tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi bộ 
phận đạt hiệu quả. 

 Lập chứng từ, tổ chức hạch toán theo phân cấp kế toán và các chỉ tiêu tài 
chính; thực hiện tốt việc thanh toán, thu hồi công nợ trong hoạt động 
kinh doanh tại đơn vị; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định 
Công ty và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của TGĐ. 

- Kiểm tra theo dõi, hỗ trợ họat động kinh doanh các đơn vị trực thuộc đảm 
bảo hòan thành các chỉ tiêu kế họach được giao: 

 Hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh các đơn vị trực thuộc. 
 Soạn thảo, quản lý các hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động dịch vụ, 

thương mại toàn Công ty. 
 Đánh giá các lĩnh vực hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc của 

Công ty, các khó khăn, thuận lợi và kịp thời báo cáo, đề xuất TGĐ hướng 
giải quyết. 

 Kiểm tra, theo dõi hoạt động kinh doanh chung của các đơn vị trực 
thuộc, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

- Phát triển mạng lưới kinh doanh thương mại và dịch vụ trong hệ thống Công 
ty: 

 Tham mưu Ban Tổng Giám đốc về những thị trường tiềm năng, các mặt 
hàng, lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả cao, các biện pháp mở rộng quy 
mô kinh doanh nhằm phát triển mạng lưới kinh doanh của Công ty. 

 Thực hiện phân tích quan hệ cung cầu sản phẩm các lĩnh vực, ngành 
hàng và đề xuất cải tiến hoặc thu hẹp các sản phẩm, dịch vụ không còn 
phù hợp thị trường, đề xuất phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. 

 Xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing quảng bá sản phẩm, dịch vụ. 

- Các nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám đốc phân giao. 

Điều hành hoạt động của Bộ phận Thương mại-Dịch vụ là Giám Đốc Bộ 
Phận, chịu trách nhiệm trước TGĐ về hiệu quả kinh doanh của Công ty 
và kết quả hoạt động của Bộ phận mình. 

1.2.6 Các đơn vị trực thuộc 

Các đơn vị trực thuộc có chức năng trực tiếp kinh doanh theo kế hoạch và 
định hướng của Công ty; tham mưu giúp việc TGĐ điều hành hoạt động 
kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, hàng hóa, tài sản tại đơn vị. Các đơn vị trực 
thuộc có các quyền và nhiệm vụ như sau : 
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- Tham mưu TGĐ về những thị trường tiềm năng, các mặt hàng, lĩnh vực kinh 
doanh có hiệu quả cao, các biện pháp mở rộng quy mô kinh doanh của Công 
ty; đề xuất ý kiến nâng cao hiệu quả  kinh doanh tại đơn vị. 

- Quản lý, điều hành và khai thác tốt nguồn nhân lực, vốn, hàng hóa, tài sản, 
ưu thế vị trí kinh doanh tại đơn vị nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, 
đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

- Tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi đơn vị 
đạt hiệu quả. 

- Thực hiện các quy chế, quy định của Công ty và quy định pháp luật liên 
quan trong quá trình thổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh tại đơn vị. 

- Lập chứng từ, tổ chức hạch toán theo phân cấp kế toán và các chỉ tiêu tài 
chính; thực hiện tốt việc thanh toán, thu hồi công nợ trong hoạt động kinh 
doanh tại đơn vị; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định Công ty và 
báo cáo đột xuất theo yêu cầu của TGĐ. 

- Thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty nhằm phát huy tối 
đa nội lực tỏng hợp mạng lưới kinh doanh toàn Công ty. 

- Chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của Công ty trong việc thực hiện 
các quy chế, quy định của Công ty, các quy định pháp luật liên quan tại đơn 
vị. 

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn - nghiệp vụ và các đơn vị 
trực thuộc khác nhằm đạt hiệu quả kinh doan cao nhất. 

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quyết định của Ban Tổng Giám đốc. 

Trưởng (Giám đốc) đơn vị trực thuộc Công ty là người tổ chức điều hành 
mọi hoạt động tại đơn vị, chịu trách nhiệm chính trước TGĐ về toàn bộ 
hoạt động và hiệu quả kinh doanh của đơn vị do mình phụ trách. 

2. Các thành viên Ban điều hành:  

Họ và tên Chức vụ 
Ngày 

bổ nhiệm 
Ngày 

miễn nhiệm 

1. Ông Đỗ Hùng Kiệt Tổng Giám đốc 01/2/2009 - 

2. Ông Đào Văn Hùng Phó Tổng Giám đốc 01/5/2009 - 

3. Ông Phan Văn Quang Phó Tổng Giám đốc 01/8/2009 - 
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3. Thông tin cá nhân cuả HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán 
trưởng:  

3.1 Hội đồng quản trị 

 Ông : VƯƠNG CÔNG MINH – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

  Giới tính : Nam 

  Năm sinh : 1954     Nơi sinh  :   TP.HCM 

  Số CMND :  020350589 cấp ngày 03/08/2005 tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

  Quốc tịch : Việt Nam   Dân tộc :  Kinh  

  Địa chỉ thường trú : 110 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP.HCM 

  Số điện thoại liên lạc : 3829 3332 

  Trình độ văn hóa : 12/12 

  Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị 

  Kinh nghiệm làm việc: 

   - Giám đốc Công ty Vật Tư Quận 1. 

   - Giám đốc Công ty XNK & Dịch vụ Q.1. 

   - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành. 

   - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bến Thành TNHH 1 Thành viên. 

  Chức vụ công tác hiện nay 

tại Tổ chức niêm yết 

: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. 

  Công việc chính hiện nay  : Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bến Thành TNHH 1 

Thành viên( TCT Bến Thành là Doanh nghiệp Nhà nước) 

  Công việc kiêm nhiệm:  

- Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Du Lịch Bến Thành – Non Nước. 

- Phó Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công ty Liên Doanh Khách Sạn Saigon Riverside. 

- Phó Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công ty TNHH Liên Doanh Khách Sạn Plaza. 

  Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2011 là: 2.317.473 cổ phần 

    Trong đó: 

-  Cá nhân : 27.091 cổ phần, chiếm 0,31% vốn điều lệ 

-  Đại diện : 2.290.382 cổ phần, chiếm 26,02% vốn điều lệ  

(Đại diện cho Tổng Công ty Bến Thành TNHH 1 Thành viên) 
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  Số cổ phần của những người có liên quan: 

Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ 

1. Vương Nguyễn Ngọc Trâm Con ruột 11.650 cổ phần 

2. Tổng Công ty Bến Thành TNHH 1 TV  Phó Chủ tịch HĐTV 3.817.303 cổ phần 

  Hành vi vi phạm pháp luật              :  Không 

  Những khoản nợ đối với Công ty   :  Không 

  Lợi ích liên quan đối với Công ty  :  Không 

  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty  :  Không 
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 Bà : NGUYỄN THỊ THANH HÀ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

  Giới tính : Nữ 

  Năm sinh : 1954     Nơi sinh  :   Tiền Giang 

  Số CMND : 022079623 cấp ngày 04/01/2012 tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

  Quốc tịch : Việt Nam   Dân tộc :  Kinh  

  Địa chỉ thường trú : 133 Nguyễn Phúc Nguyên , Phường 10, Quận 3, TP.HCM 

  Số điện thoại liên lạc : 3822 3390 

  Trình độ văn hóa : 12/12 

  Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

  Kinh nghiệm làm việc: 

   - Kế toán truởng Xí nghiệp cung ứng Vật tư Quận 1. 

   - Kế toán truởng – Trưởng Phòng Kế toán Công ty Thương mại Tổng hợp Bến Thành. 

   - Phó Giám đốc Cty TMTH Bến Thành, thuộc Tổng Công ty Bến Thành. 

   - Giám đốc Cty TMTH Bến Thành, thuộc Tổng Công ty Bến Thành. 

   - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TM-DV Bến Thành.     

  Chức vụ công tác hiện nay 

tại Tổ chức niêm yết 

: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. 

  Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TM CP Phương Đông. 

  Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2011 là : 50.000 cổ phần 

    Trong đó: 

-  Cá nhân : 50.000 cổ phần, chiếm 0,57% vốn điều lệ. 

-  Đại diện : 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ. 

  Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

  Hành vi vi phạm pháp luật              :  Không 

  Những khoản nợ đối với Công ty   :  Không 

  Lợi ích liên quan đối với Công ty  :  Không 

  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty  :  Không 
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 Ông:  ĐỖ HÙNG KIỆT – Thành viên Hội đồng quản trị 
   

 Giới tính : Nam 

  Năm sinh : 1966    ;     Nơi sinh   : TP.HCM 

 Số CMND :  022543770 cấp ngày 17/06/2004 tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

 Quốc tịch : Việt Nam       ;    Dân tộc    :  Kinh 

 Địa chỉ thường trú : 219/18 Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM 

 Số điện thoại liên lạc : 3822 1967 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  

 Kinh nghiệm làm việc: 
- Phó phòng kế toán - tài vụ Công ty TMTH Bến Thành. 

- Kế toán trưởng Công ty CP TM - DV Bến Thành. 

- Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty CP TM - DV Bến Thành. 

- Tổng Giám Đốc Công ty CP TM - DV Bến Thành. 

 Chức vụ công tác hiện nay 
tại Tổ chức niêm yết 

: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty. 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. 

- Thành viên HĐQT Công ty cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ Dân Sinh. 
 Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2011 là: 793.461 cổ phần 

Trong đó: 

- Cá nhân : 30.000 cổ phần, chiếm 0,34% vốn điều lệ 

- Đại diện :  763.461 cổ phần, chiếm 8,68% vốn điều lệ  

(Đại diện cho Tổng Công ty Bến Thành TNHH 1 Thành viên) 

 Số cổ phần của những người có liên quan  : Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật : Không  

 Những khoản nợ đối với Công ty      : Không  

 Lợi ích liên quan đối với Công ty      : Không  

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty      : Không  
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 Ông: ĐÀO VĂN HÙNG  –  Thành viên Hội đồng quản trị  

 Giới tính : Nam 

 Năm sinh : 1955      ;   Nơi sinh   : Đồng Tháp 

 Số CMND :  020472651 cấp ngày 22/04/2003 tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

 Quốc tịch : Việt Nam       ;    Dân tộc    :  Kinh 

 Địa chỉ thường trú : 29 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 

 Số điện thoại liên lạc : 3829 0756 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, Cử nhân hành chính 

 Kinh nghiệm làm việc: 
   - Bí thư Phường Đoàn Đông Ba, Uỷ viên Quận đoàn Phú Nhuận. 

   - Cán bộ tổng hợp, Phó phòng, Trưởng phòng tổ chức HCQT Công ty TNTH Chợ Bến Thành, Công 
ty TMTH Bến Thành. 

   - Thành viên HĐQT, Giám Đốc Nhân sự - Hành chính Công ty CP TM – DV Bến Thành. 

   - Phó Tổng giám đốc Công ty CP TM – DV Bến Thành. 

 Chức vụ công tác hiện 
nay tại Tổ chức niêm yết 

: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty. 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

 Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2011  là: 41.154 cổ phần 

 Trong đó: 

- Cá nhân : 41.154 cổ phần, chiếm 0,47% vốn điều lệ 

- Đại diện : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  

 Số cổ phần của những người có liên quan: 

Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ 

1. Ngô Thị Kim Loan Vợ 6.733 cổ phần 

 Hành vi vi phạm pháp luật              : Không 

 Những khoản nợ đối với Công ty: Không  

 Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 
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 Ông:  LƯU VĂN SƠN – Thành viên Hội đồng quản trị 

 Giới tính : Nam 

  Năm sinh : 1961     Nơi sinh  :   Gò Công, Tiền Giang 

   Số CMND : 023322974 cấp ngày 29/11/2005 tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

   Quốc tịch : Việt Nam   Dân tộc :  Kinh  

   Địa chỉ thường trú : 29 Trần Hưng Đạo B, Phường 6, Quận 5, TP.HCM 

   Số điện thoại liên lạc : 39101502 

   Trình độ văn hóa : 12/12 

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh 

  Kinh nghiệm làm việc: 

   - Công tác tại Văn phòng đại diện Công ty Sovico Zao, Moscow tại TP.HCM. 

   - Công ty Cổ phần Đầu tư Sóng Việt. 

   - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Việt Nga, Phó Tổng 
Giám đốc Sovico Holdings.    

 Chức vụ công tác hiện nay  
tại Tổ chức niêm yết 

: Thành viên HĐQT Công ty. 

  Công việc chính hiện nay  : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Đầu tư Hạ Tầng Việt Nga, Phó Tổng Giám đốc Sovico 
Holdings. 

   Công việc kiêm nhiệm:  
- Chủ tịch HĐQT Công ty Nhabexims. 
- Thành viên HĐQT Ngân hàng HD Bank. 
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn. 
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long. 
- Trưởng Ban kiểm sóat Công ty SSP 

  Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2011 là: 0 cổ phần.  

  Số cổ phần của những người có liên quan: 

Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ 

1. Công ty CP Đầu tư Hạ Tầng Việt Nga Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Gíám đốc   

135.000 cổ phần 

  Hành vi vi phạm pháp luật              :  Không 

  Những khoản nợ đối với Công ty   :  Không 

  Lợi ích liên quan đối với Công ty  :  Không 

  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty  :  Không 
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3.2  Thành viên Ban Tổng Giám Đốc 

 

 Ông: ĐỖ HÙNG KIỆT  –  Tổng Giám Đốc   
Hồ sơ chi tiết đã được thể hiện ở trang 35. 

 
 Ông: ĐÀO VĂN HÙNG  –  Phó Tổng Giám Đốc  

Hồ sơ chi tiết đã được thể hiện ở trang 36. 
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 Ông: PHAN VĂN QUANG  –  Phó Tổng Giám Đốc  

 Giới tính : Nam 

 Năm sinh : 1965 ;           Nơi sinh  :  Thành phố Huế 

 Số CMND :  025251117 cấp ngày 08/4/2010 tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

 Quốc tịch : Việt Nam       ;    Dân tộc    :  Kinh 

 Địa chỉ thường trú : 29/8G Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

 Số điện thoại liên lạc : 3822 3390 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính ngân hàng; Cử nhân kinh tế. 

 Kinh nghiệm làm việc: 
- Kế toán tổng hợp khách sạn Công ty Vận tải ô tô Thừa Thiên Huế. 

- Phụ trách kinh doanh Cửa hàng DV  điện tử Trường Tiền (TP Huế). 

- Trưởng phòng Tài chính kế hoạch Xí nghiệp xây lắp điện Hùng Vương – TP Huế. 

- Chuyên viên Tổng Công ty VLXD số 1 – Bộ Xây dựng. 

- Thư ký Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty VLXD số 1 – BXD. 

- Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư Vấn Tri Thức Việt. 

- Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. 

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. 

 Chức vụ công tác hiện 
nay tại Tổ chức niêm yết 

: Phó Tổng Giám Đốc Công ty. 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Thành viên Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Hóa An – Biên hoà, Đồng Nai 

 Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2011 là: 10.000 cổ phần 

Trong đó: 

- Cá nhân : 10.000 cổ phần, chiếm 0,11% vốn điều lệ 

- Đại diện : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  

 Số cổ phần của những người có liên quan : Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật               : Không 

 Những khoản nợ đối với Công ty : Không 

 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không 
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3.3  Thành viên Ban Kiểm soát 

 Bà : LÊ THỊ YẾN TUYẾT – Trưởng Ban Kiểm soát 

   Giới tính : Nữ 

  Năm sinh : 1961     Nơi sinh  :   Mỹ Tho 

   Số CMND :  020799294 cấp ngày 08/12/2004 tại CA TP.HCM 

   Quốc tịch : Việt Nam   Dân tộc :  Kinh  

   Địa chỉ thường trú : 8A8 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

   Số điện thoại liên lạc : 3823 7449 

   Trình độ văn hóa : 12/12 

   Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính; Đại học Luật 

   Kinh nghiệm làm việc: 

   - Phó phòng kế toán – tài vụ Công ty TNTH Chợ Bến Thành, Công ty TM-TH Bến Thành. 

   - Kế toán trưởng Công ty TM-TH Bến Thành. 

   - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. 

 Chức vụ công tác hiện    nay 

tại Tổ chức niêm yết 

: Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn Công ty. 

   Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

  Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2011 là: 411.328 cổ phần 

    Trong đó: 

-  Cá nhân : 29.598 cổ phần, chiếm 0,34% vốn điều lệ 

-  Đại diện : 381.730 cổ phần, chiếm 4,33% vốn điều lệ  

(Đại diện cho Tổng Công ty Bến Thành TNHH 1 Thành viên) 

  Số cổ phần của những người có liên quan: Không có 

  Hành vi vi phạm pháp luật              :  Không 

  Những khoản nợ đối với Công ty   :  Không 

  Lợi ích liên quan đối với Công ty  :  Không 

  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty  :  Không 
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 Ông: VŨ HOÀNG TUẤN – Thành viên Ban Kiểm soát 

  Giới tính : Nam 

  Năm sinh : 1960     Nơi sinh  :   Sàigòn 

  Số CMND :  020976036 cấp ngày 10/4/2003 tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

  Quốc tịch  : Việt Nam   Dân tộc :  Kinh  

  Địa chỉ thường trú : 163 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM 

  Số điện thoại liên lạc : 38 242053 

  Trình độ văn hóa : 12/12 

  Trình độ chuyên môn    :  Đại học thương mại ngành kế toán 

  Kinh nghiệm làm việc: 
   - Phó phòng kế toán KS.Hải Sơn – Sở AU&KS TP.HCM. 
   - Kế toán trưởng CN.DVDL - LHSXKDXNK Quận 1. 
   - Kế toán phó Công ty Liên doanh căn hộ & VP Sài Gòn. 
   - Kế toán – Phòng TCKT – Tổng Công ty Bến Thành TNHH 1 Thành viên. 
 Chức vụ công tác hiện  

nay tại Tổ chức niêm yết 

: Thành viên Ban kiểm soát Công ty. 

  Công việc chính hiện nay : Trưởng phòng kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Bến Thành 
TNHH 1 Thành viên 

   Công việc kiêm nhiệm:  

- Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP TMDV Bến Thành Tân Bình. 
- Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Xuất nhập khẩu giày dép Nam Á. 
- Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Bến Thành - Long Hải. 
- Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Du Lịch Bến Thành – Non Nước. 
- Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Du Lịch Huế. 

   Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2011 là: 388.088 cổ phần; Trong đó: 

-  Cá nhân : 6.358 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ 

-  Đại diện : 381.730 cổ phần, chiếm 4,34% vốn điều lệ  
(Đại diện cho Tổng Công ty Bến Thành TNHH 1 Thành viên) 

   Số cổ phần của những người có liên quan: 

Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ 

- Tổng Công ty Bến Thành TNHH 1 TV Trưởng Phòng  
Kiểm soát nội bộ 

3.817.303 cổ phần 

   Hành vi vi phạm pháp luật              :  Không 

   Những khoản nợ đối với Công ty   :  Không 

   Lợi ích liên quan đối với Công ty  :  Không 

   Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty  :  Không 
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 Ông:  TẠ PHƯỚC ĐẠT – Thành viên Ban Kiểm soát 

  Giới tính : Nam 

  Năm sinh : 1969     Nơi sinh  :   TP.HCM 

  Số CMND :  022044724 cấp ngày 16/01/2007 tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

  Quốc tịch  : Việt Nam   Dân tộc :  Kinh  

  Địa chỉ thường trú : 115/110A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

  Số điện thoại liên lạc : 3821 3913 

  Trình độ văn hóa : 12/12 

  Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngành kế toán 

  Kinh nghiệm làm việc: 

   - Phó phòng kế toán tài vụ Công ty DVTH Sài Gòn. 

   - Quyền Kế toán trưởng Công ty DVTH Sài Gòn.  

  Chức vụ công tác hiện  

    nay tại Tổ chức niêm yết 

: Thành viên Ban kiểm soát Công ty. 

  Công việc chính hiện nay : Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
DVTH Sài Gòn (SAVICO) 

  Công việc kiêm nhiệm:  

- Thành viên HĐQT Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái (VITHAICO) 
- Thành viên HĐQT Công ty CP Bến Thành - Long Hải 
- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Bến Thành Savico. 
- Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khóan Phương Đông (ORS) 

  Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2011 là: 151.202 cổ phần 

    Trong đó: 

-  Cá nhân : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

-  Đại diện : 151.202 cổ phần, chiếm 1,72% vốn điều lệ 

   Số cổ phần của những người có liên quan: 

Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ 

1. CTCP DVTH Sài Gòn (SAVICO) Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng Gíám đốc   

151.202 cổ phần 

   Hành vi vi phạm pháp luật              :  Không 

   Những khoản nợ đối với Công ty   :  Không 

   Lợi ích liên quan đối với Công ty  :  Không 

   Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty  :  Không 
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3.4  Kế toán trưởng 

 Ông : PHẠM HOÀNG NAM – Kế toán trưởng 

   Giới tính : Nam 

  Năm sinh : 1966     Nơi sinh  :   Sàigòn 

   Số CMND :  021583288 cấp ngày 20/06/2008 tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

   Quốc tịch : Việt Nam   Dân tộc :  Kinh  

   Địa chỉ thường trú : 212/170/110 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, 

TP.HCM 

   Số điện thoại liên lạc : 3822 3390 

   Trình độ văn hóa : 12/12 

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngành kế toán 

   Kinh nghiệm làm việc: 

   - Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. 

   - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến 
Thành. 

 Chức vụ công tác hiện  

nay tại Tổ chức niêm yết 

: Giám đốc Bộ phận tài chính-kế tóan  kiêm Kế toán trưởng 

Công ty. 

   Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến Thành Long Hải. 

  Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2011 là: 5.625 cổ phần 

   Trong đó: 

-  Cá nhân : 5.625 cổ phần, chiếm 0,064% vốn điều lệ 

-  Đại diện : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  

  Số cổ phần của những người có liên quan: Không có 

  Hành vi vi phạm pháp luật              :  Không 

  Những khoản nợ đối với Công ty   :  Không 

  Lợi ích liên quan đối với Công ty  :  Không 

  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty  :  Không 
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4. Thay đổi Ban Tổng Giám đốc điều hành trong năm:  

4.1  Bổ nhiệm:   không có 

4.2 Miễn nhiệm:  không có  

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 

5.1  Số lượng lao động tại 31/12/2011 :  339 lao động. 

Lao động Số lượng Tỷ lệ 

1.  Phân theo giới tính   

- Nam  99 29,20% 

- Nữ 240 70,80% 

2. Phân theo trình độ   

- Đại học 43 12,68% 

- Dưới đại học 296 87,32% 

 

5.2 Các chính sách đối với người lao động : 

5.2.1 Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

Xác định nguồn nhân lực là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp 
trong dài hạn, Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo & bồi dưỡng ngắn hạn phù 
hợp với vị trí công tác và năng lực của nhân viên cho toàn thể người lao động 
trong Công ty, bao gồm đa dạng các ngành nghề đào tạo : Giám đốc điều hành 
(CEO), Giám đốc tài chính (CFO), Giám đốc phát triển nguồn nhân lực, Quản 
trị nguồn nhân lực, Nghề nhân sự nâng cao, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 
Thanh toán quốc tế, Luật thương mại, Quan hệ công chúng (PR – Public 
Relation), Đánh giá nội bộ, Quản lý hợp đồng kinh tế, Ứng dụng thương mại 
điện tử trong kinh doanh, Chiến lược kinh doanh, Kế toán trưởng, Kỹ năng 
giao tiếp và chăm sóc khách hàng, Nghiệp vụ bảo vệ, Lái xe, ngoại ngữ : Anh 
văn, Hoa văn … 

Về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2015, Công ty sẽ đào tạo dài 
hạn trình độ trên đại học, đại học, trung cấp về quản trị kinh doanh, kinh tế, tài 
chính, ngân hàng cho 50 cán bộ và tiếp tục đào tạo các lớp nghiệp vụ ngắn hạn 
cho toàn thể cán bộ, nhân viên.  

Bên cạnh đó, Công ty luôn coi trọng việc thu hút nhân tài nhằm bổ sung thêm 
người giỏi, trẻ, phát triển năng lực – kiến thức – kỹ năng của đội ngũ sẵn có 
theo hướng chuyên nghiệp hoá, đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ mới trong 
thời kỳ hội nhập toàn cầu hiện nay. 
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5.2.2 Chính sách tiền lương, tiền thưởng 

Định hướng tiền lương, tiền thưởng phân phối cho người lao động luôn tương 
xứng với chức danh và kết quả làm việc của người lao động trong từng bộ 
phận công tác. Tiền lương, tiền thưởng thực sự là đòn bẩy kinh tế kích thích 
người lao động phấn đấu tăng năng suất lao động và có trách nhiệm với công 
việc. Đồng thời tạo môi trường làm việc thuận lợi và có cơ hội thăng tiến để 
họ thực sự cống hiến hết mình cho sự phát triển của Công ty. 

5.2.3 Các chính sách khác đối với người lao động 

Doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động : 

- Đảm bảo việc làm, ổn định được đời sống và thu nhập cho trên 300 cán bộ 
công nhân viên Công ty. 

- Nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 
người lao động. 

- Ký hết 100% hợp đồng lao động so với tổng số lao động. 

- Tổ chức khám sức khoẻ hàng năm cho toàn thể cán bộ công nhân viên. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động khi nghỉ việc, 
nghỉ hưu, nghỉ ốm đau, thai sản. 

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 
trong năm 2011:  

6.1 Hội đồng quản trị: Không có thay đổi 

6.2  Ban kiểm soát:   Không có thay đổi  

6.3 Kế toán trưởng: Không có thay đổi 

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

A. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 

1. Hội đồng quản trị: 

Họ và tên Chức vụ 
Ngày 

bổ nhiệm 
Chức vụ trong 
Ban điều hành 

1. Ông Vương Công Minh Chủ tịch 09/4/2009 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà P. Chủ tịch 09/4/2009 

3. Ông Đỗ Hùng Kiệt Thành viên 09/4/2009 Tổng Giám đốc 

4. Ông Đào Văn Hùng  Thành viên 09/4/2009 P. Tổng GĐ 

5. Ông Lưu Văn Sơn Thành viên 25/6/2010 
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 Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011: 

- Phân phối lợi nhuận năm 2010: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành 
thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2010 theo đúng nội dung Điều 5 Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 14/4/2011. 

- Hòan nhập qũy trợ cấp thôi việc trước thời hạn: Công ty đã hòan nhập Quỹ 
trợ cấp thôi việc trước thời hạn đã trích lập năm 2007 là  445.132.680 đồng vào 
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2010 theo nội dung Điều 7 Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. 

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Công ty đã hòan tất việc đăng ký tại Sở Kế 
họach & Đầu tư TP.HCM bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo nội dung 
Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. 

- Chọn đơn vị kiểm tóan Báo cáo tài chính năm 2011: Thực hiện ủy quyền của 
ĐHĐCĐ về việc giao Chủ tịch HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm tóan báo cáo 
tài chính và trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm sóat Công ty, Chủ tịch HĐQT đã 
quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm tóan và Dịch vụ Tin học TP. HCM 
(AISC) là đơn vị kiểm tóan Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần 
Thương mại Dịch vụ Bến Thành. 

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và quỹ thưởng vượt kế họach của 
HĐQT, BKS năm 2011:  

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với 
số tiền là 400.000.000 đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 10 Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. 

Thực hiện sự ủy quyền của ĐHĐCĐ theo khỏan c Điều 10 Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc phân 
phối quỹ thưởng vượt kế họach của HĐQT, BKS với số tiền 500.000.000 đồng, 
thực hiện trong phạm vi số tiền thưởng đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

- Các họat động khác của Hội đồng quản trị năm 2011: 

 Tổ chức 04 phiên họp thường kỳ và 05 phiên họp bất thường để xem xét 
quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham 
gia dự họp của Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc Bộ 
phận Tài chính-Kế tóan kiêm Kế tóan trưởng. Ngoài ra còn tổ chức 10 lần 
lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm 
quyền của HĐQT phát sinh giữa 02 phiên họp. 

 Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp 
thời thông tin từ nhà đầu tư. 
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 Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về 
các vấn đề sau:  

Phê duyệt dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty TNHH Bến 
Thành Sun Ny – công ty con;  

Ban hành các quyết định về đầu tư: Trong năm 2011, HĐQT đã ban hành 02 
quyết định liên quan công tác đầu tư xây dựng cơ bản, 01 quyết định tham 
gia góp vốn vào Công ty Cổ phần TMDV Bến Thành Tân Bình, 02 quyết 
định không tham gia góp vốn vào doanh nghiệp khác;  

Ban hành “Quy chế tài chính” (sửa đổi) của Công ty CP TM-DV Bến 
Thành;  

Thành lập chi nhánh mới: Chi nhánh Công ty CP TMDV Bến Thành-Nhà 
hàng 117;  

Thay đổi cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các bộ phận chức năng thuộc khối văn 
phòng Công ty;  

Thay đổi người công bố thông tin của Doanh nghiệp: ông Phạm Hòang Nam 
– Giám đốc Bộ phận tài chính-Kế tóan kiêm Kế tóan trưởng Công ty; 

Các quyết định khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

 Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2011 về chỉ tiêu cổ tức tối thiểu chia cho cổ đông. 
Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2011 cho cổ 
đông với mức chi trả tạm ứng đợt 1- năm 2011 là 10% và đợt 2 – năm 2011 
là 8%. 

 Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và 
đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều 
lệ công ty.  

 Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác 
để đảm bảo thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT. 

 Thực hiện các chức năng quản trị họat động Công ty theo đúng phạm vi 
quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức, 
họat động Công ty và Quy chế tổ chức, họat động Hội đồng quản trị. 

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị, cụ thể là từng thành viên Hội đồng quản trị 
đã nỗ lực hòan thành tốt nhiệm vụ quản trị họat động doanh nghiệp theo đúng 
định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ giao, hành 
động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp. 

Sang năm 2012, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để 
giữ vững sự ổn định và phát triển trong họat động của doanh nghiệp, thực hiện 
tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng 
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mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ 
đông trong các họat động của Công ty. 

2.  Ban Kiểm Soát: 

Họ và tên Chức vụ 
Ngày 

bổ nhiệm 
Chức vụ trong 
Ban điều hành 

1. Bà Lê Thị Yến Tuyết Trưởng ban 09/4/2009 

2. Ông Vũ Hoàng Tuấn Thành viên 09/4/2009 

3. Ông Tạ Phước Đạt  Thành viên 09/4/2009 

 Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011: 

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế quy định của Công ty. 

- Giám sát hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ, xem xét tính phù hợp của các 
quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý. 

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. 

- Kiểm soát hoạt động: xem xét đánh giá các hoạt động trọng yếu của công ty, 
nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó góp ý trong 
công tác quản trị, biện pháp hạn chế rủi ro trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, 
đầu tư của Doanh nghiệp. 

- Kiểm soát báo cáo tài chính: luân phiên kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp 
đồng lao động, quyết toán vốn đầu tư các dự án. Định kỳ kiểm tra và phân tích 
Báo cáo tài chính hàng quý. Đồng thời, phối hợp kiểm toán độc lập vào giữa kỳ 
và cuối kỳ nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo tài chính; 
giám sát Ban điều hành trong việc thực thi công tác tài chính. 

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. 
Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi 
cho cổ đông. 

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc chọn Công ty TNHH Kiểm tóan và Dịch vụ 
Tin học TP. HCM (AISC) là đơn vị kiểm tóan Báo cáo tài chính năm 2011. 

3. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: 

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, 
hoàn thành các chỉ tiêu kế họach năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông giao.  
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- Thực hiện cải cách hệ thống tiền lương để tạo động lực cho người lao động, thu 
hút nguồn nhân lực giỏi đáp ứng sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đọan 
mới. 

- Tiếp tục điều chỉnh linh họat chiến lược kinh doanh đến năm 2015 của doanh 
nghiệp phù hợp tình hình mới. 

- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài 
chính tòan doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. 

- Chỉ đạo kiểm sóat chặt chẽ chi phí họat động của tòan doanh nghiệp. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của tòan doanh. 

- Thúc đẩy việc hòan thiện hồ sơ pháp lý, giải quyết vướng mắc trong thủ tục 
pháp lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự 
án chưa hòan thành để sớm đưa vào khai thác trong năm 2012. 

- Phát triển sản phẩm mới, đa dạng hàng hóa trong họat động kinh doanh bán lẻ; 
nâng cao chất lượng phục vụ trong các ngành dịch vụ như: cho thuê văn phòng, 
du lịch, ăn uống. 

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật 
hiện hành. 

- Thực hiện các chức năng quản trị họat động Công ty theo đúng phạm vi quyền 
hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và họat động 
Công ty và các quy chế khác. 

4.  Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho HĐQT, BKS: 

- Quyền lợi của thành viên HĐQT: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị 
hưởng thù lao theo công việc phục vụ cho công ty. Không có thành viên HĐQT 
nào có những quyền lợi riêng về giao dịch kinh doanh của họ với công ty. 

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS và những người điều hành chủ chốt khác 
của công ty: Theo quy chế lương, thưởng của Công Ty, qui định của nhà nước 
và Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: mức thù lao của Chủ tịch HĐQT là 6.000.000 
đồng/tháng, Phó Chủ tịch là 5.000.000 đồng/tháng, các thành viên hội đồng 
quản trị, ban kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng/thành viên. Riêng Trưởng ban 
kiểm soát làm việc trực tiếp tại công ty được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm là 
4.500.000 đồng/quý.  
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4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành 
viên HĐQT,BKS và Ban điều hành trong năm 2010: 

31/12/2010 31/12/2011 

Họ và tên Chức 
vụ 

Số CP 
nắm 
giữ 

Tỷ lệ 
(%) 
sở 

hữu 
CP 

Trong 
đó CP 
đại diện 
vốn nhà 

nước 

Số CP 
nắm 
giữ 

Tỷ lệ 
(%) 
sở 

hữu 
CP 

Trong 
đó CP 
đại diện 
vốn nhà 

nước 

Thay 
đổi tỷ 

lệ 
(%) 
sở 

hữu 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ           
1. Ông Vương Công Minh CT 2.055.093 23,35 2.028.002 2.317.473 26,33 2.290.382 2,98 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà P.CT 50.000 0,57  50.000 0,57   

3. Ông Đỗ Hùng Kiệt TV 706.001 8,02 676.001 793.461 9,02 763.461 1,00 

4. Ông Đào Văn Hùng TV 41.154 0,47  41.154 0,47   

5. Ông Lưu Văn Sơn TV - -  -    

BAN KIỂM SOÁT       -  - 

1. Bà Lê Thị Yến Tuyết T.ban 367.598 4,18 338.000 411.328 4,67 381.730 0,49 

2. Ông Vũ Hoàng Tuấn TV 344.358 3,91 338.000 388.088 4,41 381.730 0,50 

3. Ông Tạ Phước Đạt (*) TV 151.202 1,72  151.202 1,72   

BAN ĐIỀU HÀNH       -   

1. Ông Phan Văn Quang PTGĐ 10.000 0,11  10.000 0,11   

2. Ông Phạm Hoàng Nam KTT 3.625 0,04  5.625 0,06  0,02 

TỔNG CỘNG   3.729.031 42,37 3.380.003 4.168.331 47,37 3.817.303 5,00 

(*) Nắm giữ cổ phần đại diện cho Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn 

B.  Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 22/12/2011. 

1. Thông tin chung về cơ cấu cổ đông: 

Stt Loại hình cổ đông 
Số lượng 
cổ đông 

Số cổ phiếu 
sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu 
(%) 

I. Trong nước 544 8.796.930 99,97 
1 Nhà nước 1 3.817.303 43,38 

2 HĐQT, BTGĐ, BKS, KTT 8 199.826 2,27 
3 Cá nhân  518 3.704.119 42,09 
4 Tổ chức  17 1.075.682 12,22 

II. Nước ngoài 5 3.070 0,03 
1 Cá nhân  3 2.700 0,03 
2 Tổ chức  2 370 0,00 

 Tổng cộng 549 8.800.000 100,00 
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2. Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:  

Stt Tên cổ đông Địa chỉ 
Số cổ phiếu 
sở hữu đến 
31/12/2011 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

1 Tổng Công Ty Bến Thành 
TNHH Một thành viên 

27 Nguyễn Trung Trực, 
QI, TP.HCM 

3.817.303 43,38

3. Tình hình giao dịch liên quan của các cổ đông lớn:  

- Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch số 24/BC-TCT ngày 26/5/2011 của Tổng Công ty 
Bến Thành-TNHH Một thành viên về việc tăng tỷ lệ sở hữu từ 38,41% lên 43,41% do 
đã mua 440.000 cổ phần từ ngày 31/3/2011 đến ngày 26/5/2011. 

- Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch số 04/BC-TCT ngày 30/1/2012 của Tổng Công ty 
Bến Thành-TNHH Một thành viên về việc giảm tỷ lệ sở hữu từ 43,41% xuống còn  
43,4% do đã bán 2.710 cổ phần và mua 1.000 cổ phần từ ngày 24/11/2011 đến ngày 
20/1/2012. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012 
Chủ tịch HĐQT 

 
 
 

 

Vương Công Minh 



COÂNG TY CP THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ BEÁN THAØNH 

PHUÏ LUÏC 

1.  YÙ kieán kieåm toaùn ñoäc laäp veà Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát  

2.  Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát naêm 2011 

3.  YÙ kieán kieåm toaùn ñoäc laäp veà Baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty meï 

4.  Baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty meï naêm 2011 
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