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CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 

Tên nước ngoài: CENTURY 21 JOINT STOCK 

COMPANY       

Tên viết tắt: C21 JSC 

Vốn điều lệ: 193.363.710.000 đồng 

Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam 

Số điện thoại: 0838.256.395       

Số fax: 0838.256.396 

Website: www.c21.com.vn   

Mã cổ phiếu: C21 

Niêm yết tại: Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh (HOSE) 
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Ra đời vào tháng 01 

năm 1994, Công ty 

TNHH Tuổi Trẻ - tiền 

thân của CTCP Thế Kỷ 

21 – đã mang dáng dấp 

của một công ty cổ 

phần với 116 thành 

viên gồm cơ quan Báo 

Tuổi Trẻ, phóng viên, 

nhân viên Báo Tuổi Trẻ 

và một số công tác 

viên, chuyên viên của 

Báo. 

Ngày 07 tháng 07 năm 

1997, Công ty chính 

thức chuyển sang 

CTCP Thế Kỷ 21 với 

gần 200 cổ đông, vốn 

điều lệ ban đầu là 12 tỷ 

đồng theo giấy phép số: 

1728/GP-UB do UBND 

TP.Hồ Chí Minh cấp 

ngày 02/08/1997. 

Từ năm 2000 đến 

2006, công ty tập trung 

đầu tư, tiến hành xây 

dựng các khu du lịch; 

đồng thời liên doanh 

với công ty Codona xây 

dựng các dự án nghỉ 

dưỡng, vui chơi, giải trí. 

Vốn điều lệ tăng lên 

100 tỷ đồng sau 3 lần 

tăng vốn 

Tiền thân 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
 

1997 2000 - 2006 2007 
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Tăng vốn điều lệ lên 

137,12 tỷ đồng 

Tăng vốn điều lệ lên 

193,36 tỷ đồng 

Ngày 15/07/2011, chính 

thức niêm yết trên Sàn 

giao dịch chứng khoán 

TP.HCM với mã chứng 

khoán C21 

Ngày 14/01/2014, kỷ 

niệm 20 năm thành lập 

Công ty, C21 chính 

thức bước vào tuổi 21 

2009 2010 2011 2014 
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Ngành nghề kinh doanh 

» Kinh doanh bất động sản; 

» Kinh doanh dịch vụ bất động sản; 

» Khách sạn, resort, nhà hàng ăn uống; 

» Kinh doanh khu vui chơi giải trí – nhà khách – nhà nghỉ có kinh doanh du lịch – bãi cắm trại du lịch – 

làng du lịch – nhà hàng; 

» Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô; 

» Xây dựng công nghiệp và dân dụng; 

» Sữa chữa nhà và trang trí nội thất; 

» Sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng cầu đường, san lấp mặt bằng; 

» Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại; 

» Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; 

» Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại; 

» Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

» Giáo dục thể thao và giải trí: câu cá, trò chơi trên mặt nước; 

» Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (trừ khám chữa bệnh). 

Sau hơn 20 năm hoạt động, bắt đầu từ công ty TNHH Tuổi Trẻ, sau chuyển đổi thành Công ty cổ phần Thế 

Kỷ 21 (ngày 7/7/1997) C21 đã phát triển bền vững trong đó lĩnh vực bất động sản và dịch vụ du lịch là hai 

ngành chủ lực. 

Các sản phẩm chính 

» Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê; 

» Kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng. 

Địa bàn kinh doanh 

» TP.HCM; 

» Hàm Tân – Phan Thiết; 

» Nha Trang. 

 

 

 

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 
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CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 
 

Tên 
Hoạt động 

chính 
Giấy phép kinh doanh/Giấy 

phép đầu tư 
Vốn điều lệ 

(đồng) 

Quyền sở hữu và 
biểu quyết 

31/12/2014 31/12/2013 

Công ty con  
 

  

Công ty TNHH 
Sao Mai Thế 
Kỷ 21 

Khai thác 
nước khoáng, 
bùn khoáng 
phục vụ nghỉ 
dưỡng và 
thương mại. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh công ty TNHH có 2 thành 
viên trở lên số  072501 ngày 23 
tháng 7 năm 1999, đã đăng ký 
thay đổi lần thứ 18 ngày 20 
tháng 5 năm 2014. 

11.800.000.000 85% 77% 

Công ty TNHH 
Hàm Tân Thế 
Kỷ 21 

Kinh doanh 
dịch vụ nhà 
hàng, nhà 
nghỉ, khách 
sạn và các 
dịch vụ du 
lịch. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh công ty TNHH một thành 
viên số 4804000001 ngày 24 
tháng 6 năm 2003, đã đăng ký 
thay đổi lần thứ 4 ngày 9  tháng 
11 năm 2011. 

80.000.000.000 
100% 100% 

Công ty TNHH 
Thương Mại 
Xây dựng Khải 
Hoàn 

Đầu tư xây 
dựng và khai 
thác du lịch. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh công ty TNHH có 2 thành 
viên trở lên số  072501 ngày 23 
tháng 7 năm 1999, đã đăng ký 
thay đổi lần thứ 17 ngày 28 
tháng 7 năm 2009. 

1.750.000.000 100% 100% 

Công ty TNHH 
MTV Đảo Ngọc 
Thế Kỷ 21 

Đầu tư xây 
dựng và khai 
thác du lịch. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh công ty TNHH một thành 
viên 1701953958 ngày 4 tháng 4 
năm 2014. 

20.000.000.000 100% 100% 

Công ty liên doanh liên kết     

Công ty cổ 

phần Codona 

Thế Kỷ 21 

Đầu tư xây 

dựng và kinh 

doanh khu du 

lịch sinh thái 

Hồ Sông Mây. 

Công ty liên doanh theo giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh 

số 4703000331 ngày 22 tháng 8 

năm 2006. 

50.000.000.000 50% 50% 

Công ty TNHH 

Tân Uyên 

Sản xuất và 

kinh doanh vật 

liệu xây dựng. 

Công ty đã ngưng hoạt động. 36.500.000.000 41% 41% 

 

Ngày 5/12/2014, HĐQT đã thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Thế Kỷ 21, đồng thời C21 đã chuyển 

nhượng toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Khoáng sản Sài Gòn Thế Kỷ 21. 
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Các mục tiêu chủ yếu của công ty 

» Đầu tư vào nhiều lĩnh vực có liên quan nhau, chủ yếu là bất động sản, du lịch, giải trí, vui chơi. 

Không giới hạn quy mô nhưng phát triển phải bền vững, chỉ có phát triển nhanh hoặc chậm chứ 

không chấp nhận để công ty rơi vào khủng hoảng, thụt lùi. Quyền lợi của cổ đông có thể được 

nhiều hoặc được ít chứ không bị mất. 

» Luôn củng cố tăng cường nhân lực tài lực công ty mẹ. Trong quá trình hoạt động tùy theo nhu 

cầu mà thiết lập và phát triển các công ty con, chứ không theo chiều ngược lại. Những mục tiêu 

ngắn hạn phải phấn đấu đạt được nhưng mục tiêu lâu dài chỉ là phương hướng, không cố đạt 

được với bất cứ giá nào. 

» Kinh doanh vì lợi nhuận nhưng không phải với bất cứ giá nào. Dứt khoát không vì lợi nhuận mà 

làm hại cộng đồng, xã hội. Xây dựng hình ảnh, thương hiệu bằng uy tín, chất lượng hiệu quả vì 

lợi ích thiết thực cho khách hàng, không tài trợ cho các hoạt động thời thượng, phô trương, lãng 

phí, các hoạt động chỉ phục vụ cho tầng lớp bên trên. Không lợi dụng hoạt động từ thiện, xã hội 

để đánh bóng tên tuổi. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Tập trung cho các lĩnh vực kinh doanh chính là Bất động sản và Du lịch. Công ty lựa chọn chiến lược 

hoạt động dựa trên nền tảng của sự an toàn, chắc chắn, vừa đảm bảo mục tiêu lợi nhuận đi kèm với 

việc mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội. 
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Rủi ro kinh tế 

Bất động sản và du lịch không thuộc vào những sản phẩm dịch vụ thiết yếu vì vậy, khi nền kinh tế phát triển, đời 

sống hưng thịnh, người dân sẽ mạnh tay chi tiêu cho những loại hình sản phẩm dịch vụ này và ngược lại. Có thể 

thấy rằng sự tăng trưởng hay suy thoái chung của nền kinh tế có tác động trực tiếp đến nhóm ngành của công ty 

đang hoạt động. 

Theo con số của Tổng cục Thống kê đưa ra, GDP năm 2014 tăng 5,89% so với năm 2013, trong đó kinh doanh 

bất động sản tăng 2,58%, cải thiện hơn so với năm mức 2,17% của năm trước. Hiện nay thị trường bất động sản 

đang phản ứng khá tốt với sự hỗ trợ từ phía Chính Phủ và nỗ lực của các Công ty trong ngành đa dạng hóa sản 

phẩm phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Đối với mảng du lịch, tính chung năm 2014, khách quốc tế đến 

nước ta ước tính đạt 7874,3 nghìn lượt khách, tăng 4% so với năm trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng 

10,6% của năm 2013 do ảnh hưởng của tình hình biển Đông. Trong những năm gần đây, lượng khách Nga và 

các nước Đông Âu tang trưởng mạnh, tuy nhiên những bất ổn về chính trị, kinh tế đã làm giảm lượng khách của 

nhóm này trong những tháng cuối năm 2014, đầu năm 2015. 

Phương pháp quản trị 

Công ty hoạt động với tiêu chí “kinh doanh vì lợi nhuận nhưng không phải với bất cứ giá nào” vì vậy mà mọi công 

tác đầu tư được Ban điều hành chỉ đạo khảo sát kỹ lưỡng, lấy ý kiến và thảo luận trước khi ra quyết định. Trong 

từng giai đoạn, Công ty sẽ đề ra một mục tiêu phát triển phù hợp với tình hình chung để có sự chuẩn bị về nguồn 

lực, đón đầu xu thế. 

 

RỦI RO 
 

RỦI RO 
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RỦI RO (tt) 

Rủi ro pháp luật 

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là bất động 

sản và đầu tư du lịch. Vì vậy, hoạt động kinh doanh 

sẽ chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ môi trường pháp lý. 

Các hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng bởi luật 

đầu tư trong nước, nước ngoài, các quy định liên 

quan đến đất đai, môi trường, cơ sở hạ tầng v.v… và 

định hướng phát triển kinh tế của nhà cầm quyền. 

Thêm vào đó, sau khi niêm yết trên thị trường chứng 

khoán, công ty còn chịu sự điều chỉnh của luật 

chứng khoán và thị trường chứng khoán.  

Riêng đối với Bất động sản, các văn bản hướng dẫn 

còn phức tạp, chồng chéo và khả năng thực thi chưa 

cao đối với các vấn đề chế độ chính sách về bồi 

thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch, lập và trình 

duyệt dự án đầu tư, cấp phép xây dựng, thủ tục giao 

dịch nhà đất, cấp giấy sở hữu nhà đất, đóng tiền 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất …. Đã tác động 

không ít đến các Công ty trong ngành. 

Phương pháp quản trị 

Các bộ phận được yêu cầu cập nhật văn bản pháp 

luật liên quan đến linh vực của mình liên tục. Tham 

gia các hội thảo do cơ quan ban ngành tổ chức để 

cập nhật quy định mới, làm việc với các đơn vị tư 

vấn để có sự hỗ trợ kịp thời. 

Rủi ro cạnh tranh 

Với du lịch, hiện nay Việt Nam là một điểm đến 

tưởng của du khách thế giới, có thể coi là một thị 

trường đầy tiềm năng. Cũng vì lý do đó mà có rất 

nhiều đối thủ cạnh tranh cả trong và ngoài nước 

tham gia khai thác. Vấn đề này đặt ra một yêu cầu 

phải nâng cấp khả năng cung cấp dịch vụ, tạo sự 

đặc sắc, mới mẻ để thu hút du khách, giữ vững thị 

phần. 

 

Với bất động sản, sự cạnh tranh cũng không hề nhỏ. 

Năm 2014 đánh dấu sự hồi phục của thị trường nhà 

đất, tuy nhiên tồn kho vẫn còn cao. Các đối thủ với 

sự đầu tư và lợi thế riêng sẽ đem đến cho người tiêu 

dùng nhiều lựa chọn. 

Phương pháp quản trị 

Đối mặt với vấn đề cạnh tranh, biện pháp công ty 

đưa ra là tìm ra bản sắc riêng của mình, tôn trọng à 

gìn giữ các mối quan hệ với đối tác, khách hàng để 

đến hợp tác lâu dài. Để có điều này, chắc chắn phải 

xây dựng lòng tin từ sự uy tín trong quá trình làm 

việc.  

Ngoài ra, Công ty luôn tự nâng cao năng lực cạnh 

tranh bằng phương án nâng cao chất lượng nhân 

sự, đầu tư mở rộng các dự án đã đưa vào hoạt động 

nhiều năm, tìm kiếm các vị trí và dự án mới độc đáo 

để đầu tư và đưa vào khai thác. 

Rủi ro khác 

Trong những năm gần đây, sự thay đổi về môi 

trường đã xảy ra ở mức cao dẫn đến nhiều diễn biến 

khó dự đoán của thời tiết, kèm theo đó là các hỏa 

hoạn, thiên tai, lũ lụt… Các rủi ro này mặt dù không 

thường trực tuy nhiên vì đây là rủi ro hệ thống nên 

tác động rất khó lượng, có thể ảnh hưởng đến an 

toàn lao động, thiệt hại về tài sản và con người. 

Phương pháp quản trị 

Để giảm thiểu sự tác động của rủi ro này, Công ty 

đặt ra những quy định nghiêm ngặt về an toàn lao 

động và liên tục giám sát tại những khu vực có dự 

án của Công ty đang tiến hành, cung cấp thông tin 

về phòng chống cháy nổ, thoát hiểm trong những 

tình huống nguy hiểm cho toàn thể CBCNV, …. 

 



 

11 
 

 

  

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH  

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 

 

KINH DOANH 
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Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2013 
Kế hoạch 

2014 
Thực hiện 

2014 
TH/ KH 

2014 (%) 
TH 2014/ 2013 

(%) 

Tổng doanh thu 127.835 - 218.055 - 170,58% 

Doanh thu thuần 106.825 195.840 207.954 106,19% 194,67% 

Doanh thu từ hoạt động tài chính 9.035 - 9.595 - 106,20% 

Doanh thu khác 11.975 - 506 - 4,23% 

Lợi nhuận từ HĐKD 37.807 - 65.984 - 251,40% 

Lợi nhuận khác 11.455 - 178 - 1,55% 

Lợi nhuận trước thuế 49.261 67.102 60.409 90,03% 122,63% 

Lợi nhuận sau thuế 36.626 52.340 45.568 87,06% 124,41% 

Lợi nhuận sau thuế cổ đông 
công ty mẹ 

26.626 43.189 37.538 86,92% 140,98% 

EPS (đồng/cổ phiếu) 1.452 - 2.047 - 140,98% 

ĐVT: triệu đồng 

  

Tổng doanh thu năm 2014 đạt 218,06 tỷ đồng, tăng 70,58% so với 2013 và vượt 11% kế hoạch đề ra đầu năm. 

Doanh thu thuần từ cung cấp hàng hóa và dịch vụ đóng góp 95% tổng doanh thu. Điều này chứng tỏ Công ty 

vẫn bám sát hoạt động kinh doanh chính của mình và đạt được mức tăng trưởng cao khi doanh thu thuần 2014 

tăng 95% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, nguồn thu chủ yếu vẫn đến từ hoạt động cốt lõi là kinh doanh BĐS và 

đầu tư du lịch với tổng giá trị doanh thu mang lại là 207,95 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính tăng nhẹ 6,20% dù mặt bằng lãi suất giảm nhờ lượng tiền gửi ngân hàng tăng trong năm. 

Doanh thu khác 2014 giảm mạnh 95,77% do Công ty không còn các khoản hoàn nhập dự phòng như năm 

2013. 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
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Năm 2014 đánh dấu sự trở lại của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh BĐS sau 5 năm ngừng đầu tư. Công 

ty xác định năm 2014 là năm phục hồi ổn định của nền kinh tế, đặc biệt là sự ấm lên của thị trường BĐS. 

Kết quả là nguồn thu từ kinh doanh BĐS đạt 106,93 tỷ đồng (chiếm 51,42% doanh thu thuần). Nguồn thu 

từ kinh doanh BĐS cũng chính là yếu tố chủ yếu giúp kết quả kinh doanh cả năm 2014 khả quan bởi các 

hoạt động chính khác đều gặp khó khăn. 

Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh du lịch (cho thuê phòng nghỉ, ăn uống, dịch vụ tắm bùn, khoáng) năm 

2014 đạt 78,02 tỷ đồng, giảm 5,37%. Nguyên nhân là bởi trong năm xảy ra các sự kiện lớn mà Công ty 

không lường trước được như sự kiện Biển Đông, khủng hoảng ở Nga đã ảnh hưởng đáng kể đến lượng 

khách du lịch. Hơn nữa, mảng kinh doanh du lịch của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh 

tranh cao khi xuất hiện 2 đối thủ là I – Resort và Trăm Trứng khiến hoạt động của suối khoáng Tháp Bà 

giảm sút. 

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS năm 2014 tăng mạnh 40,98% so với cùng kỳ, nhưng 

chỉ đạt 87% kế hoạch đề ra. 

Nhìn chung năm 2014, Công ty vẫn tạo ra lợi nhuận và duy trì hoạt động ổn định. Đặc biệt, Công ty tiếp 

tục không chịu áp lực lãi vay do không sử dụng nợ vay, là một lợi thế lớn so với các công ty cùng ngành 

khác. 
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Các khoản đầu tư lớn 

Trong năm tài chính này, hoạt động đầu tư chủ yếu của Công ty là cho thuê văn phòng và các dự án bất động 

sản. 

Tên Dự án Tiến độ thực hiện 

 

Dự án 528 Huỳnh Tấn 
Phát, Quận 7 

 

- Đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ dự án. 

- Khảo sát nghiên cứu thị trường, tính toán hiệu quả các phương án đầu tư. 

- Chào hợp tác/ thương lượng chuyển nhượng dự án với một số đối tác lớn 

trong ngành kinh doanh BĐS. 

 

Dự án Phước Long B, 
quận 9 

 

- Đã thực hiện chuyển nhượng một phần dự án. 

- Đã đền bù thêm được 5.700 m2. Đến nay đã đền bù 100% phần diện tích của 

dự án giữ lại để đầu tư 

- Chi phí đầu tư cho dự án tính đên 31/12/2014: 80 tỷ 

 

Dự án 9B7 (Nam Sài 
Gòn) 

- Điều chỉnh QH TMB 1/500 để cơ cấu sản phẩm phù hợp với thị trường hiện 

nay. Thành lập Ban quản lý dự án, các bước chuẩn bị XD trong năm 2015. 

- Cùng các chủ đầu tư khác hoàn tất đầu tư xây dựng đường trục nối từ đại lộ 

Nguyễn Văn Linh vào dự án. 

- Tỷ lệ góp vốn: C21: 40% - Nam Long 60% 

- Chi phí đầu tư cho dự án tính đên 31/12/2014: 71,5 tỷ 

 

Dự án Gò Sao Quận 12 

 

- Được duyệt QH 1/500, tiếp tục hoàn thiện các công việc pháp lý liên quan. 

- Thực hiện khảo sát thị trường, nghiên cứu phương án nhận chuyển nhượng 

phần đất của Tổng cục cảnh sát cho đối tác mới. 

Dự án suối khoáng 
nóng Phong Điền 

- Đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác tại Tổng Cục Địa Chât và Khoáng 

Sản 

Nâng cấp Trung tâm 

Tháp Bà – Nha Trang 
- Đã và đang tiến hành xây dựng, tổng vốn đầu tư dự kiến đến 15/02/2015 là 

38 tỷ đồng 

Dự án KDL Mũi Đá Dự án còn lại 04 hộ với tổng diện tích: 12.291 m2, chưa chấp nhận đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ của TTPT quỹ đất. 

KDC sông Giồng –Q2 
Bàn giao đất khu điều dưỡng cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, thực 

hiện thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các khách hàng còn lại. Trình dự án và theo dõi 

việc xin xã hội hóa đầu tư khu đất trường học. 

Các dự án hồ Sông 
Mây, Mỏm Đá Chim mở 
rộng 

Tiếp tục dừng triển khai đầu tư như kế hoạch 

 

  

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ 
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Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết năm 2014 

Stt Tên công ty 
Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 
Công ty TNHH Sao Mai Thế 
Kỷ 21 

64.837 65.313 22.432 22.406 51.388 73.306 

2 
Công ty TNHH Hàm Tân 
Thế Kỷ 21 

17.628 12.730 -4.770 -4.753 53.575 47.944 

3 Công ty TNHH Khải Hoàn 37  6 -402 2.043 1.640 

4 
Công ty TNHH MTV Đảo 
Ngọc Thế Kỷ 21 

   -52  19.947 

5 
Công ty TNHH MTV Thế Kỷ 
21 

   -13.829   

ĐVT: triệu đồng 
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Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu 2013 2014 % tăng giảm 

Tổng tài sản 604.773 628.258 +3,88% 

Doanh thu thuần 106.825 207.954 +94,67% 

Lợi nhuận từ HĐKD 37.807 65.984 +74,53% 

Lợi nhuận khác 11.455 178 -98,45% 

Lợi nhuận trước thuế 49.261 60.409 +22,63% 

Lợi nhuận sau thuế 36.626 46.568 +27,14% 

ĐVT: triệu đồng 

Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2014 hầu hết đều tăng so với năm trước. Tốc độ tăng của lợi nhuận trước và 

sau thuế thấp hơn so với tốc độ tăng của doanh thu thuần là do lợi nhuận khác giảm mạnh. Tổng tài sản chỉ 

tăng nhẹ 3,88%, chủ yếu là nhờ các khoản đầu tư ngắn hạn tăng 23 lần (tương ứng hơn 93 tỷ đồng) so với 

năm 2013. 

 

  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 

Khả năng thanh toán 
   

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 18,19 23,21 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 6,06 11,79 

Cơ cấu vốn 
   

Hệ số nợ/Tổng tài sản % 13,95% 15,72% 

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 16,21% 18,66% 

Năng lực hoạt động 
   

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,18 0,42 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,17 0,34 

Khả năng sinh lời 
   

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 24,93% 18,05% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 5,19% 7,29% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 4,32% 6,09% 

Tỷ suất lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần % 35,39% 31,73% 

 

 Về khả năng thanh toán: Cả 2 chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty năm 2014 đều tăng mạnh so 

với 2013. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt tới 23,21 lần nhờ tài sản ngắn hạn trong năm tăng 10,32% 

nhưng nợ ngắn hạn giảm 13,53%. Loại trừ hàng tồn kho (giảm 18,56%), hệ số thanh toán nhanh đạt 

11,79, gần gấp đôi so với cùng kỳ 2013. Kết quả này cho thấy tính thanh khoản của Công ty đang ở mức 

rất cao. 

 Về cơ cấu vốn : Trong năm 2014, tổng nợ phải trả đạt 98,79 tỷ đồng, tăng 17,08% chủ yếu do các khoản 

phải trả dài hạn tăng trong khi vốn chủ sở hữu chỉ tăng 1,87% nên tỷ trọng Nợ phải trả/Tổng tài sản tăng 

nhẹ so với 2013. Tuy nhiên, hệ số Nợ/Tổng tài sản chỉ đạt 15,72% cộng thêm việc Công ty không sử dụng 

nợ vay và có tính thanh khoản cao nên rủi ro tài chính là rất thấp. 

 Về năng lực hoạt động : Năm 2014, hoạt động kinh doanh của Công ty cải thiện nhiều so với 2013. 

Vòng quay tổng tài sản đạt 0,34 vòng nhờ lợi nhuận sau thuế tăng 41% YoY trong khi tổng tài sản chỉ tăng 

3,88% cho thấy công ty đang sử dụng tài sản rất hiệu quả. Bên cạnh đó, vòng quay hàng tồn kho cũng 

tăng từ mức 0,18 vòng (2013) lên 0,42 vòng (2014) thể hiện Công ty đang quản lý hàng tồn kho tốt, hàng 

hóa nhanh chóng được luân chuyển tạo ra doanh thu cho Công ty. 

 Về khả năng sinh lời :  Biên lợi nhuận ròng năm 2014 đạt 18,05%, thấp hơn so với năm 2013 là do mức 

tăng thấp hơn của lợi nhuận ròng so với mức tăng của doanh thu thuần. Lợi nhuận ròng 2014 thực tế vẫn 

tăng mạnh so với cùng kỳ 2013, góp phần giúp nâng cao 2 chỉ số thể hiện khả năng sinh lời quan trọng là 

ROA và ROE. 
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   BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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TT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2013 
Kế hoạch 

2014 
Thực hiện 

2014 

Tỷ lệ % 

TH/ KH 2014 
TH2014/ 
TH2013 

1 Doanh thu thuần 
 

106.825 
195.840 207.954 106% 195% 

2 Lợi nhuận trước thuế 
 

49.261 
67.102 60.409 90% 123% 

3 
Lợi nhuận sau thuế 
công ty mẹ 

 
26.626 

43.189 37.538 87% 141% 

ĐVT: triệu đồng 

Năm 2014, Công ty đã hoàn thành tốt mục tiêu doanh thu thuần. Nhờ sự đóng góp của lĩnh vực kinh doanh 

BĐS, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện 2014 tăng mạnh so với 2013. 

Lợi nhuận trước thuế tăng 23% nhưng chỉ đạt 90% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là bởi kết quả kinh doanh du 

lịch, cho thuê văn phòng đều không đạt như kỳ vọng. Kết quả kinh doanh của 2 công ty con là Sao Mai và Hàm 

Tân không khả quan, đặc biệt công ty con Hàm Tân tiếp tục lỗ 4,75 tỷ đồng năm 2014 gây tác động tiêu cực khi 

được hợp nhất về cho Công ty. 

Lợi nhuận sau thuế cho công ty mẹ năm 2014 đạt 43,19 tỷ đồng, tương ứng 87% kế hoạch. Lợi nhuận sau 

thuế cho công ty mẹ tăng mạnh 41% so với mức tăng 23% của lợi nhuận trước thuế là do Công ty hưởng mức 

thuế suất 22% (thấp hơn so với mức 25% trước đây) và đồng thời lợi ích phải chi cho cổ đông thiểu số và bên 

hợp tác kinh doanh (Báo Tuổi Trẻ) cũng giảm 10% trong năm qua. 

Cơ cấu doanh thu thuần 

Khoản mục 

Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 

Cho thuê văn phòng 24.300 22,75% 22.909 11,02% 

Kinh doanh BĐS 0 0 106.931 51,42% 

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm 
khoáng - bùn 

64.795 60,65% 65.295 31,40% 

Dịch vụ nghỉ dưỡng 
Resort 

17.654 16,53% 12.727 6,12% 

Kinh doanh khác 75 0,07% 91 0,04% 

Tổng cộng 106.825 100% 207.954 100% 

ĐVT: triệu đồng 

So với năm 2013, cơ cấu doanh thu có sự thay đổi lớn, tỷ trọng chi phối năm 2014 thuộc về hoạt động kinh 

doanh BĐS (bán đất nền, đất dự án…) với 51,42%.  

Bên cạnh BĐS, hoạt động kinh doanh cốt lõi khác của Công ty là dịch vụ du lịch (bao gồm cho thuê phòng nghỉ, 

dịch vụ tắm khoáng, tắm bùn) năm 2014 giảm nhẹ 5,37% về giá trị, chiếm tỷ trọng 37,52%. Sự cạnh tranh giảm 

giá của Khu du lịch Mũi Né trong hoàn cảnh lượng khách quốc tế giảm đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014 
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của Mỏm Đá Chim – Lazi Beach. Trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà cũng gặp nhiều khó khăn do cạnh 

tranh gay gắt từ 2 đối thủ là I – Resort và Trăm Trứng, nhưng sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận không đáng 

kể trong năm 2014 và Công ty vẫn đang triển khai xây dựng khu Tháp Bà cao cấp, rà soát và chấn chỉnh 

những bất cập để hướng tới việc khai thác hiệu quả hơn khu Tháp Bà mới. 

Đối với mảng cho thuê văn phòng, giá trị doanh thu ghi nhận cho năm 2014 là 22,91 tỷ đồng, giảm 5,72% so 

với 2013. Công suất thuê tòa nhà văn phòng Yoco năm 2014 đạt 96,86% (so với năm 2013 là 94,20%). Tuy 

nhiên, giá thuê trung bình cả năm là 21,24 USD/m2/tháng (chưa bao gồm VAT), giảm 1% so với giá thuê năm 

2013 là 21,45 USD/m2/tháng. 

Cơ cấu lợi nhuận gộp 

ĐVT: triệu đồng 

Khoản mục 

Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 

Cho thuê văn phòng 14.553 25,30% 14.417 14,28% 

Mua bán bất động sản 0 0 47.330 46,87% 

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng 
– bùn 

43.191 75,08% 40.926 40,53% 

Dịch vụ nghỉ dưỡng Resort -292 -0,51% -1.792 -1,77% 

Kinh doanh khác 75 0,13% 91 0,09% 

Tổng cộng 57.527 100% 100.972 100% 

Tổng lợi nhuận gộp năm 2014 đạt 100,97 tỷ đồng, tăng 75,52%. Loại trừ sự đóng góp của mảng kinh doanh 

BĐS, lợi nhuận gộp chỉ đạt 39,13 tỷ đồng, giảm -8,78% so với năm liền trước. 

Biên lợi nhuận gộp tổng của Công ty giảm dần trong các năm qua. Nguyên nhân là bởi các dự án kinh doanh 

dịch vụ chủ lực là suối khoáng Tháp Bà và Khu du 

lịch Mỏm Đá Chim – Lazi Beach chịu sự cạnh tranh 

gay gắt, tình hình du khách đến Nha Trang và Bình 

Thuận bị ảnh hưởng do các sự kiện không lường 

trước được nên giá bán hàng hóa và cung cấp dịch 

vụ không thể tăng mà còn có xu hướng giảm. Hoạt 

động dịch vụ nghỉ dưỡng resort vẫn chưa mang lại 

lợi nhuận trong năm 2014 và Công ty đã dừng triển 

khai đầu tư dự án Mỏm Đá Chim mở rộng. Hơn nữa, 

Công ty vẫn tiếp tục chi đầu tư cho dự án Tháp Bà 

mở rộng khiến chi phí tăng. Biên lợi nhuận gộp từ 

hoạt động dịch vụ tắm khoáng, bùn năm 2014 đạt 

62,68%, thấp hơn năm 2013 (66,66%), 2012 

(74,23%).  
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Chỉ tiêu 2013 2014 Tỷ lệ % tăng giảm 

Tài sản ngắn hạn 424.114 467.866 +10,32% 

Tài sản dài hạn 180.660 160.392 -11,22% 

Tổng tài sản 604.773 628.258 +3,88% 

Nợ ngắn hạn 23.311 20.157 -13,53% 

Nợ dài hạn 61.070 78.636 +28,76% 

Tổng nợ 84.381 98.792 +17,08% 

ĐVT: triệu đồng 

Cơ cấu tài sản  

Năm 2014, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 97,73 tỷ đồng, tăng gấp 23 lần so với 2013. Đây là khoản 

tiền gửi ngân hàng thời gian đáo hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm. Đối ứng ngược lại với tiền gửi ngắn hạn tăng 

thì các khoản đầu tư tài chính dài hạn năm 2014 đạt 51,09 tỷ đồng tương đương giảm đi 48,73%. 

Tính chung lại, tổng tài sản của Công ty năm 2014 đạt 628,26 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,88% so với năm 2013. 

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản là hàng tồn kho (36,65%), tiền & tương đương tiền (20,19%), đầu tư tài 

chính ngắn hạn (15,56%). 

Cơ cấu nguồn vốn 

Cơ cấu nguồn vốn của Công ty đặc biệt hơn so với đại đa số các doanh nghiệp BĐS trong ngành là không có 

nợ vay. Ngoài ra, tổng nợ phải trả cũng không nhiều, tỷ trọng Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn năm 2014 là 

15,72%, đạt giá trị 98,79 tỷ đồng đã giảm 17,08% so với năm trước. 

Vốn chủ sở hữu 2014 tăng trưởng thêm 1,87% đạt 519,41 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn 

vốn với 82,67%. 

 

 

  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 



 

24 
 

 

 

» Đảm bảo vận hành hệ thống mạng nội bộ. 

» Tổ chức lại hệ thống trang web, mạng xã hội liên quan cho C21. 

» Xây dựng trang web Tháp Bà mới, đưa vào huấn luyện, vận hành. Hỗ trợ cho phòng kinh doanh 

Tháp Bà hình thành cơ sở tiếp thị trực tuyến, tổ chức nội dung cho trang web và mạng xã hội. 

» Xây dựng trang web mới, thực hiện nội dung, hình ảnh cho Yoco Building và các trang xã hội 

liên quan. 

» Đề  xuất  phương  án  thành  lập  bộ  phận  chuyên  trách  marketing  cho  Tháp  Bà, đồng thời 

tham gia xây dựng kế hoạch tiếp thị 6 tháng 2015.  

» Giám sát thực hiện, triển khai, huấn luyện sử dụng trang web mới cho Mỏm Đá Chim, hình 

thành các trang mạng xã hội liên quan, đề xuất ý kiến kế hoạch tiếp thị năm 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 
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Kế hoạch đầu tư, dự án 

Khởi công thi công xây dựng dự án 9B7 Nam Sài Gòn 

» Tiếp tục hợp tác cùng NLG thực hiện dự án, có sản phẩm chào bán trong năm 2015. 

» Điều chỉnh và nộp hồ sơ QH 1/500 trong Quý 1. 

» Dự kiến Quý 2: Sau khi có quyết định giao đất dự án, sẽ tiến hành thủ tục xác định tiền sử dụng 

đất, đầu tư xây dựng và quảng bá kinh doanh. 

Xây dựng, mở rộng và nâng cấp Tháp Bà Spa - Nha Trang (GĐ2) 

Tùy theo tình hình kinh doanh của giai đoạn 1, tiếp tục đầu tư Tháp Bà – giai đoạn 2 

Khách sạn mini 70 phòng tại Phú Quốc 

» Hoàn tất các thủ tục duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất và xin cấp 

phép xây dựng trong Quý 1. 

» Tăng số lượng phòng lên 70 (so với dự kiến ban đầu là 60) 

» Hoàn tất xây dựng và đưa vào kinh doanh vào cuối năm 2015 

Dự án Phước Long B, Q.9, TP.HCM 

» Thực hiện hoàn tất việc đền bù theo ranh điều chỉnh dự án nhà ở. 

» Hoàn tất thủ tục pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư theo NĐ 71 và các thủ 

tục pháp lý đất đối với dự án nhà ở. 

Dự án 528 Huỳnh Tấn Phát 

Tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư xây dựng 

Các dự án khác 

» Dự án KDL Mũi Đá: chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng, có thể tiếp tục đền bù đất để đạt 100% 

diện tích với chi hợp lý, tìm kiếm đối tác chuyển nhượng.  

» Dự án KDL Mỏm Đá Chim: Tiếp tục tìm đối tác hợp tác đầu tư, nghiên cứu hình thức kinh doanh 

mới cho resort  

» Dự án KDC Gò Sao: Chuẩn bị các nội dung xin chấp thuận dự án đầu tư, giấy phép xây dựng và 

chuẩn bị mặt bằng tổ chức thi công. 

» Dự án suối khoáng nóng Phong Điền: Theo dõi chủ trương về thuế Quyền khai thác khoáng sản 

của Bình Thuận đồng thời tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư. 
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KẾ HOẠCH KINH DOANH 2015 

» Tổng doanh thu: 111,125  tỷ đồng 

» Lợi nhuận trước thuế: 36,306 tỷ đồng  

» Lợi nhuận sau thuế: 27,953 tỷ đồng 

» Lợi nhuận cổ đông công ty: 18,562 tỷ đồng 

» EPS: 1.012 đồng/cp 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

  

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘ ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Hoạt động kinh doanh 

Năm 2014, kế hoạch của Công ty là “trở lại Bất động sản sau 5 năm ngừng đầu tư” và đúng theo 

nhận định của Công ty: tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tương đối ổn định, đặc biệt là thị  trường  

BĐS có sự hồi phục nhẹ, giao dịch BĐS “ấm” lại mặc dù chưa thật sôi động, việc tiêu thụ sản phẩm  

còn khó khăn. Trong năm 2014, có những việc Công ty không tiên lượng được trước như: việc sốt 

đất ở Phú Quốc 6 tháng cuối năm, việc Trung Quốc đưa dàn khoan biển Đông, khủng hoảng ở Nga  

ảnh hưởng lượng khách du lịch đến Việt Nam. 

Doanh thu thực hiện năm 2014 của Công ty vượt kế hoạch đặt ra 6%, nhưng lợi nhuận sau thuế của 

cổ đông Công ty thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch, chỉ đạt 86,92%. Tuy nhiên, Công ty vẫn tạo ra lợi nhuận 

tích cực với kết quả lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty đạt 37,54 tỷ đồng, tăng mạnh 40,98% 

so với năm 2013. Kết quả này đạt được là nhờ vào sự nỗ lực và phấn đấu của Ban Tổng giám đốc 

cùng toàn thể CBNV đã đoàn kết làm việc. 

Tình hình tài sản 

Tổng tài sản của Công ty không có biến động nhiều trong năm 2014. Cơ cấu tài sản thiên về ngắn 

hạn và chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản tiền & tương đương tiền và hàng tồn kho. 

Hàng tồn kho của Công ty bao gồm chi phí đầu tư 

cho các dự án BĐS (đáng kể nhất là chi phí đền bù 

giải tỏa đất), cho thấy Công ty vẫn đang sử dụng 

vốn đúng mục đích vào hoạt động kinh doanh cốt 

lõi. 

Tình hình nguồn vốn 

Nguồn vốn của công ty tiếp tục được đảm bảo với tỷ lệ vốn chủ 

sở hữu cao, tỷ lệ nợ phải trả thấp và ít rủi ro. Công ty duy trì nguồn 

vốn và thực hiện chi trả cổ tức ổn định. Điều này thể hiện sự nỗ lực của Hội đồng 

quản trị và Ban tổng giám đốc trong việc điều hành kinh doanh và không ngừng tìm 

kiếm phát triển những dự án mới. 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Về mặt hoạt động, năm qua Ban Tổng giám đốc đã làm việc rất tận tâm, trách nhiệm và tâm huyết 

trong hoạt động điều hành Công ty. Với sự ấm lại của thị trường bất động sản kết quả hoạt động kinh 

doanh của công ty năm 2014 đã hồi phục trở lại với doanh thu chính từ BĐS. Doanh thu thuần và lợi 

nhuận gộp tăng gấp đôi so với 2013, tuy kết quả lợi nhuận chưa hoàn thành, nhưng kết quả này rất 

đáng để ghi nhận.  

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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Với những chuyển biến tích cực từ 

2014, năm 2015 được kỳ vọng tốt về 

sự tăng trưởng và hồi phục sau một 

thời gian nền kinh tế loay hoay với 

chống lạm phát, chống suy thoái.  

Tổng cầu sẽ hồi phục khi chính sách 

điều hành vĩ mô bắt đầu phát huy tác 

dụng, thị trường bất động sản hấp 

thụ nguồn vốn từ sự hỗ trợ của chính 

phủ. Song, bên cạnh những dự báo 

tăng trưởng vẫn còn nhiều thách 

thức khá khó khăn như vấn đề nợ 

xấu của ngân hàng, nợ công tăng 

cao, tác động từ bất ổn kinh tế, chính 

trị Thế giới,... Với những dự báo này, 

Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch 

hoạt động của năm 2015 như sau: 

» Tiếp tục triển khai, hoàn thành các dự án Bất động sản còn dở dang; 

» Phối hợp với Ban giám đốc phát triển các dự án mới tại các địa bàn như TP.HCM, Phú Quốc với 

tổng vốn đầu tư cho khoản này dự kiến từ 50 – 70 tỷ đồng. 

» Đầu tư ban đầu vào lĩnh vực kinh doanh mới: đầu tư vào 1 công ty sản xuất, chế biến các sản 

phẩm nông nghiệp. 

Về công tác quản trị công ty, trong năm đến HĐQT có kế hoạch sẽ hủy niêm yết chứng khoán tự 

nguyện vì những năm vừa qua thị giá không phản ảnh được đúng giá trị thật của công ty và thanh 

khoản cổ phiếu rất thấp, việc này chưa thể hiện được đúng mục đích của việc niêm yết cổ phiếu. 

Việc này sẽ được HĐQT triển khai trên cơ sở tôn trọng Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và 

mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty. 

 

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ÔNG NGUYỄN SƠN PHƯỚC 

Thành viên HĐQT  

Năm sinh: 1950 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính 

trị, Cử nhân Ngữ văn 

Quá trình công tác  

• 1968 – 1969: Công tác Đoàn nội thành 

Đà Nẵng – Hội An 

• 1969 – 1972: Công tác Đoàn các trường 

Đại học – Thành đoàn TNCS Sài Gòn – 

Gia Định 

• 1973 – 1975: Phóng viên “Đô thị vùng 

lên” Đài phát thanh Giải Phóng 

• 1975 –  1979: Phóng viên Tiền phương 

vào chiến dịch tiếp quản Đài phát thanh 

Giải phóng, Trưởng Ban biên tập buổi 

“Phát thanh Thanh Niên” 

• 1980 – 07/2008 : Tổng thư ký tòa soạn 

Báo Tuổi Trẻ, Phó tổng biên tập Báo Tuổi 

Trẻ 

• 07/2008 – 10/2010: Chuyên viên cao cấp 

Báo Tuổi Trẻ 

• 11/2010 - 2014 :  Trợ lý TGĐ, Tổng giám 

đốc CTCP Thế kỷ 21 

• 2003 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Thế 

kỷ 21 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán 

Viễn Đông 

SLCP sở hữu cá nhân: 305.915 cổ 

phần – tỷ lệ 1,67% 

ÔNG Louis T.Nguyễn 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1963 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa 

học – Chuyên ngành Kế toán 

Quá trình công tác  

 2003 – 2005: Người sáng lập Quỹ IDG 

Ventures Vietnam 

 2005 – 2007: Giám đốc điều hành 

Vinacapital 

 2007 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 

Quỹ Saigon Asset Management 

 20/06/2012 – nay: Thành viên HĐQT 

CTCP Thế Kỷ 21 

Chức vụ hiện tại nắm giữ ở tổ chức 

khác:  

 Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Năm 

Bảy Bảy; 

 Thành viên HĐQT CTCP Hợp tác xã 

Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX 

SLCP sở hữu cá nhân: 0 cổ phần. 

ÔNG TRẦN MINH ĐỨC 

Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh:  1946 

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm 

Sài Gòn 

Quá trình công tác  

• 1964 – 1975:  Tham gia Cách mạng 

(Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định) 

• 1976 – 1977:  Cán bộ Thành đoàn 

TP.Hồ Chí Minh 

• 1977 – 1997:  Phóng viên, Phó tổng 

biên tập Báo Tuổi Trẻ TP.Hồ Chí Minh 

• 1994 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP 

Thế Kỷ 21 

 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:   

• Chủ tịch HĐTV Công ty Sao Mai – Thế 

Kỷ 21;  

• Chủ tịch HĐTV CT TNHH Trần Minh 

An; 

• hành viên HĐQT CTCP Codona – Thế 

kỷ 21 

SLCP sở hữu cá nhân: 1.086.000 cổ 

phần - tỷ lệ 5,94% 
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ÔNG ĐINH THẾ HIỂN 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh:  1961 

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ tài 

chính, Kỹ sư công nghệ thông tin 

Quá trình công tác  

• 1997 – 2004: Phó phòng Thẩm định 

Quỹ Đầu Tư TP.HCM 

• 2004 đến nay: Viện trưởng Viện 

Nghiên Cứu Tin Học và Kinh Tế Ứng 

Dụng. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức 

khác:  

• Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & 

Kinh tế ứng dụng 

• Ủy viên Ủy ban Chiến lược Phát triển 

Ngân hàng TMCP Eximbank 

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân:  

36.140 CP - tỷ lệ 0,199%  

ÔNG PHẠM UYÊN NGUYÊN 

Thành viên HĐQT  

Năm sinh: 1968 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị 

Kinh doanh 

Quá trình công tác  

• 13/04/2013: TV HĐQT độc lập Công ty 

Cổ phần Thế Kỷ 21 

• 07/1990 – 07/1991: Phóng viên tập sự¬ - 

Báo Tuổi trẻ  

• 07/1991 – 07/1994: Cán bộ nghiên cứu - 

Viện Kinh tế TpHCM 

• 07/1994 – 07/1997: Du học tại Singapore 

(Trường ĐH Công nghệ Nanyang) và Mỹ 

(Trường ĐH Pennsylvania), chương trình 

Thạc sỹ Quản trị (MBA) chuyên ngành 

Tài chính Ngân hàng, học bổng toàn 

phần của chính phủ Singapore; là cố vấn 

đầu tư (Investment Advisor) - Công ty đầu 

tư của chính phủ Singapore (GSIC - 

Government of Singapore Investment 

Corporation).  
• 07/1997 – 02/2000: Phó trưởng Ban thẩm 

định - Quỹ đầu tư phát triển đô thị 

TpHCM (HIFU). 

• 01/2000 - 09/2003: Giám đốc chi nhánh 

tại TpHCM - Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Bảo Việt (BVSC). 

• 09/2003 – 03/2007: Giám đốc điều hành 

kiêm Trưởng văn phòng đại diện Công ty 

VinaCapital Investment Managent Ltd, 

đơn vị quản lý Quỹ đầu tư VietNam 

Opportunity Fund (VOF); Giám đốc các 

Công ty thành viên thuộc VOF: VOF 

Investment Ltd, Asia Value Investment 

Ltd, Vietnam Venture Ltd, VietNam 

Investment Ltd và VietNam Enterprise 

Ltd; Tỏng giám đốc Công ty đầu tư Phong 

Phú. 
• 03/2007 – 09/2007: Cố vấn cao cấp Công 

ty VinaCapital Investment Management 

Ltd. 09/2007 - nay: Sáng lập viên, Phó CT 

thường trự¬c HĐQT kiêm TGĐ Công ty 

CP Quản lý quỹ Hợp Lực Việt Nam. 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

• TV HĐQT CTCP Văn hóa Phương Nam 

• Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Ninh 

Thuận 

SLCP sở hữu cá nhân: 171.230 CP – tỷ 

lệ 0,034%. 

ÔNG TRẦN CÔNGTUẤN 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1949 

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư 

Phạm 

Quá trình công tác  

• 1975 – 1988: Cán bộ quản lý ngành 

giáo dục 

• 1989 – 1994: Cán bộ Ban trị sự Báo 

Tuổi Trẻ 

• 1995 – 1997: Cán bộ Công ty TNHH 

Tuổi Trẻ. 

• 1998 – 2001: Cán bộ quản lý Công ty 

TNHH Tân Uyên, cán bộ CTCP Thế Kỷ 

21 

• 2002 đến nay: Phó Tổng giám đốc 

CTCP Thế Kỷ 21 

• 05/2008 đến nay: Thành viên HĐQT 

CTCP Thế Kỷ 21 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

• Thành viên HĐQT Công ty TNHH 

Trần Minh An 

• Thành viên HĐQT CTCP Codona – 

Thế kỷ 21 

• Thành viên HĐQT Công ty TNHH 

Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài; 

• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khải 

Hoàn 

SLCP sở hữu cá nhân: 689.111 CP- tỷ 

lệ 3,758%  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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BAN KIỂM SOÁT 

 

Bà NGUYỄN THỊ KIM DUNG 

Trưởng Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1955 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Kỹ sư Nông nghiệp 

Quá trình công tác   

 1981-11/1994: Công tác tại Thành 

Đoàn TP. Hồ Chí Minh 

 Cán bộ Ban Nông thôn Thành Đoàn 

 Bí Thư Đoàn Sở Thủy Sản 

 Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy 

(chuyên trách) Đảng ủy Thành đoàn 

 11/1994 – 30/11/2012: Công tác tại 

báo Tuổi trẻ 

- Cán bộ Văn phòng 

- Phó Chánh Văn Phòng 

- Chánh Văn phòng 

 01/12/2012 - nay: Nghỉ hưu 

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm 

soát 

Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 

31.000 CP – tỷ lệ 0,169 %  

ÔNG PHẠM TRƯỜNG PHƯƠNG 

Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1974 

Nguyên quán: Đà Nẵng 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 

chuyên ngành Tài chính Ngân hàng; Cử 

nhân Tài chính Kế toán; cử nhân chính 

trị 

Quá trình công tác 

 2007 – 2008: Phó giám đốc BQL Cụm 

Công nghiệp – khu dân cư Đô thị mới 

Nhị Xuân 

 2008 – 2012: TP kế hoạch CTCP 

Đầu tư Bất động sản EXIMLAND 

 Giám đốc CTCP Đầu tư KCN – Đô thị 

Hóc Môn (thuộc EXIMLAND) 

 2010 – nay:  Thành viên Hội đồng khoa 

học – Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh 

tế Ứng dụng (IIB) 

 Giảng viên Trường Đại học Gia Định, 

trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng 

Số cổ phần nắm giữ: 300 cổ phần -

0,0002% 

ÔNG VÕ HOÀNG CHƯƠNG 

Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1985 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài 

chính 

Quá trình công tác:  

 2009 – 2010:  Chuyên viên phân 

tích tài chính của CTCP quản lý 

quỹ đầu tư VIPC 

 2010 - 2012: Chuyên viên phân 

tích tài chính của CTCP chứng 

khoán Rồng Việt 

 2012 – nay: Chuyên viên Phân tích 

đầu tư của Saigon Asset 

Management 

SLCP sở hữu cá nhân: 0 cổ phần –  

tỷ lệ 0,00%  
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ÔNG NGUYỄN MẠNH HÀO 

Tổng Giám đốc  

 

Năm sinh: 1961 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Quá trình cng tác  

• 1986 - 1994: Làm việc tại Báo Tuổi Trẻ 

• 1994 - nay: Làm việc tại Công ty TNHH 

Tuổi Trẻ nay là CTCP Thế Kỷ 21 

 

SLCP sở hữu cá nhân: 599.999 CP- tỷ 

lệ 3,272% 

ÔNG ĐẶNG HỒNG ÂN 

Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1955 

Trình độ chuyên môn: Đại học Đại học 

Sư Phạm Kinh Tế - Quản Trị Kinh 

Doanh 

Quá trình công tác  

• 1981 – 1983: Phó Chủ tịch UBND 

Phường 1, Gò Vấp 

• 1983 – 1993: Giám đốc Xí nghiệp giấy 

Báo Tuổi Trẻ 

• 1993 – 1994: Phó ban trị sự Báo Tuổi 

Trẻ 

• 1994 – 1997: Thành viên HĐTV kiêm 

Phó giám đốc Công ty TNHH Tuổi Trẻ, 

giám đốc cao ốc Tuổi Trẻ (Yoco) 

• 1997 đến nay: Phó tổng giám đốc 

CTCP Thế Kỷ 21 

• 2007 đến nay: Chủ tịch HĐTV Công ty 

TNHH Hàm Tân – Thế Kỷ 21 

SLCP sở hữu cá nhân: 666.880 CPn –

tỷ lệ 3,637%  

Bà NGUYỄN THỊ MINH TẦN 

Kế toán trưởng 

Năm sinh: 1975 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Quá trình công tác  

• 1999-2001: Kế toán tại công ty TNHH 

TVXD Tuổi Trẻ 

• 2001-2006: Kế toán tại công ty Giao 

Nhận Kho Vận Ngoại Thương 

• 2006- nay: Kế toán tại công ty cổ phần 

Thế Kỷ 21 

SLCP sở hữu cá nhân: 14.000 CP – tỷ 

lệ 0,076%   

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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STT Tiêu chí 
Số lượng  
(người) 

Tỷ trọng (%) 

A Theo trình độ 343 100,00% 

1 Trên Đại học 3 0,87% 

2 Đại học 62 18,08% 

3 Cao đẳng 36 10,50% 

4 Khác 242 70,55% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 343 100,00% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 98 28,57% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 241 70,26% 

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 4 1,17% 

(Tính đến ngày 31/12/2014) 

TT Năm 
Mức lương bình quân 

(đồng/người/tháng) 

1 2014 6.389.123 

2 2013 6.413.057 

3 2012 6.159.178 

 

CHÍNH SACH NHÂN SỰ 
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Chính sách nhân sự 

Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi và nhu cầu cho toàn thể nhân viên, Công ty luôn thực hiện đúng chế độ 

lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định khác có liên quan về bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, … Ngoài ra, Công ty cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 

nhân viên, tổ chức du lịch, nghỉ dưỡng vào các dịp nghỉ lễ. 

 

Hằng năm Công ty vẫn luôn duy trì các chính sách đào tạo, nâng cao trình độ nhân lực trong tổ chức 

Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức các lớp an toàn lao động, hướng dẫn cách phòng cháy 

chữa cháy cho toàn thể nhân viên. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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Cổ phần 

Số lượng cổ phiếu đã phát hành:  19.336.371 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu quỹ:  1.000.000 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  18.336.371 cổ phiếu 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng:  0 

Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm 11/04/2015 

Cổ đông Số lượng cổ đông 
Số lượng cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ nắm giữ/ 

Tổng số CP 

Cổ đông trong nước 629 14.855.126 76,83% 

Cổ đông nước ngoài 14 3.481.245 18% 

Cổ đông nhà nước - - - 

Cổ phiếu quỹ 1 1.000.000 5,17% 

Tổng cộng 644 19.336.371 100% 

Cổ đông lớn 3 4.405.210 22,78% 

Cổ đông nhỏ 640 13.931.161 72,04% 

Cổ phiếu quỹ 1 1.000.000 5,17% 

Tổng cộng 644 19.336.371 100% 

Cổ đông tổ chức 13 5.402.933 13 

Cổ đông cá nhân 630 12.933.438 630 

Cổ phiếu quỹ 1 1.000.000 1 

Tổng cộng 644 19.336.371 100% 

Tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu: Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

Chứng khoán khác: Không có 

 

  

CỔ PHẦN, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 

CỦA CHỦ SỞ HỮU 
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị mà tùy thuộc vào tình hình hoạt động thực tế, 

từng thành viên Hội đồng quản trị sẽ được phân công chịu trách nhiệm một lĩnh vực cụ thể. 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trong năm 201 4, Hội đồng quản trị công ty CP Thế Kỷ 21 (HĐQT) đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và 

nghị quyết Đại hội cổ đông năm 201 4. Cụ thể như sau: 

» Tổ chức các cuộc họp HĐQT hàng quý và một số buổi họp chuyên đề để nhận định tình hình đầu tư – 

kinh doanh và các chủ trương, kế hoạch đầu tư. Số buổi họp là 17 buổi, trong đó 3 thành viên tham dự 

100%, 2 thành viên tham dự 94,1% (16 buổi họp), 1 thành viên tham dự 88,2% (15 buổi họp). 

» HĐQT đã ban hành 8 nghị quyết về các chủ trương, quyết định đầu tư, phân phối lợi nhuận và kiểm 

toán. 

» Các Thành viên chuyên trách HĐQT đã tham dự các cuộc họp hàng tuần với Ban TGĐ và các phiên 

họp quan trọng trong tuần của Ban điều hành về các kế hoạch, giải pháp đầu tư – kinh doanh và các 

vấn đề điều hành quan trọng khác của công ty. Chủ tịch HĐQT có mặt trong tất cả các ngày làm việc 

của công ty. Các thành viên khác có mặt đầy đủ theo thời biểu quy định. 

» Chủ tịch và các Thành viên chuyên trách HĐQT đã thực hiện các hoạt động giám sát tình hình kinh 

doanh, hoạch định chiến lược và xây dựng kế hoạch đầu tư – kinh doanh các công ty con (Công ty Sao 

Mai Thế Kỷ 21, công ty Hàm Tân Thế Kỷ 21…). 

Hội đồng quản trị tự nhận xét một số mặt tích cực và hạn chế trong công tác hoạt động chủ yếu như sau: 

Mặt tích cực 

» HĐQT bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông năm 201 4, thực hiện hầu hết các công việc được giao. 

» Nhóm Thành viên chuyên trách HĐQT đã bám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong việc nghiên cứu giải 

pháp, tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh. Qua đó tăng cường năng lực và hiệu quả điều 

hành, quản lý của Ban Tổng giám đốc. 

Mặt hạn chế 

» Kết quả kinh doanh lợi nhuận năm 2014 cao hơn năm 2013 nhưng vẫn không đạt so với kế hoạch có 

phần trách nhiệm của HĐQT trong việc thúc đẩy các ý tưởng đầu tư – kinh doanh, và chậm quyết định 

các kế hoạch đầu tư do Ban TGĐ đề xuất. 

» Các TV.HĐQT chưa có sự tham gia đồng đều trong việc đóng góp ý kiến thiết thực và hiệu quả cho 

công ty 

  

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



 

43 

Các cuộc họp của HĐQT 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham gia 

1 Ông Trần Minh Đức Chủ tịch 16/17 94,1% Bận việc đột xuất 

2 Ông Huỳnh Sơn Phước Thành viên 17/17 100%  

3 Ông Đinh Thế Hiển Thành viên 17/17 100%  

4 Ông Phạm Uyên Nguyên Thành viên 16/17 94,1% Bận việc đột xuất 

5 Ông Trần Công Tuấn Thành viên 17/17 100%  

6 Ông Louis T.Nguyễn Thành viên 15/17 88,2% Công tác nước ngoài 

 

Danh sách các Nghị quyết năm 2014 được Hội đồng quản trị thông qua trong các cuộc họp: 

STT 
Số Nghị quyết/Quyết 

định 
Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 13/03/2014 
Chuyển nhượng 51% vốn của Công ty TNHH 
Khoáng sản Sài Gòn Thế kỷ 21 

2 02/NQ-HĐQT 14/03/2014 
Nhận chuyển nhượng 8% vốn của Công ty TNHH 
Sao Mai Thế Kỷ 21 

3 03/NQ-HĐQT 02/04/2014 
Thông qua thành lập Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc 
Thế Kỷ 21 

4 04/NQ-HĐQT 07/04/2014 
Thông qua việc chuyển nhượng một phần dự án tại 
Phường Phước Long B, Q.9 

5 05/NQ-HĐQT 06/05/2014 
Thông qua chi cổ tức đợt cuối năm 2013 bằng tiền, 
tỷ lệ 7% 

6 06/NQ-HĐQT 15/07/2014 

Thông qua chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét 
BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 & 
cả năm 2014 – Công ty TNHH Price Waterhouse 
Coopers VN 

7 07/NQ-HĐQT 20/10/2014 
Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 01/2014 bằng tiền, tỷ 
lệ 7% 

8 08/NQ-HĐQT 05/12/2014 
Thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Thế Kỷ 
21 tại Điện Ngọc – Quảng Nam 

 

Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành 

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị như 

đã nêu. Tại cuộc họp, các thành viên trao đổi và đưa ra ý kiến độc lập, thẳng thắn dựa trên tình hình hoạt động 

thực tế của công ty nhằm đưa ra giải pháp thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, bán hàng, đầu tư,... 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: Không có 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tt) 
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Các cuộc họp của BKS 

STT Ngày Nội dung 

1 14/03/2014 Thông qua báo cáo tổng kết trình ĐHCĐ năm 2014 

2 24/07/2014 Xem xét kiến nghị của thành viên HĐQT về cách thức điều hành HĐQT 

3 08/08/2014 Đưa ra nhận xét kiến nghị của thành viên HĐQT 

4 27/11/2014 Họp định kỳ 

 

  

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
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Lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BGĐ và BKS 

STT Họ tên 
Chức 

vụ 
Thù lao Lương Thưởng 

TC lương-thù 
lao-thưởng 

1 Hội đồng quản trị 
 

1.188.000.000 
 

95.000.000 1.283.000.000 

1.1 Ông Trần Minh Đức 
Chủ tịch 
HĐQT 

360.000.000 
 

31.000.000 391.000.000 

1.2 
Ông Huỳnh Sơn 
Phước 

TV 
HĐQT 

60.000.000 
  

60.000.000 

1.3 Ông Đinh Thế Hiển 
TV 

HĐQT 
300.000.000 

 
16.000.000 316.000.000 

1.4 
Ông Phạm Uyên 
Nguyên 
 

TV 
HĐQT 

84.000.000 
 

16.000.000 100.000.000 

1.5 Ông Trần Công Tuấn 
TV 

HĐQT 
300.000.000 

 
16.000.000 316.000.000 

1.6 Ông Louis T.Nguyễn 
TV 

HĐQT 
84.000.000 

 
16.000.000 100.000.000 

2 Ban kiểm soát 
 

    

2.1 Nguyễn Thị Kim Dung 
Trưởng 

BKS 
180.000.000   180.000.000 

2.2 Võ Hoàng Chương TV BKS 84.000.000   84.000.000 

2.3 
Phạm Trường 
Phương 

TV BKS 48.000.000   48.000.000 

3 Ban điều hành 
 

48.000.000 
  

48.000.000 

3.1 Huỳnh Sơn Phước TGĐ 
 

239.003.846 148.750.000 387.753.846 

3.2 Đặng Hồng Ân 
Phó 
TGĐ  

480.450.000 150.480.000 630.930.000 

3.3 Nguyễn Mạnh Hào 
Phó 
TGĐ  

519.450.000 162.864.000 682.314.000 

 
TỔNG CỘNG 

 
1.368.000.000 1.238.903.846 557.094.000 3.163.997.846 

  

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
KHÁC CỦA HĐQT, BAN TGĐ VÀ BKS 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ  

Không phát sinh 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Không phát sinh 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Việc quản trị Công ty được tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty.  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Ý KIẾN KIỂM TOÁN 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 
2014 được đăng tải tại chuyên mục Quan hệ Cổ đông trên website của công ty.  
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XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

TP.HCM, Ngày 16 tháng 04 năm 2015 


