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  BBÁÁOO  CCÁÁOO  TTHHƯƯỜỜNNGG  NNIIÊÊNN  

CCÔÔNNGG  TTYY  CCỔỔ  PPHHẦẦNN  TTHHƯƯƠƠNNGG  MMẠẠII  ––  DDỊỊCCHH  VVỤỤ  BBẾẾNN  TTHHÀÀNNHH  

NNĂĂMM  22001166  

  

I.   THÔNG TIN CHUNG: 
 

1. Thông tin khái quát: 
 

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 : 

       

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0301164065  

Vốn điều lệ : 106.000.000.000 VNĐ (Một trăm lẻ sáu tỷ đồng) 

Địa chỉ : 2 – 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : (84-8) 38 223 390                   Fax: (84-8) 38 291 389 

Email : benthanh@benthanhtsc.com.vn 

Website : www.benthanhtsc.com.vn 

Mã cổ phiếu : BTT 
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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. 

Lần 5 

Tháng 10/2012 (Theo 

Nghị quyết ĐHĐCĐ 

số 01/NQ-2012 

ngày29/03/2012) 

106 tỷ đồng 18 tỷ đồng Phát hành cho cổ đông hiện hữu thông qua 

hình thức chia thặng dư bằng cổ phiếu. 

(*)
 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 của 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. 

Năm 2013, đơn vị được chứng nhận là 1 trong 29 doanh nghiệp niêm yết có hoạt 

động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất ( theo khảo sát của Vietstock.vn). 

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Doanh nghiệp đạt được 5 năm gần đây: về chỉ 

tiêu doanh thu luôn đạt tỷ lệ tăng qua các năm; về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 

sau khi loại trừ các yếu tố bất thường thì luôn đạt tăng trưởng qua các năm, cụ 

thể: 

Đvt: triệu đồng  

STT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Doanh thu thuần 325.178 338.365 329.241 333.862 365.708 

2 Lợi nhuận trước thuế 47.620 62.867 49.484 49.139 39.009 

3 Vốn điều lệ BQ 88.000 106.000 106.000 106.000 106.000 

4 
Tỷ suất LNTT 

/VĐL(%) 
54,11 59,31 46,68 46,36 36,80 

5 Nộp Ngân sách 47.874 54.236 45.574 57.879 62.566 
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             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 

4 Hạng Ba 

Tập thể CBNV (năm 2010) 

Tập thể CBNV (năm 2005) 

Cá nhân  

B BẰNG KHEN CỦA  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

- 2 Bằng Khen Tập thể CBNV (năm 2002) 

Tập thể CBNV (năm 2007) 

- 13 Bằng Khen Cá nhân CBNV 

C KHEN THƯỞNG CỦA THÀNH ỦY VÀ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

 

- 24 Bằng Khen và Cờ Thi đua Tập thể CBNV 

- 24 Bằng Khen Tập thể đơn vị trực thuộc 

- 149 Bằng Khen Cá nhân CBNV 

 

2.  Ngành nghề và địa bàn kinh doanh chủ yếu: 

2.1 Ngành nghề kinh doanh: 

• Kinh doanh thương mại: Vải sợi, hàng may mặc, hàng lưu niệm; Hàng điện 

lạnh - điện gia dụng; thiết bị nâng, dụng cụ phụ tùng... 

• Kinh doanh dịch vụ: cho thuê văn phòng, mặt bằng bán lẻ, khách sạn…  

• 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, khách sạn, trung tâm thương 

mại, cao ốc văn phòng cho thuê, cơ sở giáo dục ... 

2.2 Địa bàn kinh doanh: 

• Trung tâm Bến Thành Đông, Trung tâm Bến Thành Tây: 

Chợ Bến Thành là một địa điểm mang nét văn hóa chợ đặc trưng của thành phố 

lớn phía Nam, là điểm đến không thể thiếu trong các chuyến tham quan du lịch, thu hút 
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rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan mua sắm. Đây là một lợi thế 

rất lớn và riêng có của Ben Thanh TSC. 

Trung tâm Bến Thành Đông có các gian hàng tập trung tại khu vực hành lang từ 

cửa Đông sang cửa Nam chợ Bến Thành. Trung tâm Bến Thành Tây tọa lạc tại khu vực 

hành lang, trải dài từ cửa Tây sang cửa Nam Chợ Bến Thành.  

Trung tâm Bến Thành Đông và Trung tâm Bến Thành Tây kinh doanh nhiều 

chủng loại sản phẩm, phần nào đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, và đặc biệt là du 

khách đến mua sắm tại chợ Bến Thành. 

 

Các nhóm hàng kinh doanh chính của Công ty tại Trung tâm Bến Thành Đông 

và Trung tâm Bến Thành Tây là : Vải, Quần áo may sẵn - Hàng lưu niệm, Quà tặng - 

Hàng sơn mài, thủ công mỹ nghệ - Va ly, túi xách, ví da ... 

-  Trung tâm Dân Sinh: 

 

Chợ Dân Sinh là khu chợ nổi tiếng từ lâu đời ở Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt 

động kinh doanh diễn ra thường xuyên và tấp nập. Chợ Dân Sinh chuyên kinh doanh 

các loại sản phẩm phục vụ sản xuất, công nghiệp, hàng điện tử, gia dụng…  

Khách hàng của Trung tâm Dân Sinh chủ yếu là các doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ 

sở sản xuất, công nhân, thợ, … Trung tâm Dân Sinh chuyên kinh doanh sỉ và lẻ các 

ngành, nhóm hàng như sau: thiết bị công nghiệp và gia dụng, phục vụ cho sản xuất và 

tiêu dùng; thiết bị điện gia dụng; thiết bị bảo hành bảo trì ô tô - mô tô; thiết bị điện; 

công cụ cầm tay bằng điện; máy bơm nước; xe nâng, xe đẩy, thiết bị nâng chuyển; và 

thiết bị công nghiệp khác. 
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3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

3.1 Mô hình quản trị: 

 

3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý: 

• Hội đồng quản trị  :   05 người 

• Ban kiểm soát  :   03 người 

• Ban Tổng Giám đốc  :  04 người 

• Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ  :  41 người 

- Quản trị nhân sự  : 04 người 

- Quản trị  hành chính   :  17 người 

- Tài chính-kế toán   :  09 người 

- Thương mại-dịch vụ  :  05 người 

- Đầu tư phát triển   :  06 người 

• Các đơn vị trực thuộc :  233 người  

3.3 Công ty con, Công ty liên kết, Công ty có vốn góp lớn: 

 Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny:  

154 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình,  Quận 1, TPHCM 

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. 
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 Công ty CP Đầu tư Thịnh Vượng: 

09 Lê Lợi, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu. 

Cùng hợp tác đầu tư với các đối tác khai thác kinh doanh Trung tâm thương mại 

vui chơi giải trí Lam Sơn Square với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 16.000m
2
; 

Vốn điều lệ 110 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của Công ty 45,45%; 

 Công ty CP Đầu tư Quản lý Khách sạn Vision: 

186-188 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Hoạt động chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng. Vốn điều lệ 30 tỷ đồng, 

tỷ lệ vốn góp của Công ty 30%; 

 Công ty CP Du lịch Bến Thành Non Nước: 

 21 Trường Sa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố  Đà Nẵng. 

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ khách sạn - Nhà hàng - Khu nghỉ dưỡng - Hội 

nghị - Tiệc cưới. Vốn điều lệ 145 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của Công ty 16%.  

4. Định hướng phát triển từ năm 2015 đến 2020: 

4.1 Mục tiêu tổng quát của Công ty: 

- Tầm nhìn: Xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững với 

thương hiệu mạnh trên lĩnh vực thương mại và dịch vụ. 

- Sứ mạng: 

 Tối đa hóa lợi nhuận tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư; 

 Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất; 

 Nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động. 

- Các mục tiêu ngắn hạn: 

 Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội 

đồng cổ đông giao.  

 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ : Tối thiểu 25% 

 Tỷ lệ cổ tức hàng năm đảm bảo: 15% 

4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2015 -

2020 là đầu tư mở rộng, phát triển mạng lưới dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh 

về lợi thế vị trí và năng lực tài chính của Công ty. Trong những năm tới bên 

cạnh việc duy trì và tiếp tục phát triển loại hình kinh doanh thương mại, Công ty 

sẽ tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ mới như hệ 

thống chuỗi khách sạn, căn hộ cho thuê đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của 

khách hàng. Cụ thể như sau: 

 Dịch vụ thương mại: 

 Đối với hoat động kinh doanh bán lẻ: 
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- Xác định lĩnh vực hoạt động bán lẻ là loại hình kinh doanh chủ lực tại các Chợ 

truyền thống của Công ty, tiếp tục phát huy những lợi thế và giữ vững được mức 

độ tăng trưởng trong những năm tới.  

- Phấn đấu đến năm 2020, các Trung tâm Bến Thành Đông, Bến Thành Tây và 

Trung Tâm Dân Sinh đạt thương hiệu mạnh về tổ chức hoạt động kinh doanh 

trên các Chợ truyền thống của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 

- Phát triển thêm từ 2-3 điểm kinh doanh mới. 

 Đối với hoạt động kinh doanh bán buôn: 

- Xây dựng định hướng phát triển bền vững và có chọn lọc; xem xét, lựa chọn 

ngành hàng kinh doanh có tiềm năng, hiệu quả đáp ứng cho nhu cầu sản xuất - 

tiêu dùng và các trung tâm bán lẻ của Công ty. 

- Phát triển sản phẩm mới, đa dạng nguồn hàng, chủng loại hàng hóa nhằm cung 

ứng hàng hóa cho hoạt động bán lẻ của Công ty, các siêu thị, khách hàng truyền 

thống của Công ty và quan trọng nhất là cung cấp nguyên liệu phục vụ cho các 

đơn vị sản xuất, nhằm tạo sự phát triển bền vững cho Công ty.  

- Ngành hàng kinh doanh chủ yếu là: điện gia dụng, điện lạnh, máy điều hòa 

không khí, dụng cụ cầm tay, xe nâng, máy tháo lốp…  

 Dịch vụ bất động sản:  

- Được xem là lĩnh vực kinh doanh chiến lược của Công ty kể từ năm 2006, tạo 

được lợi thế cạnh tranh và giúp cho Công ty giữ vững được tốc độ phát triển bền 

vững trong những năm tiếp theo.  

- Phấn đấu đến 2020 toàn Công ty sẽ có ít nhất 12 cao ốc văn phòng, trung tâm 

thương mại và tổng số phòng của chuỗi căn hộ và khách sạn cho thuê đạt 220 

phòng. Từng bước khẳng định là doanh nghiệp có thương hiệu mạnh về cung 

cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. 

- Phát huy 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 cơ sở vật chất, chuyển đổi công 

năng, mục đích sử dụng của các tòa nhà để khai thác các loại hình dịch vụ bất 

động sản:  

 Văn phòng và trung tâm thương mại cho thuê. 

 Khách sạn, căn hộ cho thuê. 

4.3 Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 

- Tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường, sử dụng các vật liệu thân thiện với 

môi trường trong hoạt động kinh doanh cũng như trong đầu tư xây dựng; 

- Về thương mại: tạo được uy tín, thương hiệu đối với khách hàng trong nước 

cũng như ngoài nước, tạo được hình ảnh thân thiện, yên tâm khi mua sắm tại các 

điểm bán hàng của Công ty; Về dịch vụ: tăng hiệu quả sử dụng đất, cung cấp 

dịch vụ chuyên nghiệp, tạo cơ sở hạ tầng tốt góp phần làm tăng thu hút đầu tư 

phát triển đất nước.  
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- Duy trì tốc độ tăng trưởng, đóng góp ngân sách Nhà nước ngày càng tăng, quan 

tâm công tác xã hội, tích cực hỗ trợ các địa phương, Thành phố tổ chức hoạt 

động chăm lo đối tượng chính sách, nghèo, bị thiên tai…    

5. Các rủi ro:  

 Mục tiêu của hoạt động Quản lý rủi ro (QLRR) tại doanh nghiệp nhằm phòng 

ngừa, giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra để góp phần duy trì hoạt động kinh 

doanh theo phương châm ổn định, an toàn, hiệu quả; góp phần bảo vệ tài sản của doanh 

nghiệp. 

 Hoạt động QLRR được thực hiện thống nhất từ Ban Lãnh đạo đến từng bộ phận 

chức năng theo một nguyên tắc chung nhằm chủ động phát hiện, đánh giá và kiểm soát 

tác động của các loại rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

 Quản lý tài sản - vốn 

 Mọi rủi ro về tài sản được đảm bảo trên cơ sở chấp hành đầy đủ chế độ quản lý, 

sử dụng vốn, tài sản theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty. Định kỳ vào đầu quý 

4 của năm trước năm kế hoạch, Công ty lập kế hoạch và thực hiện mua bảo hiểm cho các 

danh mục tài sản hiện có. Lập hội đồng để trích lập dự phòng tổn thất như: giảm giá hàng 

tồn kho, phải thu khó đòi, giảm giá các khoản đầu tư tài chính và các khoản dự phòng 

khác theo qui định. 

 Quản lý rủi ro tài chính      

             Các rủi ro chính từ công cụ tài chính bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, 

rủi ro thanh khoản. Ban Tổng Giám đốc xem xét và áp dụng các chính sách quản lý cho 

những rủi ro nói trên như sau: 

Rủi ro thị trường 

                 Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của 

một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị 

trường có ba loại rủi ro: rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ và rủi ro về giá khác, chẳng hạn như 

rủi ro về giá cổ phần. Công cụ tài chính bị ảnh hưởng bởi rủi ro thị trường bao gồm các 

khoản vay và nợ, tiền gửi, các khoản đầu tư sẵn sàng để bán. 

           Các phân tích độ nhạy như được trình bày dưới đây liên quan đến tình hình tài 

chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và ngày 31 tháng 12 năm 2015. 

 Các phân tích độ nhạy này đã được lập trên cơ sở giá trị các khoản nợ thuần, tỷ lệ 

giữa các khoản nợ có lãi suất cố định và các khoản nợ có lãi suất thả nổi và tỷ lệ tương 

quan giữa các công cụ tài chính có gốc ngoại tệ là không thay đổi. 

Khi tính toán các phân tích độ nhạy, Ban Tổng Giám đốc giả định rằng độ nhạy 

của các công cụ nợ sẵn sàng để bán trên bảng cân đối kế toán và các khoản mục có liên 

quan trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi trong 

giả định về rủi ro thị trường tương ứng. Phép phân tích này được dựa trên các tài sản và 

nợ phải trả tài chính mà Công ty nắm giữ tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và ngày 31 

tháng 12 năm 2015. 

Rủi ro lãi suất 

                Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của 

một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro 

thị trường do thay đổi lãi suất của doanh nghiệp chủ yếu liên quan đến khoản vay và nợ, 
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tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn của doanh nghiệp. 

             Doanh nghiệp quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh 

trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của doanh nghiệp và vẫn nằm 

trong giới hạn quản lý rủi ro của mình. 

Độ nhạy đối với lãi suất 

Độ nhạy của các khoản vay và nợ, tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn của 

Công ty đối với sự thay đổi có thể xảy ra ở mức độ hợp lý trong lãi suất được thể hiện 

như sau. 

Với giả định là các biến số khác không thay đổi, các biến động trong lãi suất 

của các khoản vay với lãi suất thả nổi có ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế của Công 

ty như sau: 

       

Tăng/ giảm  

điểm cơ bản 

Ảnh hưởng đến  

lợi nhuận trước thuế 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 

     VND 

     

+100                418.053.175  

VND 

     

-100               (418.053.175) 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 

     VND 

     

+100                671.345.087  

VND 

     

-100               (671.345.087) 

Mức tăng/ giảm điểm cơ bản sử dụng để phân tích độ nhạy đối với lãi suất được 

giả định dựa trên các điều kiện có thể quan sát được của thị trường hiện tại. Các điều 

kiện này cho thấy mức biến động cao hơn không đáng kể so với các kỳ trước. 

Rủi ro ngoại tệ 

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của 

một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ. Doanh 

nghiệp chịu rủi ro do sự thay đổi của tỷ giá hối đoái liên quan trực tiếp đến các hoạt 

động kinh doanh của công ty bằng các đơn vị tiền tệ khác Đồng Việt Nam. 

Doanh nghiệp quản lý rủi ro ngoại tệ bằng cách xem xét tình hình thị trường 

hiện hành và dự kiến khi doanh nghiệp lập kế hoạch cho các nghiệp vụ trong tương lai 

bằng ngoại tệ.  

Độ nhạy đối với ngoại tệ 

Doanh nghiệp không thực hiện phân tích độ nhạy đối với ngoại tệ vì rủi ro do 

thay đổi ngoại tệ tại ngày lập báo cáo tài chính là không đáng kể. 

Rủi ro về giá cổ phiếu 

Các cổ phiếu chưa niêm yết do Doanh nghiệp nắm giữ bị ảnh hưởng bởi các rủi 

ro thị trường phát sinh từ tính không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. 

Doanh nghiệp quản lý giá rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư. Hội 

đồng Quản trị của Công ty cũng xem xét và phê duyệt các quyết định đầu tư vào cổ 

phiếu. 

Rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc 

hợp đồng khách hàng không thực hiện các nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài 

chính. Doanh nghiệp có rủi ro tín dụng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình 

chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng và từ hoạt động tài chính của mình, bao 

gồm tiền gửi ngân hàng, tiền cho vay. 
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Phải thu khách hàng 

Doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách ưu tiên lựa chọn các khách 

hàng có khả năng tài chính tốt, có uy tín nhằm giảm thiểu rủi ro. Đồng thời Công ty 

thực hiện định mức công nợ cho từng đối tượng khách hàng và thường xuyên theo dõi 

chặt chẽ nợ phải thu để đôn đốc thu hồi đúng hạn, đối chiếu công nợ vào cuối kỳ để 

giảm thiểu và phân tán rủi ro. Trên cơ sở này và khoản phải thu của Công ty liên quan 

đến nhiều khách hàng khác nhau nên rủi ro tín dụng không tập trung vào một khách 

hàng nhất định. Công ty sẽ thực hiện trích lập dự phòng dựa trên tổn thất ước tính khi 

có bằng chứng các khoản phải thu không có khả năng thu hồi. 

Tiền gửi ngân hàng 

    Doanh nghiệp chủ yếu duy trì số tiền gửi tại các ngân hàng lớn có uy tín ở 

Việt Nam. Doanh nghiệp nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi 

ngân hàng là thấp. 

Ban Tổng Giám đốc của Công ty đánh giá rằng hầu hết các tài sản tài chính 

đều trong hạn và không bị suy giảm vì các tài sản tài chính này đều liên quan đến các 

khách hàng có uy tín và có khả năng thanh toán tốt. 

Rủi ro thanh khoản 

      Rủi ro thanh khoản là rủi ro Doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện các 

nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Doanh nghiệp chủ yếu phát 

sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch 

nhau. 

Doanh nghiệp giám sát rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng 

tiền mặt và các khoản tương đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban 

Tổng Giám đốc cho là đủ để đáp ứng cho các hoạt động của Doanh nghiệp và để giảm 

thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền. 

Ngày 31 tháng 12 năm 

2016 Dưới 1 năm 

 
Từ 1-5 năm  

 
Trên 5 năm 

 

Tổng cộng 

Các khoản vay và nợ 

 

                             

-    
 

            

8.672.000.000  
 

             

1.066.689.925  
 

9.738.689.925 

Phải trả người bán 

 

          

31.891.319.023  
 

                              

-    
 

                              

-    
 

31.891.319.023 

Các khoản phải trả, 

phải nộp ngắn hạn 

khác  

 

              

197.469.439  
 

           

35.485.700.000  
 

           

25.895.273.900  
 

61.578.443.339 

Chi phí phải trả 

 

              

290.643.948  
 

                              

-    
 

                              

-    
 

290.643.948 

  

  32.379.432.410   44.157.700.000   26.961.963.825   103.499.096.235 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2015 Dưới 1 năm 
 

Từ 1-5 năm  
 

Trên 5 năm 
 

Tổng cộng 

Các khoản vay và 

nợ 

 

            

1.084.000.000  
 

            

8.672.000.000  
 

             

3.234.689.925  
 

        

12.990.689.925  

Phải trả người bán 

 

27.203.654.558 
 

                              

-    
 

                              

-    
 

27.203.654.558 

Các khoản phải 

trả, phải nộp ngắn 

hạn khác  

 

356.617.395 

 

           

11.234.365.667  

 

           

11.719.765.900  

 

23.310.748.962 

Chi phí phải trả 

 

345.975.714 
 

                              

-    
 

                              

-    
 

345.975.714 

  

  28.990.247.667   19.906.365.667   14.954.455.825   63.851.069.159 
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 Các rủi ro khác:  

Rủi ro về đối thủ cạnh tranh 

Doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực bán lẻ, chủ yếu tại các chợ truyền thống nên 

đối thủ cạnh tranh là các hộ kinh doanh, doanh nghiệp bán lẻ tại các sạp chợ. Doanh 

nghiệp luôn tăng cường nghiên cứu thị trường, cập nhật thông tin, phân tích, đánh giá đối 

thủ cạnh tranh. Luôn duy trì quan hệ với các nhà cung cấp có uy tín và sản phẩm chất 

lượng để đảm bảo nguồn hàng cung cấp. Kinh doanh sản phẩm gắn với hàng chất lượng 

tốt, có thương hiệu. Tìm kiếm nguồn hàng, sản phẩm mới, mẫu mã đẹp tham gia các 

kênh hội chợ nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh bán lẻ và góp phần quảng bá thương 

hiệu Ben Thanh TSC. Tăng cường kiểm soát rủi ro: kiểm tra, giám sát hàng hoá tồn kho 

tránh hàng chậm luân chuyển làm kém phẩm chất, vòng quay hàng hoá tồn kho, công nợ, 

định mức nợ, các chi phí hoạt động toàn doanh nghiệp.  

Rủi ro khác 

Từ giữa tháng 10/2016, các nhà thầu Dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên đã bắt 

đầu rào chắn dọc trục đường Lê Lợi và khu vực vòng xoay chợ Bến Thành để tiến hành 

thi công gói thầu 1a tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Để hạn chế các rủi ro 

phát sinh trong kinh doanh, doanh nghiệp đã thường xuyên cập nhật các thông tin về tiến 

độ thực hiện dự án xây dựng tuyến Metro khu vực Chợ Bến Thành để chủ động hơn 

trong kế hoạch dự trữ hàng hoá phù hợp với tình hình kinh doanh trên địa bàn Chợ. 

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

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

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2015 

Thực hiện 

2016 

Tỷ lệ 

Tăng- 

Giảm 

1. Doanh thu thuần TM-DV 333.862 365.708 9,54% 

2. Lợi nhuận trước thuế 49.139 39.009 -20,61% 

3. Lợi nhuận sau thuế 38.279 31.138 -18,66% 

4. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 37.866 30.780 -18,71% 
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1.2 Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần TM-DV Bến Thành: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2015 

Kế hoạch 

2016 

Thực hiện 

2016 

So sánh (%) 

2016/2015 TH/KH 

1. Doanh thu thuần TM-DV 328.392 300.000 361.010 109,93 120,34 

2. Lợi nhuận trước thuế 47.809 34.000 38.563 80,66 113,42 

3. Lợi nhuận sau thuế: 37.995 28.000 31.604 83,18 112,87 

4. Vốn điều lệ 106.000 106.000 106.000 100,00 100,00 

5. Tỷ suất LNTT/VĐL (%) 45,10 32,08 36,38   

6. Tỷ suất LNST/VĐL (%) 35,84 26,42 29,81   

7. Cổ tức (%) 17 15 18   

1.2.1 Chỉ tiêu doanh thu: 

a. Lĩnh vực kinh doanh thương mại:  

 

Chi tiết như sau: 

- Lĩnh vực bán buôn: Chủ yếu là hàng của Bộ phận TM-DV nhập khẩu về phân phối 

bán trong nước.   

 Trong kỳ doanh thu bán buôn thực hiện 113,03 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31,31%, 

đạt 150,7% kế hoạch và tăng 1,89% so với năm trước.  

 Nguyên nhân tăng: các mặt hàng tăng chủ yếu là điện gia dụng. 

- Lĩnh vực bán lẻ: ngành hàng chủ yếu là vải sợi may mặc, quần áo may sẵn, hàng thủ 

công mỹ nghệ tại các 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 193,57 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 53,62%, đạt 110,61% kế 

hoạch và tăng 11,1% so năm trước. 

 Nguyên nhân tăng doanh thu là do việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, tái cơ 

cấu ngành hàng tại Trung tâm Bến Thành Đông đã đem lại hiệu quả cho Doanh 

nghiệp. Ngoài ra, lượng khách du lịch đến tham quan, mua sắm có cải thiện so với 

năm trước. 
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b. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:  

 Tổng Doanh thu dịch vụ thực hiện năm 2016 là 54,41 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 

15,07%, đạt 108,83% kế hoạch, tăng 25,83% so năm trước. Doanh thu dịch vụ năm 

nay tăng cao so với năm trước là do: Đưa dự án khách sạn 186LTT vào khai thác; 

Việc nâng cấp Trung tâm Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành đã làm gia tăng giá trị quầy 

hàng cho thuê; Hợp tác kinh doanh để khai thác mặt bằng chợ đêm làm tăng hiệu quả 

so với kinh doanh ăn uống trước đây; Điều chỉnh tăng giá cho thuê đối với các hợp 

đồng mới.  

 

1.2.2 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 

- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện năm 2016 là 38,56 tỷ đồng, đạt 113,42% kế hoạch 

năm và giảm 19,34% so năm trước. Nếu loại bỏ yếu tố về lợi nhuận bất thường của 
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năm trước (Chuyển nhượng: tài sản; cổ phần Cơ Khí Tân Bình, Bến Thành Long 

Hải) thì năm nay vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước. 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 36,38%, giảm 8,72% so với năm 

2015; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 29,81% và giảm 6,03%. 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 13,39%, giảm 3,57% so năm 

trước; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 10,97% và giảm 2,51%.  

 

 

2. Tổ chức và nhân sự: 

2.1.  Danh sách Ban điều hành: 

Họ và tên Chức vụ 
Ngày 

bổ nhiệm 

Ngày 

miễn nhiệm 

1. Ông Trần Hữu Hoàng Vũ Tổng Giám đốc 01/01/2016 - 

2. Ông Phạm Hoàng Nam Phó Tổng Giám đốc 01/04/2013 - 

3. Bà Nguyễn Thị Mai Trâm Phó Tổng Giám đốc 01/01/2015 - 

4. Bà Huỳnh Thị Thu Phó Tổng Giám đốc 01/05/2016 - 

5. Ông Nguyễn Khắc Cường Kế Toán trưởng 01/04/2013 - 
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 Ông : TRẦN HỮU HOÀNG VŨ –  Tổng Giám đốc 

•   Giới tính : Nam 

•   Năm sinh : 1972     Nơi sinh  :   Bình Thuận 

•   Số CMND :  023006811 cấp ngày 08/08/2013 tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

•   Quốc tịch : Việt Nam   Dân tộc :  Kinh  

•   Địa chỉ thường trú : 12/3 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

•   Số điện thoại liên lạc : 3822 3390 

•   Trình độ văn hóa : 12/12 

•   Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng  

•   Kinh nghiệm làm việc: 

- Chuyên viên phòng Quản lý đô thị quận 1 - Ủy ban nhân dân Quận 1, TP. HCM. 

- Chuyên viên phòng đầu tư Tổng Công ty Bến Thành –TNHH MTV. 

- Trưởng ban Quản lý Dự án KDC Lô 3 tiểu khu B, tiểu khu C (Khu dân cư Bình Trưng 

Đông, Cát Lái) - Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV. 

- Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án Dịch vụ Cảng và dân cư Cát Lái - Tổng Công ty Bến 

Thành – TNHH MTV. 

- Giám đốc Bộ phận Đầu tư Phát triển Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. 

- Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Bộ phận Đầu tư Phát triển Công ty CP Thương mại – 

Dịch vụ Bến Thành. 

- Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. 

•  Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức niêm yết : Tổng Giám đốc. 

• Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng. 

- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Bến Thành – Non Nước. 

- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư – Quản lý Khách sạn Vision. 

• Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là: 919.861 cổ phần 

   Trong đó: 

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

-  Đại diện : 919.861 cổ phần, chiếm 8,68 % 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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   Ông : PHẠM HOÀNG NAM –  Phó Tổng Giám đốc 

•   Giới tính : Nam 

•   Năm sinh : 1966     Nơi sinh  :   Sài Gòn 

•   Số CMND :  021583288 cấp ngày 19/5/2014 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, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh  

•   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 CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. 

- Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Bộ phận Tài chính – Kế toán, Công ty CP Thương mại 

– Dịch vụ Bến Thành. 

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

•  Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức niêm yết : Phó Tổng Giám đốc. 

• Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Giám đốc Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny. 

• Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là: 919.916 cổ phần 

   Trong đó: 

-  Cá nhân : 55 cổ phần, chiếm 0,00052 % vốn điều lệ 

-  Đại diện : 919.861 cổ phần, chiếm 8,68 % 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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 Bà : NGUYỄN THỊ MAI TRÂM –  Phó Tổng Giám đốc 

• Giới tính : Nữ 

• Năm sinh : 1979      ;   Nơi sinh   : Tp. Hồ Chí Minh 

• Số CMND :  023325827 cấp ngày 04/03/2010 tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

• Quốc tịch : Việt Nam       ;    Dân tộc    :  Kinh 

• Địa chỉ thường trú : 61/19 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM 

• Số điện thoại liên lạc : 38223390 

• Trình độ văn hóa : 12/12 

• Trình độ chuyên môn : Cử nhân luật; Thạc sĩ quản trị kinh doanh. 

• Kinh nghiệm làm việc: 

    -   Chuyên viên pháp chế Công ty TMTH Bến Thành (nay là CTCP TM-DV Bến Thành). 

    -   Quyền Trưởng phòng Tổ chức nhân sự CTCP TM – DV Bến Thành. 

    -   Giám đốc BP.Quản trị nhân sự CTCP TM-DV Bến Thành. 

-   Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc BP. Quản trị nhân sự CTCP TM-DV Bến Thành. 

• Chức vụ công tác hiện nay tại 

Tổ chức niêm yết 

:  Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Bộ phận Quản trị 

nhân sự. 

• Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư – Quản lý Khách sạn Vision. 

• Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016  là: 4.116 cổ phần 

• Trong đó: 

-  Cá nhân : 4.116 cổ phần, chiếm 0,039% 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. Nguyễn Thị Mai Thảo Chị ruột 1.626      cổ phần 

2. Lê Thúc Đức Anh rể 457       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 : HUỲNH THỊ THU –  Phó Tổng Giám đốc 

•   Giới tính : Nữ 

•   Năm sinh : 1964     Nơi sinh:   Hòa Bình, Hà Sơn Bình. 

•   Số CMND :  021575095, ngày cấp: 25/12/2001, tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

•   Quốc tịch : Việt Nam   Dân tộc :  Kinh  

•   Địa chỉ thường trú : 47/42/10 đường Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh. 

•   Số điện thoại liên lạc : 3822 3390 

•   Trình độ văn hóa : 12/12 

•   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh  

•   Kinh nghiệm làm việc: 

- Tổ trưởng Tổ kinh doanh – Bộ phận Kinh doanh, Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành. 

- Quyền Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành. 

- Phó Giám đốc Bộ phận Thương mại - Dịch vụ, Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành. 

- Giám đốc Bộ phận Thương mại - Dịch vụ kiêm Giám đốc Trung tâm Bến Thành Đông, 

Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. 

- Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Bộ phận Thương mại – Dịch vụ, Công ty CP Thương 

mại – Dịch vụ Bến Thành. 

•  Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức niêm yết : Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Bộ 

phận Thương mại – Dịch vụ. 

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

• Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là: 2.168 cổ phần 

   Trong đó: 

-  Cá nhân : 2.168 cổ phần, chiếm 0,02 % 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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 Ông : NGUYỄN KHẮC CƯỜNG –  Kế toán trưởng 
 

•   Giới tính : Nam 

•   Năm sinh : 1966     Nơi sinh  :   Sài Gòn 

•   Số CMND :  022150245 cấp ngày 14/6/2014 tại CA Tp. Hồ Chí Minh 

•   Quốc tịch : Việt Nam   Dân tộc :  Kinh  

•   Địa chỉ thường trú : 174/25/10 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3, TPHCM 

•   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: 

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

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

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

- Giám đốc Bộ phận Tài chính - Kế toán 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 toán kiêm Kế 

toán trưởng. 

•   Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng. 

- Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư - Quản lý Khách sạn Vision. 

•   Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là: 1.000 cổ phần 

• Trong đó: 

-  Cá nhân : 1.000 cổ phần, chiếm 0,009% 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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2.2 Thay đổi trong Ban điều hành: 

 Trong năm 2016, Ban điều hành Công ty có những thay đổi như sau: 

- Ngày 11/12/2015, Hội đồng quản trị Công ty CP TM DV Bến Thành đã ban 

hành Quyết định số 38/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Hữu Hoàng Vũ 

giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2016. 

- Ngày 29/4/2016, Hội đồng quản trị Công ty CP TM DV Bến Thành đã ban hành 

Quyết định số 14/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Thu giữ chức vụ 

Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/05/2016. 

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

Số lượng lao động tại 31/12/2016:  278 lao động. 

Lao động Số lượng Tỷ lệ 

•  Phân theo giới tính   

• Nam 83 29,86% 

• Nữ 195 70,14% 

• Phân theo trình độ   

• Đại học & trên đại học 54 19,42% 

• Dưới đại học 224 80,58% 

   

Các chính sách đối với người lao động: 

• Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của doanh 

nghiệp trong dài hạn, Doanh nghiệp luôn quan tâm đến công tác đào tạo phát 

triển nguồn nhân lực. Định kỳ hằng năm doanh nghiệp luôn có kế hoạch đào tạo, 

tổ chức đào tạo hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo để nâng cao trình độ chuyên 

môn, kỹ năng nghiệp vụ của người lao động theo chiến lược kinh doanh và quy 

hoạch kế thừa. Trong năm 2016, Công ty đã cử trên 60 lượt lao động tham gia 

các khóa đào tạo như: lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm soát nội bộ, kế toán 

doanh nghiệp, kế toán trưởng, pháp luật lao động, nghiệm thu quyết toán công 

trình, … Đặc biệt, trong năm 2016, Công ty đã tổ chức thành công chương trình 

đào tạo “Năng lực quản lý cấp trung thiết yếu cho 20 người tham dự nhằm bồi 

dưỡng các kỹ năng quản lý cần thiết cho lãnh đạo cấp trung và lực lượng kế 

thừa; Chương trình “Kỹ năng bán hàng” cho trên 20 nhân viên bán hàng mới 

được tuyển dụng tại các đơn vị trực thuộc nhằm trang bị những kiến thức, kỹ 

năng bán hàng cần thiết cho đội ngũ bán hàng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của Công ty. 

Thường xuyên đánh giá hiệu quả công việc của người lao động tại các đơn vị 

trực thuộc, các bộ phận chức năng làm cơ sở để đào tạo, luân chuyển, kịp thời 

động viên, khen thưởng người lao động có thành tích xuất sắc, … nhằm tăng 

hiệu quả sử dụng lao động tại doanh nghiệp. Định biên lại nhân sự trên cơ sở 

phân tích, đánh giá hiệu quả công việc của từng bộ phận chức năng, đơn vị trực 

thuộc.  
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Bên cạnh đó, Doanh nghiệp 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. 

• 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, đồng thời tạo môi trường làm việc thuận lợi và cơ hội thăng tiến để 

người lao động cống hiến hết mình cho sự phát triển chung của doanh nghiệp. 

Trong năm 2016, doanh nghiệp đã tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế lương – 

thưởng nhằm kích thích người lao động phấn đấu tăng năng suất lao động và có 

trách nhiệm cao trong công việc.  

• Các chính sách khác đối với người lao động 

Doanh nghiệp đảm bảo việc làm, ổn định được đời sống và thu nhập cho người 

lao động: ký kết 100% hợp đồng lao động đối với người lao động đang làm việc; 

trang bị đầy đủ đồng phục, tặng quà nhân dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán, 

Tết trung thu cho toàn thể cán bộ công nhân viên. 

Doanh nghiệp thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở. 

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách bảo hiểm, lương tháng 13 

cho người lao động theo đúng quy định pháp luật, doanh nghiệp luôn quan tâm 

chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. 

Tổ chức tham quan nghỉ mát, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm và mua bảo 

hiểm tai nạn cho toàn thể người lao động. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách 

cho người lao động khi nghỉ việc, nghỉ hưu, nghỉ ốm đau, thai sản. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

3.1 Các khoản đầu tư lớn trong năm: 

 Năm 2016, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc góp đầy đủ số vốn theo Quyết 

định số 33/QĐ-HĐQT ký ngày 30/9/2015 về việc tham gia góp vốn thành lập 

Công ty Cổ phần Đầu tư Quản lý khách sạn Vision với số vốn góp là 9 tỷ 

đồng, chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ lần đầu.  

 Thực hiện theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ký ngày 26/9/2016 về việc chấp 

thuận mua thêm cổ phần Công ty CP Du lịch Bến Thành Non Nước, công ty 

đã tiến hành mua thêm với số lượng cổ phần là 975.000 cổ phần, trị giá 15 tỷ 

đồng. 

3.2 Tình hình thực hiện các dự án lớn: 

Năm 2016, với sự nỗ lực không ngừng, phát huy tối đa tính sáng tạo và năng 

động của tập thể, doanh nghiệp đã thành công trong việc sửa chữa, nâng cấp 

chuyển đổi công năng tòa nhà 186-188 Lê Thánh Tôn P.Bến Thành Q.1 từ : 

“Văn phòng và cửa hàng kinh doanh” thành : “Khách sạn và cửa hàng kinh 

doanh” và đưa vào sử dụng với 93 phòng khách sạn 3 sao, mang lại nguồn thu 

ổn định cho Doanh nghiệp. Với dự án 129 – 131 Tôn Thất Đạm đang thi công 

phần thô. Dự án 361 Trần Hưng Đạo đang được triển khai ở các bước đầu tư 

trong giai đoạn chuẩn bị dự án. 
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3.3 Công ty con, Công ty liên kết, Công ty có vốn góp lớn: 

 Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny:  

Vốn điều lệ 10 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của Công ty là 90%. 

Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 8,69 tỷ đồng; lợi nhuận 

sau thuế đạt 3,58 tỷ đồng giảm 13,24% so năm trước. Nguyên 

nhân là do chi phí thuê đất tăng. Lợi nhuận năm 2015 phân phối 

cho các bên trong năm 2016 là 40%. 

 Công ty CP Đầu tư Thịnh Vượng: 

Vốn điều lệ 110 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của Công ty 

45,45%. 

Doanh thu thuần thực hiện năm 2016 đạt 11,48 tỷ đồng, 

giảm 31,35% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế lỗ 11,6 

tỷ đồng. Công ty đã lập dự phòng theo quy định. 

Nguyên nhân: tháng 8/2015, đối tác trả lại mặt bằng trước 

hạn hợp đồng, nên Công ty Thịnh Vượng phải trực tiếp vận 

hành mọi hoạt động kinh doanh tại đây, đang nỗ lực tìm 

kiếm khách thuê để khai thác các mặt bằng còn trống nên hiệu quả chưa đạt như kỳ 

vọng.  

 Công ty CP Đầu tư Quản lý Khách sạn Vision: 

Vốn điều lệ 30 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của Công ty 30%. 

Tháng 01/2016, chính thức khai trương vận hành chạy thử 

khách sạn Avanti tại số 186 Lê Thánh Tôn, Quận 1. Từ 

01/5/2016 đã chính thức nhận khách và đến nay đã đi vào ổn 

định, công suất khai thác tăng đều qua từng tháng, từ mức 

thấp nhất 55% tại thời điểm khi mới hoạt động, đến nay công 

suất có thời điểm cao nhất đạt được 87% và bình quân cho 

năm 2016 là 67%. 

Doanh thu thuần thực hiện năm 2016 đạt 20,64 tỷ đồng, lợi 

nhuận sau thuế 887 triệu đồng.  

 Công ty CP Du lịch Bến Thành Non Nước: 

Vốn điều lệ 145 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của Công ty 

16%.  

Doanh nghiệp đang trong giai đoạn vừa kinh doanh 

vừa triển khai xây dựng, cải tạo và nâng cấp khách 

sạn giai đoạn 2 nên lượng khách thuê giảm. Doanh 

thu thuần thực hiện năm 2016 đạt 64,3 tỷ đồng đạt 75,3% kế hoạch năm, tăng 

19,27% so với năm 2015. Công suất khai thác đạt 57,58%, lợi nhuận trước thuế 1,61 

tỷ đồng, đạt 15,6% kế hoạch, tăng 24,2% so với năm 2015. 
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4. Tình hình tài chính: 

4.1.  Tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2015 

Thực hiện 

2016 

Tỷ lệ 

Tăng- 

Giảm 

1. Tổng giá trị tài sản  373.666 418.488 12,00% 

2. Doanh thu thuần TM-DV 333.862 365.708 9,54% 

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 37.357 37.934 1,54% 

4. Lợi nhuận khác 11.781 1.075 -90,88% 

5. Lợi nhuận trước thuế 49.139 39.009 -20,61% 

6. Lợi nhuận sau thuế 38.279 31.138 -18,66% 

7. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 37.866 30.780 -18,71% 

8. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 47,59% 61,99% 14,40% 

4.2.  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2015 

Thực hiện 

2016 

Tỷ lệ 

Tăng-giảm 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 2,37 1,68 -0,69 

+ Hệ số thanh toán nhanh 1,59 1,06 -0,53 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,24 0,30 0,06 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,31 0,44 0,13 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:    

+ Vòng quay hàng tồn kho 6,21 7,17 0,96 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,89 0,87 -0,02 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:    

+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần 0,11 0,09 -0,02 

+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu 0,13 0,11 -0,02 

+ Hệ số LNST/Tổng tài sản 0,10 0,07 -0,03 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh    

doanh / Doanh thu thuần 
0,11 0,10 -0,01 
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Tình hình 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. 

5. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2016, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

5.1 Cổ phần: 

Tổng số cổ phần:                                                     10.600.000 

Loại cổ phần đang lưu hành:                                   10.599.776 

Cổ phiếu quỹ                                                                        224                   

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:                 10.600.000 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:                         0 

5.2 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 484 10.593.875 99,942% 

1 Nhà nước 1 4.599.307 43,39% 

2 HĐQT, BTGĐ, BKS, KTT 9 794.605 7,50% 

3 Cá nhân  453 2.162.749 20,40% 

4 Tổ chức  21 3.037.214 28,652% 

II. Nước ngoài 9 6.125  0,058% 

1 Cá nhân  6 3.470  0,033% 

2 Tổ chức  3 2.655  0,025% 

 Tổng cộng 493 10.600.000  100% 

 

 Thông tin chi tiết về cổ đông lớn: 

Stt Tên cổ đông Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu đến 

31/12/2016 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

1 Tổng Công Ty Bến Thành 

TNHH Một thành viên 

27 Nguyễn Trung Trực, 

Q.1, TP.HCM 

4.599.307 43,39 % 

2 Công ty CP Đầu tư Toàn 

Việt  

56 Phạm Ngọc Thạch, 

Q.3, TPHCM 

2.355.275 22,22% 

3 Trần Cảnh Thông 351/53 Lê Văn Sĩ, quận 3, 

TP. HCM 

608.959  5,74% 
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5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

- Không có. 

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 224 cổ phần. 

- Giao dịch cổ phiếu quỹ thực hiện trong năm: Không có. 

5.5 Chứng khoán khác:  

- Trong năm không có các đợt phát hành chứng khoán khác. 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của doanh nghiệp: 

Doanh nghiệp bên cạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế thì việc đảm 

bảo cân đối hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và trách nhiệm đối với cổ đông, người lao 

động, môi trường, cộng đồng và xã hội cũng là một trong những nhiệm vụ luôn được ưu 

tiên hàng đầu. 

6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu:  

Đối với công ty thương mại dịch vụ thì nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để 

sản xuất sản phẩm, dịch vụ là không có, doanh nghiệp sử dụng bao bì để đóng gói các 

sản phẩm như quần áo, sơn mài, túi xách…  

 

Năm 
Doanh thu thuần TM- DV 

(tr.đồng) 
 

Bao bì đóng gói 

(kg) 

Bao bì đóng gói trung bình 

(kg/ triệu đồng doanh thu) 

2015 328.392  8.508 0,0259 

2016 361.010  6.533 0,0181 

 

 Từ số liệu trên cho thấy, khối lượng bao bì đóng gói của năm 2016 giảm 23,2% 

nhưng bao bì đóng gói trung bình tính trên doanh thu giảm đến 30,2% so với năm 2015. 

Người tiêu dùng đã có thói quen sử dụng túi nylon khi mua sắm từ lâu, để thay đổi thói 

quen này cần nhiều thời gian và sự vận động, tuyên truyền từ nhiều phía. Doanh nghiệp 

đang từng bước trong việc thực hiện các giải pháp để chung tay cùng cộng đồng vì một 

môi trường xanh. Trong tương lai việc xanh hóa trong sản xuất kinh doanh là tất yếu vì 

đó là giải pháp phát triển bền vững của doanh nghiệp.  

6.2 Tiêu thụ năng lượng 

Để kiểm soát và quản lý việc sử dụng năng lượng hiệu quả, Doanh nghiệp đã có 

những qui định và giám sát việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các bộ 

phận trong Doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc. Nhờ các giải pháp đồng bộ, hiệu quả sử 

dụng điện, xăng, dầu, nước đã có sự cải thiện qua các năm, góp phần quan trọng trong 

việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.  

6.2.1 Sử dụng năng lượng điện 

Tình hình sử dụng năng lượng điện (kwh) và hiệu quả sử dụng năng lượng điện 

(kwh/ triệu đồng doanh thu) năm 2015, 2016 như sau: 
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Năm 
Doanh thu thuần TM- DV 

(tr.đồng) 
 

Lượng điện tiêu thụ 

(kwh) 

Lượng điện tiêu thụ trung bình 

(kwh / trđ Doanh thu) 

2015 328.392  489.057 1,4892 

2016 361.010  376.315 1,0424 
 

Từ số liệu trên cho thấy, doanh thu thuần về TM – DV năm 2016 tăng 9,9% 

nhưng lượng điện tiêu thụ của năm 2016 giảm 23,1% tương đương với 112.742 kwh so 

với năm trước, nguyên nhân là do doanh nghiệp đã thực hiện những giải pháp thực hiện 

tiết kiệm năng lượng điện trong năm 2016. Nhờ vào đó, lượng điện tiêu thụ trung bình 

trên doanh thu đã giảm được 30%. 

Các giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng điện bao gồm: 

- Xây dựng ý thức tiết kiệm điện đến từng người lao động. 

- Lắp đặt, sử dụng các thiết bị hiện đại, ít tiêu hao năng lượng và không ảnh hưởng 

đến môi trường. 

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tắt các thiết bị sử dụng điện khi không sử 

dụng quá 30 phút. 

- Để điều hoà nhiệt độ không thấp hơn 26
0
C, tắt điều hoà 30 phút trước khi về. 

- Thay thế hệ thống chiếu sáng bằng đèn led thay cho đèn huỳnh quang (đèn led 

ngoài các ưu điểm về kinh tế như tuổi thọ bóng đèn, chi phí điện năng… thì còn 

các ưu điểm khác như thân thiện với môi trường, không sinh nhiệt cao, không 

thải ra môi trường các chất độc hại khi trở thành rác thải…). 

6.2.2 Sử dụng dầu Diezen và xăng 

Tình hình sử dụng năng lượng dầu Diezen và xăng (sử dụng chủ yếu cho việc vận 

chuyển) và hiệu quả sử dụng năng lượng từ dầu Diezen (lít / triệu đồng doanh thu) năm 

2015, 2016 như sau:  
 

Năm 
Doanh thu thuần TM- DV 

(tr.đồng) 

Lượng dầu diezen, 

xăng tiêu thụ (lít) 

Lượng dầu diezen, xăng tiêu 

thụ trung bình 

(lít / trđ Doanh thu) 

2015 328.392 16.113 0,0491 

2016 361.010 11.563 0,0320 
 

 Năm 2016, doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm lượng dầu diezen và xăng với tỷ lệ 

giảm là 28,2%; lượng dầu diezen, xăng tiêu thụ trung bình trên doanh thu giảm đến 

34,7% so với năm 2015. Đây cũng xem như là khoản tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp 

đồng thời cũng góp phần giảm việc ô nhiễm môi trường do khói bẩn đến từ những 

phương tiện giao thông. 

6.3 Sử dụng nguồn nước hiệu quả 

Xác định nước là yếu tố quan trọng cần quan tâm trong chuỗi hoạt động bảo vệ 

môi trường, nguồn nước tại Doanh nghiệp đang sử dụng sinh hoạt là nguồn nước sạch 

do Công ty CP Cấp nước Bến Thành cung cấp.  
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Tình hình sử dụng nguồn nước và hiệu quả sử dụng nguồn nước (m
3
/triệu đồng 

doanh thu) năm 2015, 2016 như sau: 

 

Năm 
Doanh thu thuần TM- DV 

(tr.đồng) 

Lượng nước tiêu thụ 

(m
3
) 

Lượng nước tiêu thụ trung bình 

(m
3
 / trđ Doanh thu) 

2015 328.392 14.513 0,0442 

2016 361.010 6.760 0,0187 

 

Từ số liệu trên cho thấy, năm 2016, doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm lượng nước 

tiêu thụ với tỷ lệ giảm là 53,4%; lượng nước tiêu thụ trung bình trên doanh thu giảm đến 

57,6% so với năm trước là nhờ doanh nghiệp có biện pháp nhằm kiểm soát, kiểm tra hợp 

lý.  

Để kiểm soát việc sử dụng nguồn nước, hạn chế tối đa sự lãng phí trong việc sử 

dụng nước, doanh nghiệp có một số biện pháp quản lý, cụ thể như: 

- Xây dựng hệ thống cấp thoát nước chắc chắn, đảm bảo không bị rò rỉ nước, dễ 

kiểm soát và sữa chữa kịp thời khi có sự cố. 

- Tuyên truyền ý thức tiết kiệm nước, có theo dõi thống kê hàng tháng, nhắc nhở 

tắt mở, sử dụng đúng mục đích đối với toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công 

ty.   

6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 
 

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường. 
Không có 

Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và 

các quy định về môi trường. 
Không có 

 

6.5 Chính sách liên quan đến người lao động 

Con người là yếu tố cốt lõi, quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh 

nghiệp, vì vậy trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực, các giải pháp tập trung nhằm 

xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ, chuyên nghiệp, thân thiện. Doanh 

nghiệp luôn trân trọng những giá trị do người lao động tạo ra và đóng góp vào thành 

công chung, luôn mang đến cho người lao động một môi trường làm việc tốt, công bằng, 

mỗi cá nhân đều có cơ hội được làm việc, rèn luyện, đào tạo để hướng đến sự thành 

công và phát triển sự nghiệp.  

6.5.1 Tổng quan về lực lượng lao động 

 Lực lượng lao động ngày càng được trẻ hóa, có trình độ chuyên môn, kinh 

nghiệm, năng lực và bản lĩnh vững vàng là nền tảng vững chắc giúp doanh nghiệp hoàn 

thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2016, chiến lược kinh doanh các năm tiếp theo. 

  Trong năm 2016, Công ty đã bổ nhiệm 10 lao động giữ vị trí quản lý cấp cao và 

cấp trung; tuyển dụng mới 20 lao động; điều động, bố trí 13 lao động tại văn phòng công 

ty và một số đơn vị trực thuộc.  
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Tổng số lao động theo giới tính  

   
 

     

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 

Số 

Lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

Lượng 

Tỷ lệ 

% 

Nam 95 31% 83 30% 

Nữ 212 69% 195 70% 

Tổng số lao động 307 100% 278 100% 

      Tổng số lao động theo độ tuổi  

     
 

     

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 

Số 

Lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

Lượng 

Tỷ lệ 

% 

Dưới 30 tuổi  91 30% 89 32% 

30-50 tuổi  135 44% 104 37% 

Trên 50 tuổi  81 26% 85 31% 

Tổng số lao động 307 100% 278 100% 

Tổng số lao động theo trình độ học vấn : 

    
 

     

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 

Số 

Lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

Lượng 

Tỷ lệ 

% 

Tốt nghiệp phổ thông  204 66% 191 69% 

Cao đẳng  21 7% 19 7% 

Đại học 50 16% 48 17% 

Trên đại học 4 1% 6 2% 

Tổng số lao động  307 100% 278 100% 

      Tổng số lao động theo hợp đồng lao động: 

    
      

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 

Số 

Lượng 
Tỷ lệ 

% 
Số 

Lượng 
Tỷ lệ 

% 

HĐLĐ không xác định thời hạn 250 81% 234 84% 

HĐLĐ xác định thời hạn 36 12% 37 13% 

HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng 21 7% 7 3% 

Tổng số lao động 307 100% 278 100% 
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– Trong năm 2016, Công ty đã ký 68 hợp đồng lao động. Trong đó: 

 Hợp đồng lao động chính thức với 20 người.  

 Tái ký hợp đồng lao động với 48 người, trong đó hợp đồng lao động dưới 12 

tháng là 2 người; hợp đồng lao động từ 12 tháng đến 36 tháng là 31 người; 

hợp đồng lao động không xác định thời hạn là 15 người. 

– Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số người lao động đã ký kết hợp đồng lao động 

gồm có: 

 Hợp đồng không xác định thời hạn là 234 người. 

 Hợp đồng có thời hạn từ 1 đến 3 năm là 37 người. 

 Hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng là 07 người. 
 

Mức lương trung bình đối với người lao động qua các năm: 

 

Nội dung Năm 2015 Năm 2016 

Thu nhập bình quân 8.900.000 đồng 9.200.000 đồng 
 

6.5.2 Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khoẻ, an toàn và phúc lợi của người 

lao động: 

-  Về an toàn lao động, vệ sinh lao động: 

Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc luôn đảm bảo nơi làm 

việc cho người lao động đạt yêu cầu về không gian về các điều kiện an toàn, vệ 

sinh lao động; Định kỳ kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều 

kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động. Chương trình thực hành 5S 

(Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) luôn được Doanh nghiệp triển 

khai và áp dụng tại đơn vị nhằm mục đích chính là cung cấp một môi trường làm 

việc với tinh thần cải tiến liên tục, thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.   

Doanh nghiệp luôn thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài 

sản, tiền, hàng hoá, an ninh trật tự trên toàn hệ thống với các giải pháp cụ thể, 

phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Trong nhiều năm liền, không xảy ra trường 

hợp mất cắp, cháy nổ. 

Song song đó, người lao động luôn có ý thức bảo vệ an toàn lao động, bảo 

vệ tài sản, hàng hóa, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy 

và vệ sinh lao động tại nơi làm việc. 

Phát động không gian xanh trong văn phòng công ty với hình thức trên 

bàn làm việc có cây xanh để điều hoà và thanh lọc không khí mang lại một môi 

trường làm việc luôn trong lành, tươi mới …  

- Về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 

Việc bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tùy thuộc vào điều kiện 

kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc nhưng vẫn đảm bảo thực hiện theo Bộ 

Luật Lao động. Các chế độ phép hàng năm, ốm đau, thai sản... đều được hưởng 

theo quy định pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết. 
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Các trường hợp nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương của người lao 

động đã được thực hiện theo đúng Thỏa ước lao động tập thể như: người lao động 

kết hôn, con kết hôn, gia đình có tang… 

- Về tiền lương, tiền thưởng: 

Thu nhập bình quân trong năm 2016 của người lao động là 9,2 triệu 

đồng/người/tháng. Công ty đã thực hiện việc nâng bậc lương cho người lao động 

đủ điều kiện theo qui định của pháp luật và theo qui định của công ty. 

Ngoài tiền lương, các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương, tiền 

cơm trưa, tiền đồng phục, các chế độ công tác phí và các chế độ khuyến khích 

khác đều được Tổng Giám đốc thực hiện trên cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng 

lao động hoặc quy định trong quy chế Công ty. 

Căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty, của các đơn vị trực 

thuộc và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, Tổng Giám đốc quyết 

định mức thưởng cho người lao động. Định hướng tiền lương, tiền thưởng phân 

phối cho người lao động tương xứng với chức danh và hiệu quả làm việc của 

người lao động trong từng bộ phận, đơn vị công tác. Trong năm 2016, Công ty đã 

tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế lương – thưởng nhằm khuyến khích người lao 

động phấn đấu tăng năng suất lao động và có tinh thần trách nhiệm cao trong 

công việc. 

- Về chính sách tuyển dụng: 

Doanh nghiệp luôn coi trọng việc thu hút nhân tài nhằm bổ sung thêm 

người giỏi, trẻ, mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất tham gia 

vào bộ máy quản lý điều hành của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp luôn định hướng xây dựng đội ngũ nhân viên năng động, 

chuyên nghiệp nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.  

Tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp là lựa chọn những ứng viên không 

chỉ đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức mà trên hết là sự 

phù hợp với môi trường, văn hóa doanh nghiệp.  

- Về chính sách phúc lợi: 

Doanh nghiệp luôn thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về chế 

độ, chính sách đối với người lao động. Hàng năm, Doanh nghiệp đều thực hiện 

trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 

động đầy đủ theo đúng qui định pháp luật. Ngoài các quyền lợi về khám chữa 

bệnh theo chế độ Bảo hiểm y tế, Doanh nghiệp mua thêm Bảo hiểm tai nạn con 

người 24/24 cho toàn thể người lao động trong doanh nghiệp và tổ chức khám 

sức khoẻ định kỳ để người lao động an tâm công tác.  

Đồng thời doanh nghiệp cũng giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách về 

thai sản, ốm đau, thôi việc, nghỉ hưu cho người lao động theo đúng quy định. Chế 

độ đối với các trường hợp nghỉ dài hạn (thai sản, ốm đau…): 100% nhân viên 

nghỉ thai sản hoặc ốm đau được trở lại làm việc theo chế độ của Doanh nghiệp.  

 Bên cạnh đó, công tác chăm lo người lao động luôn được Doanh nghiệp 

quan tâm thực hiện tốt như: trang bị đồng phục cho người lao động; tổ chức tham 

quan nghỉ mát hàng năm nhằm tạo sự gắn kết giữa các cá nhân với cá nhân, giữa 
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cá nhân với tập thể; tổ chức chương trình Giờ thứ 9 – Tháng Công nhân với Hội 

thi Karaoke; tặng quà cho toàn thể người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết 

Trung thu và các ngày lễ lớn của đất nước, tặng thưởng cho con của người lao 

động có thành tích cao trong học tập; chi mừng người lao động lập gia đình; 

người lao động nữ sinh con, khen thưởng các cá nhân Lao động giỏi tiêu biểu, ... 

Vì vậy, người lao động luôn an tâm công tác, tin tưởng và gắn bó với doanh 

nghiệp. 

 Doanh nghiệp đảm bảo quyền tự do tham gia hoạt động công đoàn của 

người lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn hoạt động theo 

Luật công đoàn và Bộ luật Lao động. Thực hiện Nghị định 60 của Chính phủ về 

thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, Công đoàn phối hợp với lãnh 

đạo Công ty tổ chức Hội Nghị người lao động đúng theo qui định, thực hiện Quy 

chế đối thoại, Quy chế Hội nghị người lao động, bầu Ban đối thoại… 

Ngoài ra doanh nghiệp còn tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho người lao động 

kết hôn, ốm đau, thai sản; chi đám tang tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con của 

người lao động. Tất cả các phúc lợi này đều được nêu rõ trong Thỏa ước Lao 

động, áp dụng với toàn bộ nhân viên Công ty. 

Tổng số tiền chi cho công tác bảo hiểm trong năm 2015, 2016 như sau: 

 

Nội dung Năm 2015 Năm 2016 

Bảo hiểm xã hội 2.837.695.590 2.912.880.555 

Bảo hiểm y tế  473.442.390 485.999.874 

Bảo hiểm thất nghiệp  157.680.130 161.823.000 

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 90.330.662 73.306.451 

Tổng cộng 3.559.148.772 3.634.009.880 

 

 

Nội dung Năm 2015 Năm 2016 

Chi phí du lịch  808.868.000 1.032.716.000 

Khám sức khỏe  139.620.000 197.824.000 

Trợ cấp thôi việc  2.099.829.791 802.783.341 

Tổng cộng 3.048.317.791 2.033.323.341 
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6.5.3 Hoạt động đào tạo người lao động 

Số giờ đào tạo trung bình theo cấp bậc như sau: 

  
 

       

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 

Quản lý  Nhân viên Tổng Cộng  Quản lý  Nhân viên Tổng Cộng  

Tổng số giờ đào tạo  297 1.065 1.362 690 1.596 2.286 

Tổng số lao động 

tham gia  13 54 67 19 46 65 

Số giờ đào tạo trung 

bình  22,8 19,7 20,3 36,3 34,7 35,2 
 

Trong những năm qua, công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

rất được doanh nghiệp chú trọng. Doanh nghiệp luôn tạo điều kiện tối đa về thời gian và 

kinh phí để người lao động tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng 

làm việc. Kết quả các chương trình đào tạo được đánh giá là khả quan thông qua chuyển 

biến nhận thức, ứng dụng được vào thực tiễn, góp phần xây dựng hình ảnh mới và làm 

gia tăng giá trị doanh nghiệp. 

Công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ người lao động phù hợp với chiến lược phát 

triển trung và dài hạn của doanh nghiệp. Trong năm 2016, Doanh nghiệp đã cử trên 60 

lượt lao động tham gia các khóa đào tạo như lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm soát 

nội bộ, kế toán doanh nghiệp, kế toán trưởng, pháp luật lao động, nghiệm thu quyết toán 

công trình, lớp Năng lực quản lý cấp trung thiết yếu v.v… 

Bên cạnh đó, toàn thể người lao động đều tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt 

cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

Một số chương trình đào tạo đã thực hiện trong năm 2016: 

 
 

  

Stt Tên chương trình đào tạo 

Số lượng  

được huấn luyện 

Đối tượng  

được huấn luyện 

1 Lập và thẩm định dự án đầu tư 3 Quản lý + nhân viên 

2 Kiểm soát nội bộ 1 Nhân viên 

3 Tập huấn PCCC 6 Quản lý + nhân viên 

4 Kế toán trưởng 2 Nhân viên 

5 Kế toán doanh nghiệp 1 Nhân viên 

6 Bồi dưỡng chuyên sâu về lao động 2 Quản lý + nhân viên 

7 Lớp quản lý cấp trung thiết yếu 20 Quản lý 

8 Nghiệm thu thanh quyết toán công trình 1 Nhân viên 

9 Quản lý dự án 2 Nhân viên 

10 Kỹ năng bán hàng 25 Nhân viên 
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6.6.  Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

6.6.1.  Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, tuân thủ pháp luật: 

 Doanh nghiệp chấp hành đúng các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; chấp hành tốt công tác quản lý tài chính và chế độ thông tin báo cáo; thực hiện tốt 

việc công khai về tài chính và phân phối; thực hiện tốt Nghị quyết số 11 của Chính Phủ 

về những giải pháp chủ yếu tập trung kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm 

an sinh xã hội. 

 Doanh nghiệp chấp hành và thực hiện tốt các nghĩa vụ nộp thuế, không để tồn 

đọng các khoản thuế đối với Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản 

lý, sử dụng vốn và tài sản theo quy định của pháp luật và Công ty, trích lập đầy đủ các 

khoản dự phòng. 

 Tổng số tiền thuế Doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách Nhà nước năm 2015, 2016 

như sau: 

- Năm 2015:   63.348.769.066 đồng 

- Năm 2016:   58.731.744.844 đồng. 

6.6.2 Thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức: 

 Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo hàng năm, doanh nghiệp thực hiện 

đầy đủ các thủ tục, báo cáo cần thiết để công bố thông tin kịp thời đến cổ đông, nhà đầu 

tư và người lao động. Ngoài các cuộc tiếp xúc trực tiếp với cổ đông, doanh nghiệp 

thường xuyên trả lời câu hỏi qua email, điện thoại cho cổ đông và cộng đồng đầu tư nắm 

rõ các vấn đề về doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện việc chi trả cổ tức qua các năm 

theo đúng tỷ lệ % chia cổ tức được thông qua theo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ  đông 

thường niên. 

 6.6.3  Hoạt động xã hội, cộng đồng: 

 Bên cạnh việc phát triển hiệu quả kinh doanh theo phương hướng nhiệm vụ đề ra, 

Doanh nghiệp còn quan tâm đến việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, 

và xem như là nét đẹp văn hoá của doanh nghiệp.   

 Trong năm 2016, các hoạt động xã hội từ thiện, hướng đến cộng đồng, đền ơn 

đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng… đã được triển khai và tích cực thực 

hiện, tiêu biểu như: 

- Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng ở Bến Tre. 

- Đóng góp quỹ xã hội Tổng Công ty Bến Thành; đóng góp tủ thờ cho gia đình 

chính sách huyện Củ Chi. 

- Đóng góp quỹ phòng chống thiên tai của Thành phố. 

- Đóng góp quỹ Vì người nghèo Quận 1. 

- Tài trợ học bổng sinh viên nghèo, học giỏi Đại học Ngân hàng Thành phố. 

- Thăm, tặng quà bệnh nhân trại nuôi người già neo đơn, bệnh nhân bệnh viện Ung 

bướu Thành phố. 

- Hỗ trợ các địa phương chăm lo Tết cho người nghèo. 

 

 

 



Báo cáo thường niên năm 2016 Trang - 37 - 
 

 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: 

Tình hình chung năm 2016:  

 Tác động tiêu cực của nền kinh tế thế giới 

trong năm 2016 ảnh hưởng rõ rệt đến kinh tế 

Việt Nam như: kinh tế toàn cầu tăng trưởng 

chậm hơn so với dự báo; tăng trưởng thương 

mại đạt mức thấp; giá dầu thô và nông sản 

giảm mạnh; cùng với hạn hán, thiên tai do tác 

động của biến đổi khí hậu. Do đó, Tổng sản 

phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng 6,21% 

chưa đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% Quốc hội 

đề ra. 

 Năm 2016 bất chấp khó khăn và thách thức, 

nền tảng kinh tế nước ta tiếp tục được duy trì 

và củng cố. Cụ thể số liệu so năm trước: Chỉ số 

giá tiêu dùng tăng 4,74% nằm trong giới hạn 

mục tiêu 5% mà Quốc hội đề ra; tổng mức bán 

lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,2%; vốn đầu tư 

từ ngân sách nhà nước tăng 15,1%; vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài thực hiện tăng 9%; khách 

quốc tế đến Việt Nam tăng 26%.  
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1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh: 

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 39,01 tỷ đồng; trong đó công ty mẹ thực hiện 

38,56 tỷ đồng, vượt 13,42% kế hoạch ĐHĐCĐ giao, bằng 80,66% so với năm 

trước. Nguyên nhân lợi nhuận trước thuế giảm so với năm 2015 chủ yếu là do 

trong năm 2016 doanh nghiệp có khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào 

Công ty liên kết (Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng). Ngoài ra, năm trước 

Công ty có khoản thu nhập khác và thoái vốn thành công các khoản đầu tư. 

- Tỷ lệ cổ tức: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 18% đảm bảo 

mức chi trả cổ tức tối thiểu 15% theo chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao năm 2016. 

 Những mặt làm được: 

- Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 mà 

Đại hội đồng cổ đông giao. 

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 

- Đã hoàn tất thủ tục pháp lý chợ Bến Thành, chợ Dân Sinh, chợ Tân Định, chợ 

Thái Bình theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty. 

- Đối với các dự án đầu tư: thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu trong 

việc xây dựng Công trình 129-131 Tôn Thất Đạm, Quận 1 đảm bảo an toàn, sát 

tiến độ. 

- Về hoạt động đầu tư tài chính: Hoàn tất việc góp vốn thành lập Công ty Quản lý 

Khách sạn Vision; Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Du lịch Bến 

Thành Non Nước từ 9,31% lên 16%. 

- Đảm bảo tình hình tài chính của Công ty an toàn, lành mạnh. 

- Duy trì được việc làm và thu nhập cho khoảng 300 người lao động, đồng thời 

hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước. 

- Hoàn thành công tác đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn, 

nghiệp vụ cho người lao động. 

2. Tình hình tài chính: 

1. 2.1 Tình hình tài sản: 

 Tài sản cố định: 
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Đơn vị tính: triệu đồng 

Khoản mục  Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại 

Tỷ lệ còn lại 

(%) 

Tài sản cố định hữu hình 163.511 50.923 112.588 68,86 

Nhà cửa vật kiến trúc 132.308 28.352 103.956 78,57 

Máy móc thiết bị 25.207 18.820 6.387 25,34 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 5.520 3.503 2.017 36,54 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 476 248 228 47,90 

Tài sản cố định vô hình 25.256 133 25.123 99,47 

Phần mềm vi tính 390 133 257 65,90 

Quyền sử dụng đất 24.866 - 24.866 100,00 

Chi phí XDCB dở dang 72.231  72.231 100,00 

Tổng cộng 260.998 51.056 209.942 80,44 

 Các khoản phải thu: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Tổng số 

Trong 

đó quá 

hạn 

Tổng số 

Trong 

đó quá 

hạn 

Tổng số 

Trong 

đó  

quá hạn 

Phải thu khách hàng 3.207 - 408 - 353 - 

Trả trước cho người bán 123 - 1.796 - 550 - 

Các khoản phải thu khác 7.003 - 957 - 1.746 - 

Phải thu về cho vay ngắn hạn - - - - 5.000 - 

Tổng các khoản phải thu 10.333 - 3.161 - 7.649 - 

Dự phòng phải thu ngắn hạn 

khó đòi 

- - - - - - 

2. 2.2 Tình hình nợ phải trả: 

Doanh nghiệp hiện không có các khoản nợ phải thanh toán quá hạn nào. Doanh 

nghiệp luôn thanh toán đúng và đầy đủ các khoản nợ của Doanh nghiệp khi đến 

hạn. Căn cứ báo cáo kiểm toán các năm 2014, 2015 và 2016 Doanh nghiệp đã thanh 

toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. 
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 Tổng dư nợ ngân hàng: 

                                                                                                                                 Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Giá trị 

% dư 

nợ vay 
Giá trị 

% dư 

nợ vay 
Giá trị 

% dư 

nợ vay 

Vay ngắn hạn - - - - - - 

Vay dài hạn - - 11.907 91,66 9.739 100 

Vay dài hạn đến hạn trả - - 1.084 8,34 - - 

Tổng dư nợ vay - - 12.991 100 9.739 100 

 

 Nợ ngắn hạn: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Tổng số Tổng số Tổng số 
Trong đó 

quá hạn 
Tổng số 

Trong đó 

quá hạn 

Phải trả người bán 23.656 - 27.204 - 31.891 - 

Người mua trả tiền trước 1.712 - 5.917 - 4.254 - 

Thuế và các khoản phải 

nộp Nhà nước 
8.346 - 2.877 - 6.711 - 

Phải trả người lao động 8.433 - 11.407 - 7.457 - 

Chi phí phải trả 101 - 346 - 291 - 

Doanh thu chưa thực hiện 

ngắn hạn 
415 - 258 - 60 - 

Phải trả ngắn hạn khác 486 - 573 - 392 - 

Vay và nợ thuê tài chính 

ngắn hạn  
- - 1.084 - - - 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5.478 - 3.302 - 5.296 - 

Tổng các khoản phải trả 48.627 - 52.968 - 56.352 - 

Dự phòng phải trả - - - - - - 

 

 



Báo cáo thường niên năm 2016 Trang - 41 - 
 

 Nợ dài hạn: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Tổng số 

Trong 

đó quá 

hạn 

Tổng số 

Trong 

đó quá 

hạn 

Tổng số 
Trong đó 

quá hạn 

Phải trả dài hạn khác* 21.997 - 22.954 - 61.381 - 

Doanh thu chưa thực hiện DH - - - - - - 

Vay và nợ thuê tài chính DH - - 11.907 - 9.739 - 

Tổng các khoản phải trả 21.997 - 34.861 - 71.120 - 

Dự phòng phải trả - - - - - - 

 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý: 

 Thực hiện sửa đổi, bổ sung quy hoạch đội ngũ kế thừa cho các chức danh lãnh 

đạo cấp cao và lãnh đạo cấp trung của doanh nghiệp. 

 Trong năm 2016, Công ty đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và 

các quy chế nội bộ trong doanh nghiệp như: ban hành Quy chế văn thư và lưu 

trữ; sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý phần vốn và đại diện vốn của Công ty 

tại các doanh nghiệp khác, Quy chế đầu tư và Chính sách đầu tư, Quy chế tài 

chính phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng như với đáp ứng tình 

hình thực tế của doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung Quy chế lương – thưởng 

nhằm khuyến khích người lao động phấn đấu tăng năng suất lao động và có 

tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; bổ sung các quy trình nội bộ của 

doanh nghiệp nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động trong nội bộ doanh 

nghiệp và phù hợp với quy định pháp luật; soạn thảo mẫu hợp đồng cho thuê 

bất động sản, tham gia soạn thảo và góp ý hoàn thiện các hợp đồng hợp tác 

với các đối tác trong việc phát triển các dự án bất động sản của Công ty. 

4. Công tác quản trị tại doanh nghiệp: 

4.1  Thực hiện các dự án đầu tư 

 Doanh nghiệp đã nỗ lực hết mình, liên hệ với các Sở ban ngành để hoàn thành 

việc cấp đổi sổ cho một số mặt bằng, từ đó giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn 

trong việc đầu tư, phát triển các dự án tại các mặt bằng. 

4.2 Công tác kinh doanh 

 Doanh nghiệp đã tích cực tìm kiếm thêm các đối tác mới và đàm phán với các 

khách hàng sắp hết hạn hợp đồng thuê để điều chỉnh tăng giá cho thuê phù 

hợp với tình hình thị trường nhằm mang lại hiệu quả cao hơn cho doanh 

nghiệp. 
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4.3 Công tác hành chính 

 Sắp xếp lại kho tàng hợp lý, giảm diện tích làm kho để tăng diện tích khai 

thác kinh doanh.  

 Thực hành công tác tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu mua sắm vật dụng 

văn phòng, vật dụng tiếp tân, vệ sinh, văn phòng phẩm … sử dụng thiết bị tiết 

kiệm điện năng; khoán định mức hàng tháng chi phí điện thoại, xăng đi công 

tác cho nhân viên. 

5. Kế hoạch phát triển: 

5.1 Dự báo tình hình:  
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5.2 Mục tiêu 

 Phát huy những thành quả đạt được 

trong năm 2016, Doanh nghiệp sẽ 

tiếp tục duy trì ổn định hoạt động 

kinh doanh, huy động mọi nguồn 

lực, tập trung các giải pháp điều 

hành nhằm phấn đấu thực hiện các 

chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Cụ thể:  

 Tổng doanh thu:              310 tỷ 

 Lợi nhuận trước thuế:     35 tỷ 

 Cổ tức :                          15% 

 Đảm bảo tình hình tài chính toàn 

Công ty an toàn, hiệu quả. 

 Mở rộng mạng lưới và các mô hình kinh doanh mới; Phát triển sản phẩm mới, 

riêng biệt, nâng cao giá trị thương hiệu. 

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

5.3 Giải pháp:  

 Hoạt động kinh doanh: 

 Tiếp tục tái cơ cấu ngành hàng kinh doanh theo hướng nâng cao tỷ trọng lãi 

gộp trên cơ sở nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ hậu mãi; Giảm nhập 

khẩu những ngành hàng nhiều rủi ro; Phát triển sản phẩm mới góp phần 

quảng bá uy tín, hình ảnh Doanh nghiệp đến với khách hàng nhằm nâng cao 

giá trị thương hiệu.  

 Tăng cường công tác dự báo tình hình thị trường, đặc biệt là tỷ giá USD/VND 



Báo cáo thường niên năm 2016 Trang - 44 - 
 

để phòng tránh các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại và 

các hoạt động khác của doanh nghiệp. 

 Thường xuyên phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của một số đơn vị trực 

thuộc, tái cơ cấu tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 

của Công ty. 

 Khai thác tối đa bất động sản hiện có trên cơ sở đầu tư, nâng cấp mở rộng để 

tăng hiệu quả. 

 Thực hiện các dự án đầu tư 

 Trong năm 2017, Doanh nghiệp sẽ tiếp tục cố gắng cùng với các nhà thầu 

hoàn thiện và đưa vào sử dụng tòa nhà tại 129 – 131 Tôn Thất Đạm, Tòa nhà 

361 Trần Hưng Đạo, nghiên cứu triển khai các dự án mới như 29/8 Calmette, 

13-15 Calmette… và tiếp tục hoàn thành hồ sơ cấp đổi sổ cho các mặt bằng 

còn lại.  

 Nghiên cứu và đề xuất đầu tư, phát triển tối ưu các mặt bằng hiện có của 

Doanh nghiệp cũng như các dự án kinh doanh mới, mang lại nguồn thu ổn 

định và tiếp tục khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thương trường, giúp 

công ty trở thành một trong những Doanh nghiệp phát triển vững mạnh, ổn 

định trên địa bàn Tp.HCM. 

 Tài chính: 

 Cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính theo định hướng chiến lược phát triển 

của Doanh nghiệp. Thực hiện theo quyết định của Hội đồng Quản trị, trong 

tháng 01/2017 Doanh nghiệp đã nhanh chóng hoàn tất việc nhận chuyển 

nhượng, nâng tỷ lệ vốn góp lên 100% tại Công ty con (Bến Thành Sun Ny) và 

chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Quản lý 

Khách sạn Vision cho nhà đầu tư khác. 

 Giám sát việc quản trị rủi ro, kiểm soát tồn kho, công nợ, đảm bảo dòng tiền 

cho hoạt động kinh doanh toàn Công ty. 

 Chuẩn bị các phương án tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông phê 

duyệt. 

 Thường xuyên thực hiện công tác dự báo về kinh tế vĩ mô để hạn chế tối đa 

những rủi ro thiệt hại của Doanh nghiệp. 

 Nguồn nhân lực: 

 Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động theo đúng quy 

định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. 

 Sửa đổi, bổ sung bảng mô tả công việc áp dụng trong toàn doanh nghiệp. 

 Sửa đổi, bổ sung quy định đánh giá hiệu quả công việc của người lao động 

phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao 

động. 

 Thực hiện lưu trữ điện tử hồ sơ người lao động. 

 Triển khai thực hiện Quy chế phân phối tiền lương mới trong toàn Công ty từ 

ngày 01/01/2017. 
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 Công tác quản trị khác: 

 Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy trình, thống nhất các hồ sơ, 

biểu mẫu, nâng cấp các ứng dụng công nghệ trong hoạt động: phần mềm kế 

toán, website công ty… nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro 

trong công việc. 

 Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để gia hạn thời gian thuê đất của các 

thửa đất sắp đến hạn để chủ động hơn trong các hoạt động đầu tư, khai thác, 

nâng cao lợi nhuận. 

 Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, tăng cường quảng bá thương hiệu 

Ben Thanh TSC đến với đối tác và khách hàng. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

– HĐQT đã thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát trong việc giám sát, hoạt 

động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

– Với nhận định năm 2016, tuy tình hình kinh tế trong nước có những chuyển 

biến tích cực nhưng doanh nghiệp vẫn còn phải đối mặt với những thách thức, 

những diễn biến khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh 

nghiệp, Hội đồng quản trị chủ trương đề ra các mục tiêu định hướng phát triển 

Công ty theo hướng ổn định bền vững, bám sát theo diễn biến thực tế hoạt 

động của doanh nghiệp, tập trung chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động để 

thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, đảm bảo quyền lợi 

của quý cổ đông. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: 

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ:  

– Thực hiện đúng chức năng quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của 

công ty; kịp thời đưa ra các giải pháp và quyết định thuộc thẩm quyền phù 

hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp; hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, 

kế hoạch năm 2016.  

– Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được triển khai nhanh chóng 

và đạt hiệu quả khá cao.  

– Các ý kiến tham mưu, đề xuất phù hợp định hướng phát triển của doanh 

nghiệp và tình hình thực tế, góp phần quan trọng đem lại kết quả kinh doanh 

khả quan trong những năm qua. 

– Báo cáo đầy đủ và cung cấp thông tin cho HĐQT được thực hiện thường 

xuyên đã phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, góp ý của HĐQT đối với Ban 

Tổng Giám đốc để tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của 

Doanh nghiệp.   
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3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 

 Kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ  

                                                                                     Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện năm 

2016 

Kế hoạch năm 

2017 

% tăng giảm so với 

năm 2016 

Lợi nhuận trước thuế 38,56 35 -9,23% 

Tỷ lệ cổ tức chi trả  Dự kiến 18 % 15%  

 

 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 hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao. 

– Tăng cường công tác dự báo, đánh giá kịp thời những biến động thị trường để 

có những giải pháp kịp thời đối với từng đơn vị, từng lĩnh vực. 

–  Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh 

nghiệp an toàn, hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu sản xuất kinh doanh. 

–  Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường kiểm soát chi phí hiệu quả, tăng cường 

công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ, 

hàng tồn kho. 

– Thực hiện tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp theo đúng nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông và các qui định pháp luật liên quan. 

– Tiếp tục cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho 

việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày một lớn mạnh. 

– Tiếp tục khai thác lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh 

doanh bán lẻ để giữ vững thị trường hiện có và gia tăng lợi nhuận, nâng cao 

uy tín thương hiệu; đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ và chú trọng dịch 

vụ hậu mãi. 

– Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới để gia tăng thị phần; phát triển sản phẩm, 

lĩnh vực mới; tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua tự đầu tư và 

hợp tác đa sở hữu vốn. 

– Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà 129 – 131 Tôn Thất 

Đạm và 361 Trần Hưng Đạo để hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 

2017. 

– Chỉ đạo chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa của 

doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai 

đoạn mới.  
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– 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 hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền 

hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và 

hoạt động Công ty và các quy chế khác. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

1. Hội đồng quản trị: 

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

HỌ TÊN CHỨC VỤ 

SỐ CP NẮM GIỮ Tỷ lệ 

% CP 

nắm 

giữ 

Ghi chú Số CP 

đại diện 

Số CP cá 

nhân sở hữu 

1.  Ông Phan Văn Quang Chủ tịch 1.379.792 12.045 13,12 
TV. Không 

điều hành 

2. Ông Trần Cảnh Thông Thành viên 0 608.959 5,74 
TV. Không 

điều hành 

3. Ông Vũ Hoàng Tuấn Thành viên 919.861 7.658 8,75 
TV. Không 

điều hành 

4. Ông Đỗ Ngọc Đông Thành viên 0 122.952 1,16 
TV. Không 

điều hành 

5. Ông Trần Hữu Hoàng Vũ Thành viên 919.861 0 8,68 
TV. Điều 

hành 

 

 Ông: PHAN VĂN QUANG  –  Chủ tịch Hội đồng quản trị 

• Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Doanh Khách sạn Plaza. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Huế. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến Thành – Mũi Né. 

- Phó chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy. 

• Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là:  1.391.837 cổ phần. Trong đó: 

- Cá nhân: 12.045 cổ phần, chiếm 0,11% vốn điều lệ 

- Đại diện: 1.379.792 cổ phần, chiếm 13,01% vốn điều lệ 
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 Ông: TRẦN HỮU HOÀNG VŨ –  Thành viên Hội đồng quản trị 

Hồ sơ chi tiết đã được thể hiện ở trang 18. 

         Ông: TRẦN CẢNH THÔNG  –  Thành viên Hội đồng quản trị          

•  Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Giám đốc tài chính Công ty TNHH “Kaluzskaia obuv” 

• Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016  là: 608.959 cổ phần; 

Trong đó: 

- Cá nhân: - : 608.959 cổ phần, chiếm 5,74% 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 

      Ngô Thị Thái Vợ 525.169 cổ phần 

      

   Ông: VŨ HOÀNG TUẤN – Thành viên Hội đồng quản trị  

•   Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

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

- Trưởng Ban Kiểm soát CTCP XNK Giày dép Nam Á, CTCP XNK Khánh Hội. 

- Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước. 

• Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là: 927.519 cổ phần; 

• Trong đó: 

-     Cá nhân : 7.658 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ 

-    Đại diện : 919.861 cổ phần, chiếm 8,68 % 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 

Tổng Công ty Bến Thành - TNHH 

MTV 

Trưởng Phòng 

Kiểm soát nội bộ 
4.599.307 cổ phần 

• 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 

MTV 

 

Chủ tịch HĐTV 4.599.307 cổ phần 
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 Ông: ĐỖ NGỌC ĐÔNG – Thành viên Hội đồng quản trị 

• Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

     -  Thành viên HĐQT CTCP Du lịch Bến Thành – Non nước. 

• Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016  là: 122.952 cổ phần; 

•  Trong đó: 

-  Cá nhân -  122.952 cổ phần, chiếm 1,16% vốn điều lệ 

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

• Số cổ phần của những người có liên quan: không có 

b.  Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có) 

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016: 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao 

và thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Hội 

đồng quản trị Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt 

động quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên 

sự thống nhất cao của các thành viên và thường xuyên được kiểm tra, kiểm soát việc 

triển khai thực hiện và kết quả thực hiện. Từng thành viên Hội đồng quản trị đã nỗ lực 

hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát 

triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp. 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HĐQT NĂM 2016: 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp để xem xét, quyết 

định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Phiên họp Hội đồng quản trị 

được mở rộng tham gia dự họp của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán 

trưởng công ty.  Nội dung các cuộc họp gồm: 

STT Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

1 Tại phiên họp lần 01/2016  05/01/2016 
- Xem xét chi thưởng vượt kế hoạch cho 

HĐQT, BKS năm 2015. 
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2 Tại phiên họp lần 02/2016  01/03/2016 

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt 

động Hội đồng quản trị Công ty năm 

2015 và phương hướng năm 2016. 

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt 

động kinh doanh Công ty năm 2015 và 

phương hướng hoạt động năm 2016. 

- Xem xét dự thảo phương án phân phối 

lợi nhuận năm 2015. 

- Xem xét ủy quyền quyết định phương án 

sử dụng quỹ khen thưởng năm 2015. 

- Xem xét phê duyệt dự toán quỹ phúc lợi 

năm 2016 của Công ty. 

- Xem xét phê duyệt việc chuyển tiền từ 

quỹ khen thưởng sang quỹ phúc lợi của 

Công ty. 

- Xem xét chấp thuận nội dung sửa đổi, bổ 

sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty và bổ sung vào chương trình 

nghị sự trình ĐHĐCĐ thường niên năm 

2016 xem xét thông qua. 

- Xem xét sửa đổi nội dung Hợp đồng cho 

thuê Tòa nhà 25 Trương Định. 

- Xem xét chấp thuận chủ trương chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu 

nhà ở. 

- Xem xét thông qua nội dung ngày chốt 

danh sách cổ đông để thực hiện quyền 

tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2016 và thời gian tổ chức cuộc họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. 

- Xem xét điều chỉnh thù lao của Chủ tịch 

HĐQT. 

3 Tại phiên họp lần 03/2016  23/03/2016 
- Xem xét hồ sơ tài liệu cuộc họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. 

4 Tại phiên họp lần 04/2016 08/04/2016 

- Xem xét danh sách ứng cử viên bầu bổ 

sung thành viên Ban kiểm soát do cổ 

đông, nhóm cổ đông đề cử. 

- Xem xét thông qua Quy chế làm việc và 

Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2016; Thông qua Thể 

lệ bầu cử, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu 

quyết tại cuộc họp. 
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5 Tại phiên họp lần 05/2016 31/05/2016 
- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng 

TMCP Công Thương-Chi nhánh 1, TP 

HCM. 

6 Tại phiên họp lần 06/2016  31/05/2016 
- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng 

TMCP XNK Việt Nam. 

7 Tại phiên họp lần 07/2016  20/7/2016 

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt 

động Hội đồng quản trị Công ty 06 

tháng đầu năm 2016 và phương hướng 

hoạt động 06 tháng cuối năm 2016. 

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt 

động kinh doanh Công ty 06 tháng đầu 

năm 2016 và phương hướng hoạt động 

06 tháng cuối năm 2016. 

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung 

Quy chế Quản lý đầu tư và Chính sách 

đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ 

Bến Thành. 

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung 

Quy chế Tiền lương của CTCP Thương 

mại – Dịch vụ Bến Thành. 

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung 

Quy chế quản lý phần vốn và người đại 

diện vốn của CTCP Thương mại – Dịch 

vụ Bến Thành tại doanh nghiệp khác. 

- Thông qua việc thay đổi đại diện quản lý 

phần vốn của Công ty tại CTCP Du lịch 

Bến Thành – Non Nước. 

- Thống nhất chủ trương bổ sung chi phí 

hội họp của HĐQT. 

8 Tại phiên họp lần 08/2016 14/10/2016 

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt 

động Hội đồng quản trị Công ty 09 

tháng đầu năm 2016 và phương hướng 

hoạt động 03 tháng cuối năm 2016. 

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt 

động kinh doanh Công ty 09 tháng đầu 

năm 2016 và phương hướng hoạt động 

03 tháng cuối năm 2016. 

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung 

Quy chế Tài chính của CTCP Thương 

mại – Dịch vụ Bến Thành. 

- Chấp thuận chủ trương trích dự phòng 

lương năm 2017. 

- Thống nhất chủ trương mua lại phần vốn 

góp. 
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- Chấp thuận chủ trương phê duyệt 

phương án khai thác kinh doanh tại nhà 

220 và 222-228 Lê Thánh Tôn. 

- Phê duyệt chi phí hội họp định kỳ. 

9 Tại phiên họp lần 09/2016 30/12/2016 

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt 

động Hội đồng quản trị Công ty năm 

2016 và phương hướng hoạt động năm 

2017. 

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt 

động kinh doanh Công ty năm 2016 và 

phương hướng hoạt động năm 2017. 

- Thông qua việc mua bảo hiểm mọi rủi ro 

tài sản tại 2 địa điểm 186 – 188 Lê 

Thánh Tôn và 25 Trương Định. 

- Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

trong giai đoạn chuẩn bị dự án công 

trình “Cửa hàng kinh doanh” tại 361 

Trần Hưng Đạo. 

- Thông qua chủ trương chuyển nhượng 

vốn tại CTCP Đầu tư - Quản lý Khách 

sạn Vision. 

- Thông qua chủ trương mua lại phần diện 

tích nhà. 

- Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng 

phần phát sinh và thanh toán giá trị phát 

sinh tại công trình 129 – 131 Tôn Thất 

Đạm. 

- Thông qua chủ trương mua lại phần vốn 

góp. 

- Thông qua chi thưởng vượt kế hoạch 

năm 2016 cho HĐQT, BKS. 

- Thông qua chủ trương chấm dứt hợp 

đồng liên kết góp vốn tại Công ty TNHH 

Chợ Cửa Khẩu Mộc Bài. 

Ngoài ra, trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 lần lấy ý kiến thành 

viên Hội đồng quản trị để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị phát sinh giữa 02 phiên họp. Cụ thể đã ban hành các quyết định sau: 

- Về nhân sự: 

 Cử Bà Nguyễn Thị Mai Trâm – Phó Tổng Giám đốc công ty giữ nhiệm 

vụ đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Quản lý Khách 

sạn Vision thay thế Ông Vương Anh Tuấn. 

 Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Thu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty 

kể từ ngày 01/5/2016. 
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 Cử Ông Trần Hữu Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc công ty giữ nhiệm vụ 

đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành – Non 

nước thay thế Ông Phan Văn Quang. 

-  Về đầu tư: 

 Dự án 186-188 Lê Thánh Tôn, quận 1: phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty phê duyệt bản vẽ 

và dự toán điều chỉnh, bổ sung. 

 Dự án 129-131 Tôn Thất Đạm, quận 1: chuyển đổi công năng từ “Văn 

phòng và cửa hàng kinh doanh” thành “Khách sạn”. 

 Dự án 361 Trần Hưng Đạo: chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và 

chấp thuận chủ trương cho thuê Tòa nhà tại 361 Trần Hưng Đạo. 

 Đầu tư tài chính: phê duyệt chấp thuận mua thêm cổ phần CTCP Du 

lịch Bến Thành – Non nước. 

- Về sửa đổi, bổ sung các Quy chế: phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế quản 

lý vốn và người đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác, Quy chế 

quản lý đầu tư, Quy chế Tiền lương và Quy chế tài chính. 

- Các quyết định khác: 

 Phê duyệt mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản năm 2016 của công ty. 

 Phê duyệt kế hoạch mua bảo hiểm năm 2016 của công ty. 

 Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 của công ty. 

 Phê duyệt chuyển một phần tiền từ quỹ khen thưởng sang quỹ phúc lợi 

năm 2016 của công ty. 

 Phê duyệt dự toán quỹ phúc lợi của công ty năm 2016. 

 Ủy quyền quyết định phương án sử dụng quỹ khen thưởng năm 2015. 

 Phê duyệt chủ trương chuyển quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở tại 289 

Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. 

 Thông qua sửa đổi nội dung hợp đồng cho thuê Tòa nhà tại 25 Trương 

Định và 186-188 Lê Thánh Tôn. 

 Cho thuê tòa nhà 289 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. 

 Chấp thuận chủ trương cho thuê nhà tại 220 Lê Thánh Tôn và 222 – 228 

Lê Thánh Tôn, quận 1. 

Trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, phân phối lợi 

nhuận năm 2015, chọn đơn vị kiểm toán, thù lao HĐQT và BKS năm 2016, thông qua 

việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, 

sửa đổi Điều lệ Công ty. 

Thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật về việc chi trả cổ tức đợt 2 – 

năm 2015 với tỷ lệ chi trả cổ tức là 9% và chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2016 với tỷ lệ 8%. 

Thực hiện công bố thông tin, các báo cáo quản trị cho các cơ quan chức năng 
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theo đúng quy định pháp luật. 

Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục giám sát nhằm 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 đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT. 

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền 

hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị 

Công ty và các qui định pháp luật liên quan. 

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 

Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến về các vấn đề 

thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị. 

e. Các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 

Phần lớn các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia chương trình đào tạo quản 

trị cho các Công ty Cổ phần Đại chúng và được Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và 

Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hoàn thành 

khóa học vào năm 2010. 

2. Ban kiểm soát: 

a. Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát: 

HỌ TÊN CHỨC VỤ 

SỐ CP NẮM GIỮ 
Tỷ lệ % 

CP nắm 

giữ 

Ghi 

chú Số CP đại 

diện 

Số CP cá 

nhân sở hữu 

1. Ông Lê Minh Phú Trưởng ban 459.932 0 4,34  

2. Bà Lê Thị Yến Tuyết  Thành viên 0 35.652 0,34  

3. Bà Lê Trần Quỳnh Thư Thành viên 0 0 0  
 

 Ông:  LÊ MINH PHÚ – Trưởng Ban Kiểm soát 
 

 Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là: 459.932 cổ phần; 

 Trong đó: 

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

-  Đại diện : 459.932 cổ phần, chiếm 4,34% 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 

Tổng Công ty Bến Thành –

TNHH MTV 

Chuyên viên Phòng Tài 

chính – Kế hoạch  
4.599.307 cổ phần 
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 Bà : LÊ THỊ YẾN TUYẾT – Thành viên Ban Kiểm soát 

 Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là: 35.652 cổ phần; Trong đó: 

-  Cá nhân : 35.652 cổ phần, chiếm 0,34% vốn điều lệ 

-  Đại diện : 0 cổ phần  

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

 

 Bà:  LÊ TRẦN QUỲNH THƯ – Thành viên Ban Kiểm soát 
 

• Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 là: 0 cổ phần 

   Trong đó: 

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

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

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

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát: 

Căn cứ theo các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế quản 

trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã 

tiến hành triển khai hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của ban. Ban Kiểm soát đã 

lập kế hoạch; xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên; triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của công ty, cụ 

thể: 

 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị 

– Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến 

việc thực hiện kế hoạch của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

– Kiểm tra tính tuân thủ của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và bộ 

phận trực thuộc. 

– Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, quyết định của 

HĐQT và các quy định của Công ty. 

 Các cuộc họp của Ban Kiểm soát năm 2016 

 Trong năm 2016, Ban kiểm soát họp 2 lần với 100% thành viên tham dự. 

 Phối hợp của Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng Quản trị 

– Định kỳ hàng quý kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, xem xét đánh giá 

các hoạt động trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng. 

Từ đó góp ý công tác quản trị, kiến nghị giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi 

ro trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. 
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– Kiểm tra, đánh giá báo cáo về tình hình tài chính hàng quý của công ty nhằm 

đánh giá kịp thời, hợp lý các số liệu tài chính.  

– Phối hợp với Thanh tra Bộ Tài chính và Cục Hải quan TP.HCM hoàn thành 

việc kiểm tra thuế và hồ sơ hải quan của doanh nghiệp. 

– Tư vấn HĐQT trong việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học 

TP.HCM là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016. 

– Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự và thủ tục hồ sơ các dự án đầu tư 

của công ty. 

– Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, BHXH, BHYT và các nghĩa vụ tài chính 

khác. 

– Giám sát công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật; 

xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền 

lợi cho cổ đông. 

– Kiểm tra các văn bản nội bộ ban hành. 

Nhìn chung, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, 

nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty. Trong quá 

trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành tạo mọi 

điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 

điều hành và Ban Kiểm soát: 

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích: 

STT DIỄN GIẢI 
Lương 

(đồng/năm) 

Thù lao 

(đồng/năm) 

Thưởng 

(đồng/năm) 

01 HĐQT và Ban Kiểm soát 0 540.000.000 900.000.000 

02 Ban Tổng Giám đốc 1.058.111.488 0 720.000.000 

 

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và những người 

liên quan của cổ đông nội bộ: 

 

 

 



Báo cáo thường niên năm 2016 Trang - 57 - 
 

 

 

S 

T 

T 

Người thực hiện 

 giao dịch 

Cổ đông 

nội bộ/cổ 

đông 

lớn/người 

liên quan 

Số cổ phiếu sở hữu 

trước khi giao dịch 

Số cổ phiếu sở hữu 

sau khi giao dịch Lý do 

tăng,  

giảm 
Số 

cổ phiếu 
Tỷ lệ 

Số 

cổ phiếu 
Tỷ lệ 

1 
CTCP Đầu tư 

Toàn Việt 

Cổ đông 

lớn 
1.789.482 16,88% 2.355.275 22,22% Đầu tư 

c.  Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ và những người liên quan 

của cổ đông nội bộ: (không có) 

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: 

Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi 

quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy 

chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị. 

 

 

 

              




















































































