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THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
• Tên giao dịch : Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

• Tên tiếng Anh : Royal International Joint Stock Corporation

• Địa chỉ liên hệ : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

• Điện thoại  : +84 203 3848777

• Fax   : +84 203 3846728

• Website  : http://vn.royalhalonghotel.com

• Giấy chứng nhận đầu tư số: 221.032.000.118 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu 

ngày 01/07/2008. Số 544.2194.665 do Sở kế hoạc và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh chứng nhận thay đổi 

lần thứ 11 ngày 01/11/2018.

• Vốn điều lệ  : 703.687.540.000 đồng

• Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng

• Tổng số cổ phần : 70.368.754 cổ phần

• Mã cổ phiếu  : RIC
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THÔNG TIN CHUNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NGÀY THÀNH LẬP

Năm 1994
Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Hoàng Gia được thành lập theo Giấy phép đầu tư 

số 953/GP do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp ngày 13/08/1994 theo hình thức công ty 

liên doanh giữa Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hồng Gai (bên Việt Nam) và Ông Juan Cheng 

I (ông Nguyễn Chính Nghĩa) - quốc tịch Đài Loan. Mục tiêu đầu tư của Công ty là xây dựng và kinh 

doanh một khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao, các khu vui chơi giải trí tại phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Vốn đầu tư của Công ty liên doanh là 39.000.000 USD. Vốn 

pháp định của Công ty liên doanh là 15.000.000 USD, trong đó:

*Bên Việt Nam góp 3.750.000 USD, chiếm 25% vốn pháp định, bằng giá trị quyền sử dụng 8,6 ha đất, 

8 ha bãi cát bờ biển và 10,8 ha mặt nước tiếp giáp bờ biển;

*Bên nước ngoài góp 11.250.000 USD, chiếm 75% vốn pháp định, bằng tiền nước ngoài.

QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP

Năm 2002
Ngày 22/05/2002 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy phép đầu tư số 953/GPDC chuẩn y việc bổ 

sung chức năng kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài của Công ty liên doanh 

TNHH Quốc tế Hoàng Gia. Theo đó Công ty được thiết lập một khu riêng biệt trong khuôn viên dự án 

để kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài.

Ngày 19/12/2002 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy phép đầu tư số 953/GPDC4 chuẩn y việc tăng 

vốn đầu tư của Công ty từ 39.000.000 USD lên 46.000.000 USD, tăng vốn pháp định của Công ty từ 

15.000.000 USD lên 21.000.000 USD.

*Bên Việt Nam góp 3.150.000 USD, chiếm 15% vốn pháp định, bằng giá trị quyền sử dụng 8,6 ha đất, 

8 ha bãi cát bờ biển và 10,8 ha mặt nước tiếp giáp bờ biển;

*Bên nước ngoài góp 17.850.000 USD, chiếm 85% vốn pháp định, bằng tiền nước ngoài.

Năm 2005
Chuyển đổi từ Công ty liên doanh thành Công ty cổ phần

Ngày 15/06/2005, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy phép đầu tư số 953/CPH-GP cho phép Công 

ty liên doanh TNHH quốc tế Hoàng Gia được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia 

với số vốn điều lệ là 21.000.000 USD, tương đương 21.000.000 cổ phần, mệnh giá 1 USD/cổ phần.
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Năm 2006
Ngày 14/03/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy phép đầu tư số 953 CPH/GPĐC1 chấp thuận 

việc chuyển đổi đồng tiền ghi trên mệnh giá cổ phiếu của Công ty. Theo đó, mệnh giá cổ phần, vốn 

điều lệ  và tổng số lượng cổ phần của Công ty là:

- Mệnh giá cổ phần  : 10.000 VND/cổ phần

- Vốn điều lệ   : 332.136.000.000 VNĐ

- Tổng số lượng cổ phần : 33.213.600 cổ phần.

Ngày 22/03/2006 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 1868/BKH-ĐTNN chấp thuận cho 

ông Nguyễn Chính Nghĩa chuyển nhượng số cổ phần tương đương 10,54% vốn điều lệ cho 81 người 

nước ngoài và chấp thuận về nguyên tắc việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu và 

việc phát hành thêm 6,5% vốn điều lệ (tương đương 2.158.884 cổ phần) ra bên ngoài doanh nghiệp.

Năm 2007
Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngày 17/04/2007 Bộ tài chính đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn đầu tư nhà nước 

từ Công ty Du lịch Hạ long (thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh) về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn 

Nhà nước (SCIC) theo quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 7/2007 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố 

Hồ Chí Minh với mã chứng khoán RIC.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, Công ty đã quyết định chia cổ tức năm 2006 cho cổ 

đông bằng cổ phiếu tương ứng 16% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 22/08/2007. Việc 

chia cổ tức này đã làm tổng số cổ phần của Công ty tăng lên thành 41.031.976 cổ phần.

THÔNG TIN KHÁI QUÁT BÁO CÁ

03

2006

2007

Ngày 14/03/2006,    và      phép    953   

     ghi trên  giá    Công ty. Theo   giá   

  

   : 332.136.000.000 

 n.

Ngày 22/03/2006    và    ban hành công      cho 

ông  Chính            cho 81 

 ngoài và    nguyên        các     và 

Ngày 17/04/2007  tài chính   giao           nhà 

 Công ty Du   long  UBND   Ninh)   công ty   và Kinh doanh 

Tháng 7/2007    Công ty chính  giao  trên  giao   khoán thành 

Theo        niên, Công ty    chia    2006 cho 

      16%  góp, danh sách    ngày 22/08/2007. 

Tình hình góp v 7Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2007
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Năm 2008
Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, Công ty đã quyết định chia cổ tức và cổ 

phiếu thưởng năm 2007 cho cổ đông bằng cổ phiếu tương ứng 20% vốn góp, danh sách hưởng 

quyền chốt ngày 18/07/2008. Việc chia cổ tức này đã làm số cổ phần của Công ty tăng lên thành 

49.238.113 cổ phần. Sau đó, Công ty đã phát hành thêm 2.200.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tổng 

số cổ phần sau khi tăng vốn là 51.438.113 cổ phần.

Kể từ ngày 28/10/2008 đến 22/12/2008, ông Nguyễn Chính Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty đã tiến 

hành chuyển nhượng 27.000.000 cổ phần (tương đương 52,49% vốn điều lệ của Công ty) trong tổng 

số 30.451.477 cổ phần của mình cho Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Khải Tiệp. Đây là một công ty có 

tiềm lực tài chính, đồng thời đã cam kết sẽ hỗ trợ mọi điều kiện để Công ty tiếp tục thực hiện và phát 

triển dự án của Công ty Hoàng Gia.

Năm 2009
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty trả cổ phiếu thưởng năm 2008 bằng cổ phiếu tương 

ứng 10% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 10/06/2009. Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn  

của Công ty là: 56.581.407 cổ phần.
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Tình hình góp v

Theo        niên  2008, Công ty    chia   và 

   2007 cho        20%  góp, danh sách 

  ngày 18/07/2008.  chia   này  làm     Công ty  lên thành 
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  ngày 28/10/2008  22/12/2008, ông  Chính  -    Công ty  
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ty có   tài chính,    cam         Công ty    
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Theo Ng y

y . T

Công ty là : 56.581.407 

oài: 

Ông Nguy
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T

 doanh v SCIC)

.514.07

oài:

Công ty TNHH T

.700.

.570.

Tình hình góp v

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2008
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Tình hình góp v

Theo        niên  2008, Công ty    chia   và 

   2007 cho        20%  góp, danh sách 

  ngày 18/07/2008.  chia   này  làm     Công ty  lên thành 

49.238.113   Sau  Công ty  phát hành thêm 2.200.000       

  ngày 28/10/2008  22/12/2008, ông  Chính  -    Công ty  

hành   27.000.000     52,49%     Công ty) trong 

  30.451.477    mình cho Công ty TNHH        là  công 

ty có   tài chính,    cam         Công ty    

2009

Theo Ng y

y . T

Công ty là : 56.581.407 

oài: 

Ông Nguy

.796.

T

 doanh v SCIC)

.514.07

oài:

Công ty TNHH T

.700.

.570.

Tình hình góp vTình hình vốn góp tại ngày 31/12/2009
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Năm 2010
Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và chia 

cổ phiếu thưởng tương ứng 15% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 27/07/2010.

Theo đó, vốn góp cổ phần của Công ty tăng  từ 56.581.407cổ phần lên 65.067.389 cổ phần.

Năm 2011
Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tương ứng 5% vốn góp, danh sách hưởng 

quyền chốt ngày 10/06/2011. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã làm cho vốn góp cổ phần của 

Công ty tăng từ 65.067.389 cổ phần lên 68.319.965 cổ phần.

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2010

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2011
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Năm 2012
Đại hội cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tương ứng 3% vốn góp, 

danh sách hưởng quyền chốt ngày 26/06/2012. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã làm cho vốn 

góp cổ phần của Công ty tăng từ 68.319.965 cổ phần lên 70.368.754 cổ phần.

Năm 2013 và Năm 2014
Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 thay đổi lần thứ 9 ngày 12 tháng 9 năm 2014 chứng 

nhận Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đăng ký tăng vốn đầu tư từ 46.000.000 USD lên thành 

67.000.000 USD cho dự án xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao, các khu vui chơi 

giải trí và các dịch vụ kèm theo; kinh doanh khu vui chơi có thưởng dành riêng cho cho người nước 

ngoài tại Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Do lợi nhuận thấp, Công ty không chi trả cổ tức năm 2012 và năm 2013 cho cổ đông. Vì vậy vốn góp 

của các cổ đông trong 2 năm 2013 và năm 2014 không thay đổi là 70.368.754 cổ phần.

oài: 

Ông Nguy

.721

T

 doanh v SCIC)

.345.

oài:

Công ty TNHH T

.938.

.362.

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2012

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2014
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Năm 2015
Trong năm 2015, Cổ đông sáng lập là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước -Công ty 

TNHH (tên viết tắt SCIC) đã bán toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia cho 2 nhà 

đầu tư cá nhân. Đến ngày 31/12/2015 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước-Công ty 

TNHH không còn là cổ đông của Công ty. Năm 2015 Công ty không trả cổ tức.

Năm 2016
Tình hình vốn góp trong năm 2016 không thay đổi so với năm 2015 do Công ty tiếp tục không trả cổ 

tức cho các cổ đông.

Năm 2017
Gia đình ông Nguyễn Chính Nghĩa (Cổ đông sáng lập  nước ngoài từ trần ngày 21/03/2011) đã hoàn 

tất thủ tục thừa kế. Cơ cấu vốn tại ngày 31/12/2017 như sau:

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2015

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2017
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Năm 2018
Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 thay đổi lần thứ 11 ngày 01 tháng 11 năm 2018 thay 

đổi cơ cấu vốn đầu tư. Cụ thể cơ cấu vốn tại ngày 31/12/2018 như sau:

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2018
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Năm 2019
Công ty không trả cổ tức năm 2018. Cơ cấu vốn tại ngày 31/12/2019 như sau:

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2019
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BẢNG BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

I/ Cổ đông lớn nước ngoài:

 ́́* Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp

II/ Cổ đông lớn trong nước:

 * Lê Quốc Thắng

 * Ông Trần Xuân Hùng

III/ Cổ đông khác:

 * Wu Chiu Mi

 * Juan Hsiao Mei

 * Juan Chi Fa

 * Cổ đông khác:

Tổng Vốn điều lệ:

Năm 2018

369,4

369,4

60

60

274,3

22,6

17,7

18,9

215,1

703,7

Năm 2019

369,4

369,4

95,2

60

35,2

239,1

22,6

21,6

18,9

176,0

703,7

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tọa lạc tại vị trí trung tâm của khu du lịch Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long.

Công ty được phân cấp quản lý theo hạng mục kinh doanh. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty được 

chia thành hai bộ phận kinh doanh như sau:

1. Khách sạn - Biệt thự:

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI KHÁCH SẠN HOÀNG GIA HẠ LONG

Là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Việt Nam, Vịnh Hạ Long di sản 

thiên nhiên thế giới, hai lần được UNESCO công nhận bởi các giá trị về địa chất và địa mạo riêng biệt. 

Với vị trí lý tưởng, Khách sạn Hoàng gia Hạ long sẽ mang đến cho các doanh nhân và du khách thập 

phương sự chào đón nồng nhiệt và các dịch vụ cao cấp. 

Tổng số 168 phòng, trong đó:

 - Phòng tiêu chuẩn: 88 phòng / 39 mét vuông

 - Phòng sang trọng hướng biển: 70 phòng / 39 mét vuông

 - Phòng VIP : 10 phòng / 89 mét vuông

 - Giờ nhận phòng : 14:00 giờ   -  Giờ trả phòng : 12:00 giờ

 - Tất cả các phòng đều được trang bị Tivi màn hình phẳng LCD 46 inch, điện thoại quốc tế,  

truy cập internet, tủ đồ uống, bồn tắm và vòi hoa sen đứng. Có phòng hút thuốc và không hút thuốc.
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CHÍNH SÁCH ĐẶT PHÒNG

• Chính sách hủy: Không áp dụng phí đối với trường hợp hủy trước 18:00 (giờ địa phương) trước 

03 ngày đến. Ngoài thời gian đó, các trường hợp hủy khác sẽ bị tính phí đêm đầu tiên.

• Chính sách không đến: Tính phí Một (01) đêm tiền phòng.

• Chính sách trẻ em: Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi và đối với trẻ em từ 6 đến 12 tuổi ngủ 

chung giường với cha mẹ thì phí sẽ là US$30.00. Tối đa mỗi phòng được 2 trẻ em ngủ chung 

giường với cha mẹ.

• Chính sách đảm bảo: Tất cả các đặt phòng đều phải được đảm bảo bằng thẻ tín dụng hợp lệ 

(theo tên của khách) tại ngày đến, trừ trường hợp đặc biệt.

Hệ thống bể bơi bốn mùa cùng phòng tập thể hình đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Trải nghiệm sự thư 

giãn và thoải mái tuyệt vời từ dịch vụ chăm sóc tóc, massage chân, phòng xông hơi tại Spa Hoàng 

gia. 
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BIỆT THỰ HOÀNG GIA HẠ LONG 

Khu Biệt thự Hoàng gia gồm 11 căn Biệt thự xây dựng riêng biệt, được xếp hạng đạt tiêu chuẩn 

4 sao với tổng số 135 phòng (127 phòng Deluxe, 08 phòng Suite):

* Sáu nhà Biệt thự với số lượng 14 phòng/nhà

* Hai nhà Biệt thự với số lượng 09 phòng/nhà

* Hai nhà Biệt thự với số lượng 05 phòng/nhà

* Một nhà Biệt thự với số lượng 23 phòng/nhà

Nhìn bao quát ra Vịnh Hạ long, phòng đôi cao cấp của chúng tôi có phòng ngủ và phòng khách riêng 

biệt, với đầy đủ trang thiết bị thiết yếu, đủ để mang đến cho quý khách thấy thoải mái và tiện dụng. 

Mỗi phòng đều có TV màn hình LCD 40 inch. Phòng khách có trang bị ghế Sofa kiểu giường, ghế tựa 

và bàn làm việc đầy đủ ánh sáng và thuận tiện. Ngoài ra còn có Minibar, kèm theo đồ miễn phí như 

Trà, Cà phê.
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PHÒNG 1 GIƯỜNG ĐÔI
PHÒNG 2 GIƯỜNG
PHÒNG VIP

Khu Biệt thự Hoàng Gia nằm xen giữa khuôn viên cây xanh tươi mát, hướng biển còn bao gồm tổ 
hợp giải trí KTV, Spa, bể bơi ngoài trời, nhà thể hình và một số dịch vụ khác:
* Khu KTV: Gồm 14 phòng Karaoke, phòng lạnh hệ thống ánh sáng và dàn âm thanh hiện đại.
* Khu SPA 
Với 26 phòng Massage khép kín gồm các dịch vụ: Tắm và xông hơi, mát xa chân, mát xa toàn thân, 
dịch vụ làm đẹp thẩm mỹ. Đội ngũ nhân viên có tay nghề cao, mở cửa từ 14:00h đến 22:00h hàng 
ngày.
* Phòng tập thể hình: Hoàng Gia là nơi giúp Quý khách trải nghiệm những ngày nghỉ dưỡng thư giãn 
lý tưởng
* Khu bể bơi: Là khu bể bơi ngoài trời đẹp nhất tại Hạ Long, với phong cảnh lãng mạn, không gian 
rộng, là địa điểm lý tưởng để tổ chức các buổi dạ tiệc và hội nghị khách hàng.
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* Các hạng mục kinh doanh ăn uống:

Nhà hàng Long Ký: Nằm tại tầng 1 của Câu lạc bộ quốc tế Hoàng Gia phục vụ 24/24 các món ăn 

nhẹ, điểm tâm.

Nhà hàng Phúc Viên: 

Sức chứa: 250 người. Thực đơn phong phú đa rạng hội tụ nét văn hóa ẩm thực Á, Âu, ẩm thực Hồng 

Kông, Quảng Đông, ẩm thực Tứ Xuyên với nhiều cấp độ cay phù hợp khẩu vị thực khách, thực đơn 

hải sản tươi sống, thực đơn dưỡng sinh và thực đơn thuần Việt. Nhà hàng Phúc Viên với các món 

ăn độc đáo mang lại hương vị ẩm thực độc đáo như: Đậu phụ Càn Long; Tổng hợp nướng Hồng vận; 

Sườn rán kim bài...
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* Nhà hàng Bar Piano: Tọa lạc tại khu vực sảnh Khách sạn Hoàng Gia, phục vụ cà phê, trà và cocktail 

cùng với bánh ngọt và đồ ăn nhẹ.
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2. Khu Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia:

Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia) được xây dựng 

thành một khu riêng biệt trong khuôn viên của khách sạn, có quy mô lớn và hiện đại, bao gồm 4 tầng 

với tổng diện tích 7.250 m2. Đây là Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài duy nhất tại 

Hạ Long, kinh doanh 24/7.  Các trò chơi bao gồm: 

1. Baccarat   : 3 bàn

2. Black-Jack (21 điểm) : 3 bàn

3. Tài sỉu (to nhỏ)  : 3 bàn

4. Máy đánh bài tú lơ khơ : 3 bàn

5. Bánh xe may mắn  : 3 bộ

6. Mạt chược   : 3 bàn

7. Máy trò chơi điện tử : 70 máy
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ph

phòng thAnh tra

ph

PHÒNG giám sát

Ph Ph

phòng kinh doanh

phòng hành chính

Phòng nh

phòng IT

Phòng thu mua

phòng dtbd

phòng AN ninh

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

• Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên 

được tổ chức mỗi năm một (01) lần. 

• Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:

- Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 

• Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:

- Thông qua các báo cáo tài chính năm;

- Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các 

quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị 

sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;

- Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

- Lựa chọn công ty kiểm toán;

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị; 

- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng 

cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

- Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;  

- Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty 

và các cổ đông của Công ty;

- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở 

lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất được kiểm toán;

- Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;

- Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành (nếu có).
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty có 09 người gồm Chủ tịch và 08 thành viên. Cơ cấu 
thành viên Hội đồng quản trị của Công ty tuân thủ quy định về số thành viên Hội đồng quản trị độc 
lập.

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của RIC

Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Khải Tiệp (Kai Chieh International Investmen Ltd).

Địa chỉ: 2nd Floor, P.O.BOX 30592, Cayside, Harbour Drive, Geogre Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands.

Tỷ lệ nắm giữ: 52,49%

Công ty có vốn cổ phần/vốn góp do RIC nắm giữ

Công ty chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)

Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng - Hà nội.

Tỷ lệ nắm giữ: 2,25%
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TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận gộp qua các năm

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN GỘP THEO BỘ PHẬN

Chỉ tiêu Thực hiện năm 
2017

Thực hiện năm 
2018

Thực hiện năm 
2019

Doanh thu thuần 194.376

(131.455)

(132.635)

194.376

67.809

126.567

(52.398)

(70.695)

18.297

100

35

65

100

62

38

235.760

97.779

137.981

(2.338)

(50.430)

48.092

100

41

59

288.271

178.276

109.995

70.816

53.880

16.936

288.271

17.758

17.398

235.760

(72.740)

(72.796)

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Chỉ tiêu

Doanh thu thuần

- Khu vui chơi có thưởng dành 
cho người nước ngoài

- Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long

Lợi nhuận gộp

- Khu vui chơi có thưởng dành 
cho người nước ngoài

-Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long

Giá trị
(triệu 
đồng)

Tỷ 
trọng

(%)

Giá trị
(triệu 
đồng)

Giá trị
(triệu 
đồng)

Tỷ 
trọng

(%)

Tỷ 
trọng

(%)

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

-100000
-50000

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000

2015 2016 2017 2018 2019

ĐVT: triệu đồng
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO

BIỂU ĐỒ THUẾ ĐÃ NỘP CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

BÁO CÁO THUẾ ĐÃ NỘP CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Thuế GTGT

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế TNDN

Thuế khác

17.576

34.542

996

8.650

61.674

16.132

35.958

0

6.709

58.799

30.807

63.021

10.439

104.267

ĐVT: triệu đồng

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái, lãi suất 
và giá. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này sau khi Ban Giám đốc đánh 
giá chi phí để thực hiện phòng ngừa rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất hay rủi ro về giá có thể cao hơn chi 
phí phát sinh từ rủi ro thị trường khi có sự thay đổi về tỷ giá, lãi suất và giá của các công cụ tài chính 
này trong tương lai.

17576

34542

2017 20192018

8650

16132

30807
35958

63021

6709

0

10439

996

�uế TNDN�uế TTĐB�uế GTGT �uế khác
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Rủi ro tỷ giá
Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến 
động về tỷ giá.
Rủi ro lãi suất
Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Rủi ro này sẽ được 
Công ty quản lý bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh 
trên thị trường để có được lãi suất có lợi cho Công ty từ các nguồn cho vay thích hợp.
Rủi ro về thiên tai, dịch bệnh
Trong quý I năm 2020, dịch COVID-19 bắt nguồn tại Trung Quốc đã lan rộng sang nhiều quốc gia, 
gây ảnh hưởng trên diện rộng, tạo ra nhiều thách thức cho tất cả các ngành công nghiệp cũng như 
xã hội. Công ty đã đánh giá tác động tổng thể của tình hình dịch bệnh đối với toàn bộ hoạt động 
của Công ty và thực hiện tất cả các biện pháp có thể để hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh tới 
nhân viên và các hoạt động của Công ty. Công ty đang liên tục theo dõi diễn biến dịch bệnh để có 
thể ứng phó một cách chủ động, kịp thời và phù hợp. Sự bùng nổ của COVID-19 dự kiến sẽ tác động 
tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu cũng như doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2020, 
tuy nhiên, Công ty không thể lượng hóa được ảnh hưởng của vấn đề này tại ngày lập báo cáo này.
Rủi ro về giá hàng hóa 
Công ty mua nguyên vật liệu, hàng hóa từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước để phục vụ cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá 
bán của nguyên vật liệu, hàng hóa.
Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp 
đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường 
xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Ngày 01 tháng 
01 năm 2010, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành chính sách tín dụng sửa đổi đối với hoạt động 
của Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia. Theo đó, tổng hạn mức tín dụng cho khách chơi không vượt quá 
9 triệu USD. Các khoản nợ từ 1,5 triệu USD trở lên phải có tài sản đảm bảo ít nhất là 50% giá trị khoản 
nợ, thời hạn cho nợ tối đa là 1 năm đối với các khoản nợ có tài sản đảm bảo và tối đa là 6 tháng đối 
với các khoản nợ không có tài sản đảm bảo. Khách hàng được cho nợ dưới dạng chip để chơi tại Câu 
lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia và được hoàn trả bằng chip hoặc bằng tiền.
Rủi ro thanh khoản
Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính 
hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ 
trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với 
số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong năm đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường 
xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy 
trì đủ mức dự phòng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, các khoản vay và đủ vốn mà các cổ đông cam 
kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.Ban Giám đốc 
đánh giá rủi ro thanh khoản ở mức trung bình. Ban Giám đốc tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra 
đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Ban Giám đốc tin tưởng rằng báo cáo 
tài chính cần được lập trên cơ sở hoạt động liên tục do Công ty vẫn nhận được cam kết tiếp tục giải 
ngân từ các ngân hàng thương mại.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
BAN ĐIỀU HÀNH
Ông ĐỖ TRÍ VỸ
Tổng giám đốc
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
 - Từ năm 2000 - 2010: Tổng giám đốc Công ty CPQT Hoàng Gia
 - Từ năm 2010-2013: Chủ tịch HĐQT Công ty CPQT Hoàng Gia
 - Từ năm 2013 đến 2017: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CPQT Hoàng Gia
 - Từ năm 2017 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CPQT Hoàng Gia
Ông PHẠM NGỌC NAM
Phó Tổng Giám đốc thứ nhất (Ủy viên Hội đồng quản trị)
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 
 - Từ năm 1994 - 2008: Giám đốc nhân sự Công ty Liên doanh quốc tế Hoàng Gia
 - Từ năm 2008 đến nay: Phó Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty
Ông NGUYỄN KHẢI PHÁT
Tổng giám sát kinh doanh (Ủy viên Hội đồng quản trị)
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 
 - Từ năm 2011 đến tháng 10/2018: Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Từ tháng 11/2018 đến nay: Tổng giám sát kinh doanh
Ông FRANKIE LOH
Phó Tổng Giám đốc thứ hai
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 
 - Từ năm 2013- 2016: Giám đốc điều hành Khách sạn và Biệt thự
 - Từ năm 2016  đến tháng 11/2018: Giám đốc giám sát
 - Từ tháng 11/2018 đến nay: Phó tổng giám đốc thứ 2
Bà NGUYỄN LINH CHI
Kế toán trưởng
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
 - Từ năm 1994 - 2005: Công tác tại phòng kế toán Công ty CPQT Hoàng Gia
 - Từ 2005 đến 30/06/2019: Kế toán trưởng Công ty
 - Từ 01/07/2019 đến 31/12/2019: Cố vấn
Bà CAO THỊ HUYÊN
Kế toán trưởng
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
 - Từ năm 1994 - 1998: Kế toán tổng hợp - Công ty TNHH Thái Lan
 - Từ 1999-2011 Kế toán Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
 - Từ 2012-30/06/2019 Phó phòng kế toán Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia 
 - Từ 01/07/2019 đến nay: Kế toán trưởng
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CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Trình độ Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

Tổng số cán bộ, nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2019: 

Thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019) 

1. Lao động được đào tạo

- Trình độ Đại học và sau Đại học

- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Học nghề, Sơ cấp

- Công nhân kỹ thuật, tay nghề cao

2. Lao động phổ thông

3. Lao động nước ngoài

4. Tổng số

263

396

474

157

38

1329

1. Cán bộ nhân viên Việt Nam

2. Cán bộ nhân viên Nước ngoài

1291

38

6,573,490 VND

2.007 USD

19.79

29.80

35.66

11.89

2.86

100

Nhân viên theo quốc tịch Số lượng (người) Thu nhập bìnhquân
/tháng

1373
1271 1291

SỐ LƯỢNG CBNV CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

CBNV Việt Nam CBNV Nước ngoài
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CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

PHÚC LỢI NHÂN VIÊN

Công ty thực hiện chế độ làm việc 6 ngày/tuần và 8 giờ/ngày. Nhân viên trực tiếp trong Công ty được 
nghỉ 1 ngày/tuần, cán bộ nhân viên gián tiếp được nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật hàng tuần.
Các đơn vị kinh doanh bố  trí làm việc theo ca. 
Nhân viên làm việc đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép 12 ngày/năm, cứ mỗi 5 năm làm việc tại Công ty 
sẽ được nghỉ phép thêm 1 ngày.
Cán bộ nhân viên được nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định liên quan.
Trong năm 2019, trong Công ty không xẩy ra vụ việc mất an toàn lao động, không có khiếu kiện và 
tranh chấp về quyền lợi của người lao động.
Ban giám đốc Công ty duy trì tốt cơ chế phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, nhằm không ngừng 
động viên người lao động nâng cao lòng yêu nghề, gắn bó với Công ty, tích cực hoàn thành công 
việc được giao.

Cán bộ nhân viên ăn 1 bữa ăn giữa ca do Bếp ăn tập thể của Công ty phục vụ. 
Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho toàn thể cán bộ nhân viên.
Có ký túc xá hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ nhân viên chia bài có hộ khẩu ngoại tỉnh.
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CHÍNH SÁCH NHÂN VIÊN

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Công ty đã xây dựng và áp dụng thang, bảng lương theo quy định của Bộ luật lao động. Thực hiện 
đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng 
các quy định của Luật bảo hiểm xã hội và các quy định của Chính phủ.
Bên cạnh đó, Công ty cũng ban hành Chính sách nhân viên, hàng năm được chỉnh sửa bổ sung phù 
hợp với tình hình thực tế của Công ty. Quy định các chính sách áp dụng cho toàn thể CBCNV và một 
số chính sách có tính đãi ngộ với những người lao động giỏi, có trình độ quản lý và chuyên môn cao, 
bao gồm: Chế độ lương, thưởng, đào tạo, học tập, nghỉ ngơi, lưu trú và các chế độ phúc lợi khác.
Công đoàn Công ty là tổ chức đoàn thể đại diện của người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng 
của người lao động. Công đoàn có trách nhiệm vận động người lao động chấp hành pháp luật của 
Nhà nước, chấp hành các quy định của doanh nghiệp. Công đoàn Công ty đã thường xuyên phát 
động các phong trào thi đua, biểu dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong công việc, 
được ban lãnh đạo Công ty khen thưởng. Công đoàn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho 
người lao động qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...Tổ chức thăm hỏi ốm đau  
hiếu hỉ, quan tâm đến đời sống của người lao động, hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp được 
đảm bảo đời sống, yên tâm công tác và gắn bó với Công ty.

Công ty quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên tham gia các khóa đào 
tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.
Đối với hoạt động kinh doanh Khách sạn – Biệt thự: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực hiện có, ưu tiên đào tạo CBNV có phẩm chất tốt, năng lực, tay nghề cao nhằm tuyển dụng 
vị trí tương xứng. 
Đối với hoạt  động kinh doanh Câu lạc bộ quốc tế: Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ tại chỗ cho nhân viên chia bài.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã hoàn thành dự án đầu tư giai đoạn I, hiện đang tiếp tục thực 
hiện dự án đầu tư giai đoạn II 

1.DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ 5 SAO TẠI KHU ĐỒI PHÍA TÂY KHÁCH SẠN 
HOÀNG GIA 

Ngày 20/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND về 
việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khách sạn tại phường Bãi Cháy, 
Thành phố Hạ Long. Quyết định diện tích nghiên cứu quy hoạch được phê duyệt là 8,1 ha.

2.DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU KHÁCH SẠN 5 SAO TẠI Ô ĐẤT SỐ 23
Ngày 29/12/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 8858/QĐ-UBND về 
việc “Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khách sạn 5 sao tại Lô đất số 23 thuộc Khu 
biệt thự, khách sạn Hoàng Gia, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long”. Diện tích nghiên cứu quy 
hoạch là: 14.695 m2.

*Ý tưởng thiết kế: 

Công ty đã đưa ra ý tưởng thiết kế khách sạn mô phỏng hình ảnh Hòn Gà Chọi với 2 khối công trình 
“Tháp đôi” chung phần đế, có nhà cầu nối giữa hai khối công trình.

* Các nội dung được phê duyệt:

- Tầng cao công trình khối khách sạn: Lần lượt 33 tầng và 28 tầng; khối kĩ thuật 1 tầng.

- Quy mô 2 tầng hầm + khối đế 5 tầng + tầng kỹ thuật + 2 khối tháp tổng số 663 phòng.

* Kế hoạch triển khai: 

- Năm 2019 tìm chọn đối tác có tiềm lực kinh tế để hợp tác đầu tư.

- Giai đoạn triển khai tập trung năm 2020 đến 2021 dự kiến hoàn thiện phần xây lắp của dự án.

3.TÒA NHÀ ĐA NĂNG

Nhà đa năng đã được đầu tư từ ngày 10 tháng 4 năm 2015 với tổng mức đầu tư được Hội đồng Quản 
trị phê duyệt là 200 tỷ VND (tương đương 9,5 triệu USD theo tỷ giá tạm tính 21.000 VND/USD), việc 
thi công xây dựng đang tạm dừng sau khi Công ty và đơn vị ký hợp đồng thuê nhà đa năng là Công ty 
TNHH Quốc tế Diệu Doanh ký thỏa thuận thanh lý hợp đồng thuê nhà đa năng ngày 28 tháng 12 năm 
2018. Hiện tại Công ty đang tích cực tìm kiếm các đối tác khác để hoàn thiện công trình và cho thuê.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

1.126.414.977.625

194.375.790.960

(137.984.833.140)

6.530.136.620

(131.454.696.520)

(132.635.347.980)

1.155.883.116.125

288.271.328.345

3.097.514.420

14.660.102.457

17.757.616.877

17.398.043.663

1.000.681.025.800

235.759.540.065

(69.497.860.395)

(3.242.128.215)

(72.739.988.610)

(72.795.896.610)

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2019 Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh:

Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho
bình quân

Doanh thu thuần/Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 
sở hữu
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần

1,08

1,02

0,19

0,23

27,99

0,17

(0,68)

(0,12)

(0,71)

1,14

1,03

0,17

0,21

15.5

0.25

0.06

0.02

0.02

0.01

0,87

0,69

0,12

0,14

13,18

0,24

(0,31)

(0,08)

(0,07)

(0,29)
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Cổ phần

Vốn đầu tư chủ sở hữu không thay đổi do trong năm 2019 Công ty không trả cổ tức và 
không phát hành thêm cổ phiếu.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG,
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

- Thị trường giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Tổng số cổ phần đang lưu hành tại ngày 31/12/2019: 70.368.754 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành                       : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do        : 70.368.754 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng              : Không
- Cổ phiếu quỹ                         : Không
- Các chứng khoán khác          : Không

Cổ đông

Theo tổ chức và cá nhân

1. Cổ đông tổ chức

2. Cổ đông cá nhân

Tổng cộng

Theo trong nước và nước ngoài

1. Cổ đông trong nước

2. Cổ đông nước ngoài

Tổng cộng

Theo niêm yết và chưa niêm yết

1. Phần đã niêm yết

2. Phần chưa niêm yết

Tổng cộng

Số cổ phần

37.198.427 

33.170.327

70.368.754 

19.788.350 

50.580.404

70.368.754 

28.708.169

41.660.585

70.368.754

Tỷ lệ sở hữu

52,86%

47,14%

100,00%

28,12%

71,88%

100,00%

40,80%

59,20%

100,00%

Cơ cấu cổ đông năm 2019:
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tiêu thụ năng lượng:
Công ty kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ chính là khách sạn, nhà hàng, trò chơi có thưởng cho 
người nước ngoài, điện năng là nguồn năng lượng tiêu thụ chính của Công ty. Bên cạnh đó, trong 
trường hợp đường điện sửa chữa, để đảm bảo hoạt động kinh doanh được thông suốt, Công ty sử 
dụng năng lượng từ xăng, dầu để chạy máy phát điện.
Để tiết kiệm năng lượng cũng như giảm thiểu chi phí cho Công ty, toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều 
sử dụng đèn LED hoặc đèn compact, đèn huỳnh quang, cùng với các sản phẩm an toàn với môi 
trường và tiết kiệm điện khác.
Lượng điện phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong năm 2019 của Công ty là 8.730.003 kw.

Tiêu thụ nước:
Nguồn nước sạch Công ty sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh được mua từ 02 nhà cung 
cấp là Xí nghiệp nước Bãi Cháy và Công ty cổ phần du lịch Hạ Long. Mức tiêu thụ nước của các hoạt 
động kinh doanh trong năm 2019 là 83.496  m3.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
Từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường. Ngoài ra, Công ty trong mỗi năm luôn có các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp 
vệ sinh trong địa bàn do Đoàn Thanh niên tổ chức.

Các hoạt động cộng đồng:
Ban giám đốc và tập thể CBNV Công ty luôn đề cao và duy trì truyền thống tốt đẹp trong công tác 
xã hội từ thiện. Định kỳ tổ chức tới thăm hỏi, tặng quà cho Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh. Việc tích cực ủng hộ các địa 
phương khó khăn trong Tỉnh và các tổ chức xã hội như: Các hộ nghèo của huyện Tiên Yên, Bình Liêu, 
Ba Chẽ, Đầm Hà; Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi; Quỹ đền 
ơn đáp nghĩa; Quỹ từ thiện nhận đạo... đã trở thành thông lệ hàng năm.
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Bối cảnh chủ yếu năm 2019

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty tóm tắt như sau:

Bước sang năm 2019, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, lượng khách du lịch 
đến Hạ Long tiếp tục tăng hơn nhiều so với các năm trước. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư đã 
lần lượt cho ra đời các cơ sở lưu trú cao cấp, nhà hàng và khu vui chơi đa năng tại khu vực Hạ Long, 
một số doanh nghiệp cùng ngành ngay trên cùng địa bàn cũng đã được cấp phép kinh doanh dịch 
vụ vui chơi trò chơi điện tử có thưởng, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp du lịch 
và vui chơi giải trí. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty 
Hoàng Gia. Lượng khách chơi bài giảm, nhân sự biến động, các đối tác của Công ty là những đại lý 
khách chơi bài cũng chỉ có thể hoạt động cầm chừng. 

Tìm hiểu nguyên nhân kết quả kinh doanh thua lỗ như trên, Ban giám đốc thấy rằng:
- Như phần bối cảnh đã nêu, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lớn đã ra đời tại khu vực Hạ 
Long, một số doanh nghiệp cùng ngành ngay trên cùng địa bàn Hạ Long đã được cấp phép kinh 
doanh dịch vụ vui chơi trò chơi điện tử có thưởng, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh 
nghiệp cùng nghành, làm cho khách đến sử dụng dịch vụ tại công ty Hoàng Gia giảm mạnh, những 
đại lý khách chơi bài là đối tác của Công ty không huy động được lượng khách như dự kiến. Doanh 
thu sụt giảm, thu chi mất cân đối nghiêm trọng.
- Kinh doanh sòng bài là hạng mục kinh doanh đặc biệt, thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào may 
rủi, dòng tiển chuyển vào bởi khách mua chíp chơi bài cao chưa hẳn đã làm tăng doanh thu. Trong 
khi đó,  Công ty vẫn phải duy trì đủ số lượng nhân viên để phục vụ các bàn chơi và máy trò chơi. Tiền 
điện, tiền nước, và khấu hao TSCĐ... luôn là những khoản chi phí cố định, không thể giảm.

Tình hình tài chính

Tài sản

Giá trị tài sản cố định hữu hình trong đó có nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận 
tải, thiết bị văn phòng và các tài sản cố định khác là: 802.759.313.280 VND 
Giá trị tài sản cố định vô hình gồm quyền sử dụng đất và phần mềm kế toán là 6.964.683.810 VND.

Tình hình nợ phải trả 

- Khoản vay Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh bằng VND theo hợp 
đồng tín dụng ký ngày 25 tháng 6 năm 2019 với hạn mức tín dụng 100 tỷ VND tương đương 4,33 
triệu USD (tỷ giá 23.110 VND/USD) và hết hiệu lực hạn mức vào ngày 25 tháng 6 năm 2020. Mục đích 
của khoản vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty. 

STT

1

2

Chỉ tiêu

Doanh thu

Lợi nhuận sau thuế

USD

10.120.607

(3.124.958)

VNĐ

235.759.540.065

(72.795.896.610)

Thực hiện
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Khoản vay này chịu lãi suất 9,5%/năm trong vòng 03 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân và được 
điều chỉnh 03 tháng một lần theo thông báo của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh 
Quảng Ninh. Lãi vay được trả hàng tháng. Khoản vay được thế chấp bằng toàn bộ giá trị quyền sử 
dụng đất và các công trình xây dựng trên đất thuộc dự án “Khách sạn 5 sao và các công trình vui 
chơi giải trí” cùng với các máy móc thiết bị kèm theo.
- Khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long bằng VND theo hợp 
đồng tín dụng ký ngày 07 tháng 11 năm 2019 với hạn mức tín dụng 10 tỷ VND tương đương 433 ngàn 
USD (tỷ giá 23.110 VND/USD) và hết hiệu lực hạn mức vào ngày 07 tháng 11 năm 2020. Mục đích 
của khoản vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty. 
Lãi suất của khoản vay được xác định theo từng giấy nhận nợ và cố định trong suốt thời gian nhận 
nợ, trong đó lãi suất của các khoản vay giải ngân trong năm 2019 là 8%/năm. Lãi vay được trả hàng 
tháng. Khoản vay này được thế chấp bằng hệ thống máy móc, thiết bị điều hòa và thiết bị điện của 
khu tòa nhà Câu lạc bộ và khách sạn 5 sao.

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

Ban lãnh đạo Công ty đã thường xuyên cập nhật và vận dụng các văn bản pháp luật mới ban hành, 
như thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên người nước ngoài, điều chỉnh lương tối 
thiểu vùng, sửa đổi nội dung Thoả ước lao động tập thể.....
Công tác quản trị phòng ngừa rủi ro đã được nâng cao rõ rệt, những hiện tượng bớt xén nguyên vật 
liệu trong thi công hay trong mua sắm vật tư đã được khắc phục, năng lực quản lý và khả năng ứng 
phó với tình hình thực tế đã được cải thiện.

Các mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2020 

Định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong những năm tới là đưa ngành Du lịch Dịch 
vụ phát triển thành một nghành kinh tế mũi nhọn.
Ngay từ đầu năm, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra xuất hiện đầu 
tiên ở Trung Quốc và lan ra toàn thế giới, đã ảnh hưởng tiêu cực lớn đến nền kinh tế toàn cầu, trong 
đó có Việt nam. Khách du lịch giảm mạnh, các doanh nghiệp mất cân bằng thu chi nghiêm trọng. 
Nhiều doanh nghiệp phải thực hiện chính sách giãn công, nghiêm trọng hơn, nhiều doanh nghiệp 
du lịch phải tạm thời đóng cửa kinh doanh.
Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh ra thông báo tạm dừng đón khác tham quan Vịnh Hạ Long, 
vịnh Bái Tử Long, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại tỉnh Quảng Ninh. Cũng trong ngày này, 
UBND tỉnh quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh vũ trường, karaoke, nhà hàng trên địa bàn 
thành phố Hạ Long.
Tiếp theo, Chính phủ Việt Nam ra thông báo số 98/TB-VPCP về việc phòng chống dịch COVID-19. Theo 
tinh thần thông báo, từ ngày 14/3/2020, Việt Nam hạn chế cấp thị thực nhập cảnh đối với du khách 
đến từ các nước thuộc khu vực Schengen, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Trung Quốc, Hàn 
Quốc và Iran.

Có thể thấy, trong thời gian dịch bệnh bùng phát, khách đến sử dụng dịch vụ tại Công ty sẽ là rất ít, 
hoạt động kinh doanh của công ty sẽ càng khó khăn hơn.
Hội đồng quản trị sau khi phân tích kết quả kinh doanh trong những năm qua và tình hình thực tế 
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đầu năm 2020, đã đề ra chương trình công tác chủ yếu cho năm 2020 như sau:
- Tập trung toàn bộ lực lượng để phòng chống dịch Covid-19, triệt để thực hiện các biện pháp phòng 
chống do Chính  phủ Việt nam ban hành, nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.
- Thực hiện chính sách giãn công, kiểm soát hặt chẽ chi phí phát sinh.
- Tích cực tìm kiếm và khai thác nguồn khách đến từ các vùng không có dịch viêm đường hô hấp 
cấp, xây dựng giá cả linh hoạt để tranh thủ khách hàng.
- Khi dịch viêm đường hô hấp cấp cơ bản được khống chế, tích cực tìm kiếm nguồn khách bổ xung 
nguồn doanh thu.
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Thực hiện 
hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm từng bước nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực. 
- Duy trì và thực hiện tốt các Quy chế, Nội quy, Quy định mới ban hành. Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin vào công tác quản trị, chú trọng công tác quản trị phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an 
toàn. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Dự kiến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu

Lợi nhuận sau thuế

Khách sạn- Biệt thự

4.550.400

166.300

Câu lạc bộ

8.100.000

238.000

Tổng cộng

12.650.400

404.300
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty trong năm 2019
Trên cơ sở phân tích đánh giá đầy đủ bối cảnh, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban giám đốc đã hoàn thành 
tốt trách nhiệm của mình trong việc tập trung xây dựng các chính sách kinh doanh, chủ động ứng phó với 
thực tế của thị trường và duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể. 
1. Duy trì hoạt động kinh doanh: 
- Đẩy mạnh hợp tác với các bạn hàng truyền thống, tăng cường giao lưu trong hội Thương gia Đài Loan để 
tìm kiếm khách hàng . 
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác mới nhằm khai thác thị trường và nguồn khách hàng mới.
- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí nhằm kích thích nhu cầu tham gia sử dụng dịch vụ của 
khách hàng như bốc thăm trúng thưởng, thi chơi máy giật xèng điểm số cao, tặng quà nhân dịp Tết 
Trung thu, tặng chíp nhân dịp Noel.....
- Xây dựng chính sách giá cả linh hoạt mang tính cạnh tranh cao tùy theo mùa cao điểm, thấp điểm.
2. Xây dựng đội ngũ nhân lực: Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên 
nghiệp. Thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm từng 
bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng hết lợi thế địa lý, phát huy cao độ khả năng của 
người lao động. 
3. Tăng cường công tác quản lý: Yêu cầu nhân viên thực hiện tốt các Quy chế, Nội quy. Chú trọng 
công tác quản trị phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của bộ 
máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung thực hiện các nội dung trên. 
Qua một năm, kết quả thực hiện tóm tắt như sau:

a) Về duy trì  hoạt động kinh doanh:
- Khách sạn và Biệt thự: Lượng khách lưu trú tại Khách sạn năm 2019 là 13.706 lượt/người, tăng 
22% so với năm 2018, lượng khách lưu trú tại Biệt thự năm 2019 là 4.5360 lượt/ người, tăng  18% so 
với năm 2018. Đối tượng khách chủ yếu là khách Đài Loan, Trung Quốc, Hàn quốc và khách nội địa

- Câu lạc bộ quốc tế: Khách vào Câu lạc bộ quốc tế chơi bài tăng hơn so với năm trước, bao gồm 
khách lẻ, khách đoàn và khách Đại lý. Nhưng dòng tiển chuyển vào bởi khách mua chíp chơi bài 
thường là số lượng ít, nên giảm hơn so với năm trước là 9.377.827,00 USD.

b) Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự
Trong năm, Công ty đã tiến hành định biên lại nhân sự các bộ phận của toàn công ty, hợp nhất các 
phòng ban có nội dung nghiệp vụ giống nhau, thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ng-
hiệp vụ cho người lao động. Với các việc làm trên, Công ty đã dần tăng cường tố chất cho nhân viên, 
nâng cao, chất lượng phục vụ khách hàng.
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Hội đồng quản trị năm 2019 của Công ty gồm chín (09) thành viên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

79
T yên môn: C yên ngành QTKD

77
T yên môn: 

C ý kinh doanh

Bà L

T yên môn: 

T

T yên môn: 
C yên ngành QTKD

T 

T yên môn: 
Q ý kinh doanh

7

T yên môn: 
Q ý kinh t

T yên môn: 
C

À A

70
T yên môn: 
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Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019. Hội 
đồng quản trị với 09 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo 
chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần.
Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết sau:
Ngày 16/01/2019:
 - Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến tháng 06 năm 2019.Ngày 
08/05/2019:
 - Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài   
   chính năm 2019;
 - Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông    
    thường niên và nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Ngày 01/06/2019:
 - Quyết định phương án vay vốn ngắn hạn tối đa 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm  
tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) – chi nhánh Quảng Ninh để bổ sung 
vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngày 06/06/2019:
 - Thông qua việc bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng 
cường sức khỏe”  vào ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thông qua nội dung tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Ngày 12/06/2019:
 - Ban hành “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”;
 - Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các thành viên có 
tên trong Danh sách kèm theo.
Ngày 27/09/2019: 
 - Về việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Ngày 30/12/2019:
 - Về việc đề xuất chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. 
Ban kiểm toán nội bộ:
 1. Bà Điền Dục Thanh - Trưởng ban
 2. Bà Lý Tiên Lệ - Thành viên
 3. Bà Nguyễn Chính Chi - Thành viên
Tiểu ban chính sách và đôn đốc thực hiện:
 1. Bà Nguyễn Tiểu Mai - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Khải Phát  - Thành viên
 3. Bà Điền Dục Thanh - Thành viên
 4. Bà Lý Tiên Lệ - Thành viên
 5. Ông Tô Kiến Duy - Thành viên
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