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THÔNG ĐIỆP CỦA
CHỦ TỊCH HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn
(Seaprodex Saigon) thành lập vào năm 2006, trong suốt một
chặng đường dài phát triển, công ty đã có những bước tiến
nổi bật và gặt hái được những thành công nhất định ngày
càng khẳng định tên tuổi trên thị trường. Nắm bắt được
những chuyển biến của nền kinh tế, Seaprodex Saigon tiếp
tục mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong những
năm qua. 
Đến nay, bất động sản đã trở thành ngành chủ lực của
Seaprodex Saigon. Qua những dự án tiêu biểu đã và đang
triển khai như dự án Centa Park; Dự án cao ốc văn phòng 87
Hàm Nghi quận 1; Dự án Võ Văn Kiệt quận 6…Uy tín, thương
hiệu và vị thế của Seaprodex Saigon trong ngành bất động
sản đã được khẳng định vững chắc. Không chỉ đứng vững
trước những biến động của nền kinh tế, 10 năm qua,
Seaprodex Saigon đã liên tục phát triển đạt những con số
tăng trưởng ngoạn mục. 
Hiện nay, Seaprodex Saigon đang sở hữu quỹ đất “vàng”, có
vị trí đắc địa để phát triển các dự án nội thành. Với thế mạnh
này, cùng với kinh nghiệm, sự am hiểu thị trường bất động
sản, Seaprodex Saigon tự tin sẽ tiếp tục cho ra đời những sản
phẩm chất lượng phục vụ cộng đồng và xã hội. 

Lấy hai chữ “TÍN”. “TÂM” làm nguyên tắc kinh doanh,
Seaprodex Saigon không ngừng nỗ lực, mang đến những sản
phẩm chất lượng cho khách hàng, mang lại lợi nhuận cao
nhất cho nhà đầu tư, chia sẻ lợi ích cho cộng đồng và đóng
góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Trân trọng, 

Vũ Cao Trung

Kính gửi,
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Tổng quan

Tầm nhìn 

– Trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành nghề lấy bất động sản làm chủ lực. 

– Xây dựng thương hiệu Seaprodex Saigon đứng trong top 5 ngành bất

động sản tại thị trường Việt Nam. 

Sứ mệnh 

Mục tiêu chính: Tạo ra môi trường sống cho cộng đồng dân cư văn minh,

phồn thịnh, hiện đại, giá trị sống bền vững 

Đối với thị trường: Đem đến cho thị trường những sản phẩm chất lượng tối

ưu trong mức giá hợp lý. 

Đối với cổ đông và đối tác: Mang lại những khoản đầu tư an toàn, hiệu quả

với tỷ suất sinh lời ổn định. 

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng

động, sáng tạo và nhân văn. Ghi nhận và tôn vinh mọi nỗ lực, cống hiến

của cá nhân trong thành công chung của công ty. 

Đối với xã hội: Cam kết tích cực đóng góp vào việc nâng cao chất lượng

cuộc sống, góp phần phát triển xã hội. Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với xã

hội. 

Giá trị cốt lõi: “TÍN – TÂM” 

Tín: Seaprodex Saigon đặt chữ tín lên hàng đầu, giữ đúng cam kết, trách

nhiệm với đối tác, khách hàng, nhân viên; Tôn trọng và hết lòng với lợi ích

đối tác, khách hàng, nhân viên. 

Tâm: Seaprodex Saigon đặt chữ tâm làm nền tảng; thượng tôn pháp luật,

duy trì đạo đức, lấy đối tác, khách hàng, nhân viên làm trọng tâm. 
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Giới thiệu sơ lược

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn (Seaprodex Saigon) tiền
thân là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập ngày 31/3/1993 với tên gọi là
Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chính
thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 08/08/2006 với số vốn
điều lệ 96 tỷ đồng (trong đó nhà nước nắm giữ 61.03%). Tháng 11 năm 2015,
Seaprodex Saigon đã tăng vốn từ 96 tỷ đồng lên 396 tỷ đồng thông qua phát
hành cổ phần riêng lẻ. 

Sau cổ phần hóa, công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh thủy sản, nông
sản, vật liệu xây dựng, và cho thuê kho bãi. Từ tháng 12/2014, Seaprodex
Saigon chính thức trở thành công ty đại chúng 100% tư nhân. Công ty thực
hiện tái cơ cấu toàn diện, mạnh tay cắt bỏ các ngành nghề kinh doanh kém
hiệu quả và đồng mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới là bất động sản để
tận dung lợi thế quỹ đất sạch của mình. 

Ngành nghề kinh doanh chính hiện nay là bất động sản và cho thuê kho
bãi…. 
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Lịch sử hình
thành và
phát triển
Hơn  25 năm hình thành và
không ngừng phát triển.

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu
Thủy Sản Sài Gòn (Seaprodex Saigon)
tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước,
được thành lập ngày 31/3/1993 với tên
gọi là Công ty Xuất nhập khẩu Thủy
sản Tp Hồ Chí Minh.  

Ngày 8/8/2006, Bộ Thủy sản Việt Nam
ra Quyết định số 604/QĐ-BTS phê
duyệt phương án chuyển Công ty
Xuất Nhập khẩu Thủy sản Tp Hồ Chí
Minh thành công ty cổ phần với tên
gọi là Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu Thủy sản Sài Gòn.  

Tháng 12 năm 2006, Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn
được chính thức thành lập với vốn
điều lệ là 96 tỷ đồng.  

Trước đây, hoạt động kinh doanh của
công ty tập trung vào kinh doanh
xuất nhập khẩu thủy sản. Từ năm
2011, công ty mở rộng sang các mặt
hàng nông sản, hàng hóa sắt thép, vật
tư, hạt nhựa…  

Kể từ tháng 4 năm 2014, cổ phần hoá
Công ty và đổi tên  Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn. 
Đến hết năm 2015, tình hình kinh
doanh có những bước tiến nổi bật.  

Năm 2015, Ban lãnh đạo công ty đã
thay đổi định hướng kinh doanh, tập
trung vào hoạt động kinh doanh bất
động sản nhằm khai thác nguồn quỹ
đất đang quản lý. Tháng 11 năm 2015,
Seaprodex Saigon đã tăng vốn từ 96
tỷ đồng lên 396 tỷ đồng thông qua
phát hành cổ phần riêng lẻ.  
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Bộ máy lãnh đạo

Bộ máy tổ chức vững chắc và chuyên nghiệp.
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Hội Đồng
Quản Trị
Ông VŨ CAO TRUNG  
Chủ tịch 
Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực tài chính, quản trị, và tái cấu
trúc doanh nghiệp. Ông từng đảm
nhiệm các vị trí chuyên môn cao cấp
tại các tổ chức tài chính trong nước và
quốc tế như KPMG, Công ty Quản Lý
Quỹ Saigon Asset management, Công ty
Quản Lý Quỹ MB Capital, Công ty
chứng khoán Sacombank. Ngoài ra ông
là phó Chủ Tịch – Hiệp Hội Dâu Tằm Tơ
Việt Nam, Thành viên ban kiểm soát
Tổng công ty Thủy Sản Việt Nam. 

Ông PHẠM VĂN HẢI 
Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 
Ông từng là Thành viên HĐQT Công ty
CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu , hiện là
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thẩm
định giá Á Châu , Chủ tịch HĐQT Công
ty TNHH MTV Dịch vụ địa ốc ACB. 
Với hơn 17 năm thâm niên trong lĩnh
vực bất động sản và kinh nghiệm quản
lý các dự án lớn, ông đã đưa ra những
chiến lược và định hướng phát triển
các quỹ đất tiềm năng của Seaprodex
Saigon, cùng với Hội đồng quản trị
mang lại sự phát triển không ngừng
cho công ty. 

Bà ĐỖ THỊ HỒNG 
Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm
Phó Tổng Giám đốc. 
- Bà giữ vị trí Phó Tổng giám đốc
Công ty CP XNK Thủy Sản Sài Gòn
từ năm 2001 đến nay. Với kinh
nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực
kinh doanh bất động sản bà từng
bước đưa Seaprodex Saigon lên vị
trí mũi nhọn của ngành. 

Ông NGUYỄN PHÚC 
Thành viên Hội Đồng Quản Trị 
Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực bất động sản, tài
chính và từng giữ những vị trí quan
trọng trong các tập đoàn lớn của
Việt Nam. 
Từ năm 2001- 2016 ông giữ vị trí
Giám đốc khối phát triển dự án
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long. 

Ông TÔ NGỌC NGỜI  
Thành viên Hội Đồng Quản Trị 
Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực quản trị kinh doanh
và từng là quản trị cấp cao của các
tập đoàn lớn và đạt được nhiều
thành tựu lớn. 
Ông hiện tại đang là Thành viên
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
CP VINAFOR Saigon và là phó Chủ
tịch HĐQT của ĐH Hoa Sen. 
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Ban Tổng
Giám đốc

Ông NGUYỄN DUY NGỌC 
Thành viên Hội Đồng Quản Trị 
 Ông có hơn 15 kinh nghiệm lĩnh vực
kinh doanh tài chính, bất động sản và
giữ vị trí cấp cao ở các tập đoàn lớn của
Việt Nam. 
Ông từng là Phó Tổng Giám đốc Tổng
Cty Xây dựng công trình GT8, và hiện
nay đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty
Cổ phần Chứng khoán SJCS. 

Bà ĐỖ THỊ HỒNG 
Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó
Tổng Giám đốc. 
Bà giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty
CP XNK Thủy Sản Sài Gòn từ năm 2001
đến nay. Với kinh nghiệm hơn 15 năm
trong lĩnh vực kinh doanh bất động
sản bà từng bước đưa Seaprodex
Saigon lên vị trí mũi nhọn của ngành. 

Ông NGUYỄN NAM ĐỊNH 
Phó Tổng Giám đốc. 
Hiện nay ông là Tổng giám đốc
Công ty CP Đầu tư Vietinks , Chủ
tịch HĐQT- kiêm Tổng giám đốc
Công ty CP Đầu tư Vietlinks  

"Chúng tôi không
ngừng phấn đấu
mang lại giá trị tốt
đẹp cho khách hàng
và nhà đầu tư ". 
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Ban Kiểm
soát

Ông TRẦN BẢO QUỐC 
Trưởng Ban Kiểm soát 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật –
Chuyên ngành Luật Kinh tế 
- Từng công tác tại Ngân hàng BIDV –
chi nhánh Nam Sài Gòn, trưởng văn
phòng Luật sư Đức – Quốc. 

Bà VŨ THỊ BÌNH 
Kiểm soát viên 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Ngành tài chính ngân hàng. 
Nhiều năm kinh nghiệm nắm giữ các vị
trí khác nhau, là Chuyên viên phân tích
tài chính – Cty CP Chứng khoán Sài Gòn
, giám đốc quản lý doanh mục – Cty CP
Quản lý Quỹ đầu tư MB. 

Ông TRƯƠNG KIM TOÀN 
Kiểm soát viên 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Ngành tài chính ngân hàng. 
Từng làm ở phòng kinh doanh - Công ty
TNHH MTV Ngọc Thủy, phòng kinh
doanh – Ngân hàng TMCP Đại Á , từ
năm 2014 đến nay ông làm ở phòng
Đầu tư – Công ty CP Đầu tư Tiến Lợi. 



Tình hình hoạt động  
& báo cáo Ban lãnh đạo
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Tình hình hoạt động 2017

Năm 2017 là một năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển các

dự án bất động sản. Các vướng mắc do các nguyên nhân khách quan khiến

việc thực hiện thủ tục pháp lý cho các dự án bị chậm hơn so với dự kiến. Việc

này gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai xây dựng các dự án khu phức hợp

chung cư và thương mại của Công ty.  Do vậy, tổng doanh thu năm 2017 chỉ

đạt 74,5 tỷ đồng, tương đương 48% so với kế hoạch đề ra.  

Hoạt động chính trong năm 2017 của Công ty vẫn là tận dụng các mặt bằng

hiện có để cho thuê và nguồn vốn nhàn rỗi cho hoạt động đầu tư tài chính.

Doanh thu thực hiện năm 2017 đạt 25,3 tỷ đồng, giảm 3% so với doanh thu

thực hiện năm 2017 do giá cho thuê mặt bằng làm văn phòng giảm. Doanh

thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính sụt giảm do Công ty giảm lãi suất cho

vay và không có khoản lợi nhuận bất thường từ hoạt động tài chính như năm

2016. 

(Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc)
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Tình hình hoạt động 2017

Kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm 2016 và 2017 (ĐVT: VNĐ) 

Các chỉ tiêu tài chính (ĐVT: VNĐ) 

(Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc)
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Tình hình hoạt động 2017

Tình hình tài sản: 

(Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc)
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Kế hoạch hoạt động 2018

Mục tiêu:  

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dự án Centa Park tại 678 Âu Cơ, Quận Tân

Bình và triển khai lên phương án phát triển các dự án tại các khu đất hiện có.

- Khai thác có hiệu quả các mặt bằng hiện có của SSN tại Lò Gốm, Võ Văn

Kiệt, Quận 6 và Phú Viên, Long Biên, Hà Nội 

- Đồng thời với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các dự án đang

triển khai, Công ty sẽ xây dựng phương án hợp tác đầu tư phát triển dự án số

6 Phạm Phú Thứ trong năm 2018. Ngoài ra, Công ty sẽ mở rộng thêm quỹ đất

thông qua hình thức hợp tác đầu tư để phát triển các dự án bất động sản

khác.  

- Mục tiêu cụ thể:  

+ Doanh thu: 70 tỷ 

+ Lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ 

(Kế hoạch từ Ban Tổng Giám đốc)
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Kế hoạch hoạt động 2018

Nhóm giải pháp: 

- Giải pháp về kinh doanh: 
+ Đẩy mạnh công tác bán hàng cho dự án Centa Park  
+ Tối đa hóa nguồn thu từ việc kinh doanh cho thuê các mặt bằng hiện có.  
+ Triển khai các kế hoạch marketing, quảng bá thương hiệu.  
+  Đào tạo nhân sự chất lượng và chuyên nghiệp; chính sách đãi ngộ tốt để
thu hút nhân tài.  
- Giải pháp về tài chính 
+ Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Tiến hành xóa nợ đối với các khoản nợ
xấu đã trích lập dự phòng 100%. 
+ Chuẩn hóa các quy trình trong công tác tài chính kế toán nhằm tăng hiệu
quả quản lý tài chính.  
+ Trong thời gian tới công ty sẽ huy động vốn khoảng 1000-2000 tỷ đồng để
triển khai các dự án như: 87 Hàm Nghi, Quận 1; 1534 Võ Văn Kiệt, Quận 6; 06
Phạm Phú Thứ, Quận Tân Bình. Để tăng hiệu quả sử dụng vốn, công ty sẽ tiếp
tục tham gia các dự án đầu tư góp vốn với các đối tác uy tín.  
+ Tăng cường quan hệ với các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư để có thể huy
động vốn kịp thời phát triển các dự án.  
- Giải pháp về quản lý và phát triển dự án:  
+ Tận dụng nguồn kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn từ ban cố vấn, nguồn
lực, lợi thế từ các đối tác chiến lược để triển khai dự án có hiệu quả.  
+ Đánh giá và cập nhật danh sách đối tác chiến lược, nhà cung cấp, nhà thầu
tư vấn, xây dựng. Tìm kiếm các nhà thầu có đủ năng lực thi công có giá cạnh
tranh. 
- Giải pháp về công tác nhân sự và đào tạo:  
+ Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, các chính sách lương,
đánh giá thi đua khen thưởng 
+ Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên. Xây dựng
đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn cao, có khả năng lãnh đạo và
phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. 

(Kế hoạch từ Ban Tổng Giám đốc)
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Báo cáo của HĐQT

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty. 
- Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong việc hoàn thiện
thủ tục pháp lý các dự án, dưới sự chỉ đạo và giám sát thường xuyên của Hội
đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đã cố gắng duy trì hoạt động
chính là cho thuê mặt bằng hiện có của Công ty.  
- Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận chưa đạt được kế hoạch đề ra.
Doanh thu năm 2017 của Công Ty đạt 74,5 tỷ đồng, giảm 21,5% so với năm
2016, đạt 48% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 31,46 tỷ, thực
hiện được 37% so với kế hoạch.  

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Điều
hành. 
- Ban giám đốc công ty đã áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động và quản lý công ty. Các quy trình về bán hàng, kế toán tài chính được
cải tiến tích cực theo hướng minh bạch hóa các thông tin.  
- Công tác công bố thông tin cho các cổ đông và cơ quan quản lý được thực
hiện đầy đủ, theo đúng quy định của pháp luật.  

Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2017 
- Định hướng đầu tư phát triển và hỗ trợ cho Ban điều hành tiếp cận với các
định chế tài chính, nguồn quỹ đất tiềm năng đồng thời đưa ra các quyết định
về kế hoạch đầu tư hợp tác nhằm tăng diện tích quỹ đất cho Công ty lên
60.000m2, đưa tổng giá trị tài sản lên mức 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-
2020. 
- Tiếp tục giám sát hoạt động của Ban Giám đốc về quản lý, vận hành Công ty
theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật.  
- Thực hiện việc tăng vốn để hợp tác đầu tư phát triển các dự án bất động
sản. 
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Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
Tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, HĐQT tổ chức 06 cuộc họp: 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): 

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các
công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm
soát các vấn đề: 
• Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra  
• Các nội dung thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT
đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện. 
• HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh
doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám
đốc đáp ứng các nhu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của công ty.  
• Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp,
Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước. 
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Các dự án  
Seaprodex Saigon
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Dự án Centa Park

Centa Park tọa lạc tại vị trí đắc
địa ngay trung tâm quận Tân
Bình, xoay quanh dự án là 4 mặt
tiền đường: Đồng Đen, Hồng Lạc,
Âu Cơ và Bàu Cát 9, với vị thế này
đã làm nên một Centa Park độc
đáo và thuận tiện. 

Dự kiến mang lại lợi nhuận sau
thuế tối thiểu 360 tỷ đồng. 

Dự án đã mở bán tháp đầu tiên
(tháp D) với mức giá từ 21 triệu
đồng/m2 (không bao gồm VAT).  
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Dự án 1534 Võ Văn Kiệt –
Quận 6

  
Nắm bắt được xu thế phát
triển của thị trường nhà đất,
đồng thời có lợi thế về quỹ
đất lớn, Công ty Seaprodex
Sài Gòn sẽ có kế hoạch đầu tư
tại quận 6, tiêu biểu có thể kể
đến dự án 1543 Võ Văn Kiệt. 
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Dự án khu dân cư cao tầng
tại 665-667 Lò Gốm,
Phường 9, Quận 6

  
Vị trí: 665-667 Lò gốm, Quận 6 , TP.HCM 
Khi các dự án tiện nghi và cao cấp hình thành trong thời gian sắp tới thì
Quận 6 trở thành nơi lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư đầu tư và người
mua.  
Không nằm ngoài nhịp sống năng động đó, khu căn hộ tọa lạc tại số 665-667
Lò Gốm đây là một trong những quỹ đất của Seaprodex Saigon (SSN) dự kiến
thực hiện trong năm 2018-2020. Với diện tích đất hiện hữu lên đến 2.500 m2. 
Với dự án khu dân cư trong tương lai trở thành không gian sống lý tưởng,
nơi để tái tạo năng lượng và nạp đầy hứng khởi cho một ngày mới. 
Diện tích đất hiện hữu: 2.500 m2 
Thời gian triển khai: 2018-2020 



Báo cáo tài chính
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