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THƯ NGỎ 
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Kính thưa:  Toàn thể Quý cổ đông Công  ty cổ phần đầu tư và 

                                      xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang 

 

Thay mặt HĐQT, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và nói lời cảm 

ơn sâu sắc đến toàn thể quý cổ đông vì đã tin tưởng, ủng hộ 

công ty trong thời gian qua! 

Thưa quý cổ đông! Trãi qua một năm 2009 với nhiều biến động của nền kinh tế thế giới 

do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Năm qua, chúng 

ta luôn kỳ vọng mãnh liệt với niềm tin vào nền kinh tế thế giới phục hồi thông qua các gói 

kích thích kinh tế lớn cũng như chính sách điều tiết nền kinh tế vĩ mô của chính phủ các 

nước nói chung và của Việt Nam nói riêng. Mặc dù các chính sách này bước đầu đã phát 

huy tác dụng, nhưng kéo theo đó là những biến động bất thường của thị trường tài chính 

tiền tệ. Việc hạn chế cho vay tiêu dùng và kinh doanh bất động sản đã làm chậm tiến độ 

đầu tư và khai thác các dự án của công ty trong năm 2009. Riêng lĩnh vực chế biến thủy 

sản xuất khẩu chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu nguyên liệu, rào cảng 

thuế quan cũng như những tiêu chuẩn khắc khe của một số nước nhập khẩu. Đây là những 

yếu tố đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty chúng ta. 

Để tồn tại và phát triển trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế chưa chấm dứt, Ban lãnh đạo 

công ty đã hoạch định chiến lược và kế hoạch đầu tư sao cho phù hợp với tình hình khó 

khăn của nền kinh tế thị trường. Những dự án nào có tính khả thi cao, thu hồi vốn nhanh 

thì ưu tiên đầu tư phát triển trước và đã đem lại hiệu quả rất đáng trân trọng. Đối với các 

dự án tiềm năng, mang ý nghĩa chiến lược chúng ta đã dàn trãi tiến độ đầu tư , hoàn tất hồ 

sơ, thủ tục pháp lý và đang gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại trong năm 2010 

để đưa vào khai thác các dự án này. Trong lĩnh vực thủy sản, công ty đã  tạo được sự hợp 

tác liên kết phát triển bền vững với người nuôi nên bài toán về vùng nguyên liệu phục vụ 

nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu đã có lời giải đáp. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Công 

ty đã linh hoạt mở rộng phát triển kinh doanh đa ngành nghề mà trọng tâm là các ngành 

dịch vụ đã mang lại hiệu quả nhằm giảm rủi ro trong kinh doanh. Kết qủa, công ty chúng 

ta đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước 

và không ngừng mở rộng quy mô hoạt động.  

Tuy nhiên, chúng ta không nên chủ quan, nóng vội, tự mãn với những thành quả đã đạt 

được trong thời gian qua mà cần phải nổ lực nhiều hơn nữa. Trong tình hình này, đòi hỏi 

mỗi thành viên trong công ty chúng ta phải cùng chung sức, chung lòng để đưa công ty 

đến giai đoạn phát triển mới. Mỗi cổ đông cần phải giữ vững niềm tin đối với Ban lãnh 

đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty để cổ vũ, động viên niềm hăng say làm 
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việc của họ. Làm được điều đó, tôi tin rằng chúng ta sẽ hoàn thành các chỉ tiêu trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của năm 2010 này và từng bước phấn đấu đưa thương hiệu Sao 

Mai An Giang  trở thành một tập đoàn kinh tế lớn mạnh trong khu vực và cả nước.  

Trước khi dứt lời, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc gửi lời chúc sức 

khỏe đến toàn thể Quý cổ đông, chúc cho sự hợp tác của mỗi chúng ta luôn hiệu quả, 

chúc cho mái nhà chung của đại gia đình công ty Sao Mai luôn hưng thịnh và phát triển 

bền vững. 

Trân trọng kính chào! 

                                                                        

                                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Chủ tịch  

                                                                                           Kỹ sư Lê Thanh Thuấn  
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LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA SAO MAI AN GIANG 
 

I. NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG 

1.1 Thành lập 

– Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết 

định số 000450/GP/TLDN-03 do Ủy Ban nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 

05/02/1997. 

– Ngày 15/03/1997, Sao Mai An Giang chính thức đi vào hoạt động theo giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 064828 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh An Giang cấp 

với số vốn điều lệ ban đầu là 905.000.000 đồng. 

– Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI 

TỈNH AN GIANG. 

– Tên viết tắt : SAOMAI CONSCORP. 

– Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: Sao Mai Construction Corporation. 

– Biểu tượng :  

 

 

– Địa chỉ : 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An 

Giang. 

– Điện thoại :  076 3840 138   Fax: 076 3840 139. 

– Website : www.saomaiag.vn   Email: thuansaomai@hotmail.com 

– Mã số thuế : 1600169024. 

 

1.2 Quá trình tăng vốn điều lệ: 

– Trong quá trình phát triển, Công ty đã nhiều lần tăng vốn điều lệ như sau: 

o Lần đầu: Vốn điều lệ hoạt động là 905.000.000 đồng. 

o Lần thứ 2:  

§ Tăng từ 905.000.000 đồng lên 2.520.000.000 đồng, theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 09/1997/NQ-HĐCĐ ngày 27/11/1997. 

§ Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 1997. 

o Lần thứ 3:  

§ Tăng từ 2.520.000.000 đồng lên 25.200.000.000 đồng, theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 12/2000/NQ-HĐCĐ ngày 31/12/2000. 

§ Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm 2001. 

o Lần thứ 4:  

§ Tăng từ 25.200.000.000 đồng lên 33.820.000.000 đồng, theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 05/2004/NQ-HĐCĐ ngày 14/05/2004. 

http://www.saomaiag.vn/
mailto:thuansaomai@hotmail.com
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§ Thời gian thực hiện: Tháng 06 năm 2004. 

o Lần thứ 5: Từ 32.820.000.000 đồng lên 49.563.000.000 đồng, theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 07/NQ-SM ngày 01/08/2007. Trong đó: 

Phát hành cho người lao động: 

§ Số lượng phát hành : 164.000 cổ phần; 

§ Ngày chốt danh sách : 15/10/2007; 

§ Tỷ lệ phân bổ quyền : Theo danh sách do HĐQT phê duyệt; 

§ Giá phát hành : 16.000 đồng/cổ phần; 

§ Ngày phát hành : 24/10/2007. 

Phát hành lần đầu ra công chúng theo hình thức đấu giá: 

§ Số lượng phát hành : 1.510.300 cổ phần; 

§ Ngày phát hành : 24/10/2007; 

§ Ngày bắt đầu chào bán : 24/10/2007; 

§ Ngày kết thúc chào bán : 05/12/2007; 

§ Giá trúng bình quân làm tròn: 104.000 đồng/cổ phần;   

§ Thời hạn đăng ký mua : Từ ngày 24/10/2007 đến ngày 05/11/2007; 

§ Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/11/2007 đến ngày   

05/12/2007; 

§ Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 20/12/2007. 

o Lần thứ 6: Tăng từ 49.563.000.000 đồng lên 99.126.000.000 đồng theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ số 02/2009/NQ-HĐCĐ ngày 16/10/2009. Cụ thể: 

§ Ngày chốt danh sách : 13/11/2009; 

§ Tỷ lệ phân bổ quyền : 1:1; 

§ Ngày phát hành : Từ 14/11/2009 đến 21/11/2009; 

§ Số lượng phát hành : 4.956.300 cổ phần. 

§ Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện 

hữu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. 
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1.3 Niêm yết 

- Ngày 24/12/2009, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang được Sở 

Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chính thức cấp giấy Chứng nhận 

đăng ký niêm yết cổ phiếu số 173/QĐ-SGDCK TP.HCM. 

- Ngày 18/01/2010, cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang 

được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.4 Các sự kiện khác 

Với những tiến bộ và thành quả đạt được trong quá trình phát triển, Sao Mai An 

Giang ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường và đã được 

vinh dự trao tặng nhiều giải thưởng uy tín: 

BẢNG TÓM TẮT MỘT SỐ THÀNH TÍCH 

Thời gian Thành tích 

Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế tặng giấy khen đã có thành tích chấp hành tốt 

các chính sách thuế năm 2007. 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen đã có nhiều đóng góp cho Hội 

chợ triển lãm thương mại – Du lịch Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên An Giang 2007. 

Năm 2007 

UBND tỉnh An Giang công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa năm 2007. 

Được UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen là Doanh nhân tiêu biểu năm 2008. 

Phòng Thương Mại và Công nghiệp tặng Bằng khen là Doanh nhân tiêu biểu 
Năm 2008 

Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tặng Danh hiệu “Vinh quang Việt 

Nam”. 

Được UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen về việc đã có thành tích xuất sắc 

trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh An 

Giang. 

Được UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen là Doanh nhân tiêu biểu năm 2009. 

Được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen về việc đã có thành tích xuất sắc 

trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

Đồng Tháp. 

Năm 2009 

Được UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen về việc đã có thành tích xuất sắc 

trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến 

Tre. 

Nguồn: Sao Mai An Giang 
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II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 

1. Ngành nghề kinh doanh 

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, đường ống cấp thoát nước, 
công trình thủy lợi, công trình ngầm dưới nước; San lắp mặt bằng; Xây lắp điện 
nước. 

- Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, khai thác cát, sỏi; Sản xuất bột ma tít; Sản 
xuất mua bán tràm xây dựng. 

- Kinh doanh bất động sản, nhà nghỉ dưỡng lão, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, kinh 
doanh phòng hát karaoke; Dịch vụ ăn uống, giải khát, các dịch vụ du lịch, dịch vụ 
massage; Dịch vụ và kinh doanh điện năng. 

- Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung tâm; Lắp 
đặt hệ thống thang máy, cầu thang, băng chuyền tự động; Lắp đặt hệ thống bơm ống 
nước, điều hòa không khí; Lắp đặt các thiết bị điện lạnh, cơ điện lạnh và kho lạnh 
nhà máy thủy sản; 

- Mua bán thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh (lò sưởi kim loại, hệ thống sưởi 
bằng nước nóng, nước lạnh); Mua bán linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển;  

- Nuôi trồng, chế biến thủy sản; mua bán cá và thủy sản; 

- Đào tạo nghề và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

- Đại lý đổi ngoại tệ. 

Trong đó, ngành nghề mang lại thu nhập chính là kinh doanh bất động sản. 

2. Tình hình hoạt động 

Hơn 12 năm hoạt động và phát triển, Công ty luôn tự hào là một trong những 

doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty là thi công các công trình dân dụng, 

công nghiệp có qui mô lớn; Qui hoạch dự án khu dân cư, khu đô thị và kinh doanh nhà 

hàng, khách sạn và nhà cho thuê; Xuất khẩu thủy sản,....  

Cùng với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, công nhân lành nghề, công 

ty đã từng thi công nhiều công trình có giá trị lớn như: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp 

Vàm Cống; Nhà máy chế biến thuỷ sản số 1 và các công trình phụ trợ của nhà máy tại xã 

Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng; Công trình Nhà 

máy bột cá Kiên Hùng tỉnh Kiên Giang tổng giá trị gần 12 tỷ đồng; Khu du lịch Hòn 

Trẹm Kiên Giang, Chợ Gia Nghĩa tỉnh Đắc Nông, Chợ Kiến Đức tỉnh Đắc Lắc, Trụ sở 

Công An tỉnh An Giang và Ngân hàng Ngoại thương tỉnh Đồng Tháp,... các công trình 

đều đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư. Ngoài ra, công ty cũng đã 

thực hiện thành công các dự án khu đô thị, khu dân cư có quy mô lớn như: Khu đô thị cao 

cấp Sao Mai Khóm Bình Khánh 3; Khu dân cư phường 7 thị xã Bến Tre, Khu dân cư 

Thương mại – Dịch vụ Sao Mai tại Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, An Giang; 
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Khu dân cư Sao Mai tại phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang (Lô đất Thành 

Đội cũ). 

Trong những năm vừa qua công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách 

Nhà nước và đã được Tổng cục thuế cấp Giấy khen. Bên cạnh đó công ty còn được Uỷ 

ban nhân dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre tặng bằng khen cho thành tích 

đóng góp xuất sắc vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập với nền kinh tế thế giới, ngành 
Xây dựng và bất động sản đang đóng vai trò là nhóm ngành chủ đạo trong cơ cấu kinh tế. 
Bên cạnh tiềm năng phát triển, ngành luôn chịu sự ảnh hưởng từ những biến động kinh tế 
trong nước và thế giới như cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế năm 2008 vừa 
qua, chính sách của nhà nước,... Thế nhưng với mục tiêu phát triển lâu dài theo hướng 
bền vững công ty sẽ duy trì và phát huy ngành nghề chủ lực là xây dựng và kinh doanh 
bất động sản, đồng thời nghiên cứu phát triển thêm một số ngành nghề mới, tiến tới kinh 
doanh đa ngành nghề nhằm giảm rủi ro. 

Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của công ty vẫn là đảm bảo được doanh thu và lợi 
nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, ổn 
định cổ tức và giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.    

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Với những mục tiêu nêu trên thì chiến lược phát triển trung, dài hạn của công ty sẽ 
tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

v Về bộ máy, nhân sự: 

o Hoàn thiện Ban tài chính giúp Hội đồng quản trị trong việc huy động nguồn 

vốn để đầu tư các dự án và sử dụng có hiệu qủa nguồn vốn. Đồng thời nghiên 

cứu đề xuất các chính sách về cổ phiếu của công ty đang niêm yết trên thị 

trường chứng khoán; 

o Xây dựng chế độ tiền lương, thưởng và phụ cấp phù hợp hơn để động viên, 

khuyến người lao động hăng say làm việc và gắn bó lâu dài với công ty; 

o Tiếp tục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo hướng kế thừa và tổ chức các 

lớp học để nâng cao tay nghề cho công nhân; 

o Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức đoàn thể giúp công ty 

vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. 

v Về đầu tư, kinh doanh: 

o Tăng cường sở hữu quỹ đất sạch giá thấp tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài; 

o Nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng thị trường tiêu thụ; 

o Phát huy các thế mạnh sẵn có về năng lực và vị trí địa lý, phát triển từng bước 

bền vững và hiệu quả lĩnh vực Nông – Lâm – Thủy sản theo một quy trình 

khép kín; 
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o Đầu tư phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch nhằm tạo ra nguồn thu nhập lớn, ổn 

định cho Công ty từ các dự án đã, đang và sẽ triển khai như: Resort Sao Mai 

tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Khu tổ hợp dịch vụ gồm khách sạn 4 sao - trung tâm 

mua sắm - giải trí tại TP. Long Xuyên, An Giang; Khu du lịch Núi Trà Sư An 

Giang; Khu du lịch Núi Cấm - An Giang;  

o Sớm hoàn thành việc góp vốn vào các công ty con; Công ty liên doanh, liên 

kết. Đồng thời phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư & phát triển Đa Quốc Gia 

xúc tiến nhanh các thủ tục còn lại để triển khai đầu tư Dự án Khu công nghiệp 

và Cảng biển quốc tế IDI. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

I. NHỮNG NÉT NỔI BẬT TRONG NĂM  

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/04/2009 thông 
qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2009 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 

- Phát hành thêm 4.956.300 Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và hoàn tất thủ 
tục niêm yết toàn bộ 9.912.600 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khóan TP. HCM; 

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể Doanh thu đạt 547 tỷ đồng, lợi 
nhuận sau thuế đạt 60,4 tỷ đồng, EPS đạt 10.807 đồng (Tính bình quân lượng cổ phiếu 
lưu hành trong năm). 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH 

Kết thúc năm 2009, mặc dù chưa hoàn thành tiến độ một số dự án theo kế hoạch do 

chưa thu xếp được vốn. Tuy nhiên với sự hiểu biết và lường trước được những khó khăn 

của ngành cộng với việc điều hành linh hoạt và thường xuyên bám sát chỉ đạo công việc 

của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, cùng sự nổ lực của toàn thể CBCNV, Công ty 

đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2009 đã đề ra. Cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Tăng giảm so  

Với kế hoạch 
Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 

Số tuyệt đối  
 

% 

1.  Doanh thu thuần 300 547 247 82 

3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  30 68 38 127 

 

Ø  Tổng doanh thu năm 2009 tăng 82% so với kế hoạch là do trong năm Công ty đã 

đưa vào khai thác thêm một số dự án và thị trường xuất khẩu cá tương đối thuận lợi. 

Ø Có thể thấy lợi nhuận của Công ty năm 2009 tăng trưởng mạnh bằng 127% so với 

kế hoạch. Trong đó có sự đóng góp từ nhiều hoạt động khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là 

lĩnh vực kinh doanh Bất động sản (ngành nghề kinh doanh chính của Công ty).  

III. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 

 Thay đổi lớn nhất của Công ty trong năm 2009:  
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- Tăng vốn điều lệ từ 49.563 triệu đồng lên 99.126 triệu đồng bằng hình thức phát hành 
cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và hoàn thành các thủ tục để 
niêm yết cổ phiếu Sao Mai An Giang trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM; 

- Ông Võ Quốc Chánh thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. 
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IV. TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2010 

Dựa vào kết qủa kinh doanh khả quan của năm 2009 và những phân tích nhận định 
của các chuyên gia kinh tế, thì năm 2010 sẽ là năm ổn định và phát triển của thị trường 
bất động sản. Đặc biệt là đối với dự án dành cho người có thu nhập thấp. Do đó, nhiều 
khả năng kết qủa kinh doanh năm 2010 của Sao Mai An Giang sẽ có những đột phá. Bởi 
hiện tại công ty đang nắm quỹ đất sạch dành cho người có thu nhập thấp rất lớn và trong 
giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng để khai thác. Từ những đánh giá trên, năm 2010 công 
ty sẽ tập trung thực hiện các công việc sau: 

- Tiếp tục khảo sát thị trường nhà đất tại các dự án công ty đang khai thác để xây 
dựng giá và chính sách bán hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhằm đẩy nhanh 
tiến độ bán nền tăng doanh thu, lợi nhuận và vòng quay của vốn; 

- Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng để huy động vốn đầu tư 
các dự án có khả năng hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm góp phần làm tăng 
doanh thu và lợi nhuận cho công ty như: Dự án Khu dân cư Tri Tôn; Khu dân cư Tịnh 
Biên và Khu dân cư Bắc Quốc lộ 91,... 

- Hoàn thành thủ tục nâng số tầng dự án Quận 8, TPHCM lên 33 tầng làm gia tăng 
hiệu qủa đầu tư và triển khai thi công trong năm; 

- Ưu tiên tập trung vốn bồi hoàn và đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng các dự án 
đang dở dang đề phòng biến động về giá đất và giá cát.        
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Năm 2009 là một năm quan trọng, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ về kinh doanh của Sao 

Mai An Giang sau khi chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. 

1. Kết quả hoạt động kinh doanh: 

− Kết thúc năm 2009, doanh thu thuần của Sao Mai An Giang đạt 547 tỷ đồng, tăng 

95% so với doanh thu thuần năm 2008. 

− Cùng với Doanh thu, lợi nhuận của Sao Mai An Giang cũng đã đạt được mức tăng 

trưởng ấn tượng, với hơn 60,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 172% so với 

năm 2008 và tăng 42,8% so với năm 2007.  

− Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của Sao Mai An Giang trong 03 năm qua như sau: 

STT CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 

1 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 20,8% 7,9% 11,1% 

2 Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) 17,1% 8% 20% 

3 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 6,7% 2,6% 8,0% 

2. Tài sản: 

− Năm 2009, Tổng tài sản của Sao Mai An Giang đạt hơn 759 tỷ đồng, tăng khoảng 

20% so với năm 2007 và giảm 12,9% so với năm 2008.  

− Trong cơ cấu tổng tài sản thì tài sản dài hạn đạt 385 tỷ đồng (# chiếm 50,7% tổng tài 

sản) và tài sản ngắn hạn đạt hơn 374 tỷ đồng (# chiếm 49,3% tổng tài sản).  

− Tổng tài sản của Sao Mai An Giang năm 2009 giảm so với năm 2008 vì các khoản 

phải thu khách hàng (chủ yếu là thu từ xuất khẩu thủy sản qua IDI) giảm 55,2 tỷ 

đồng, tương đương giảm 41% và các khoảng trả trước cho người bán giảm 33 tỷ 

đồng (tương đương giảm 63%) so với năm 2008. Bên cạnh đó, với việc doanh số 

bán nền tăng nên giá trị hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2009 của Sao Mai An 

Giang đã giảm 32,5 tỷ đồng (tương đương giảm 12%) so với giá trị hàng tồn kho 

của Công ty tại thời điểm cuối năm 2008. 

3. Nguồn vốn: 

STT CHỈ TIÊU CƠ CẤU VỐN 2007 2008 2009 

1 Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,61 0,69 0,60 

2 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 1,57 2,22 1,52 
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− So với năm 2008, cơ cấu nguồn vốn của Sao Mai An Giang tại thời điểm cuối năm 

2009 đã có những chuyển biến tích cực khi nguồn vốn chủ sở hữu từ 270 tỷ đồng 

(chiếm khoảng 31% tổng nguồn vốn) tại thời điểm cuối năm 2008 đã tăng lên hơn 

301 tỷ đồng (chiếm gần 40% tổng nguồn vốn) tại thời điểm cuối năm 2009. Sự 

chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn nêu trên cho thấy Công ty đang có xu hướng duy trì 

tỷ lệ nợ hợp lý hơn khi chi phí của các dòng vốn tín dụng đang có xu hướng tăng 

vào đầu năm 2010. 

− Cũng trong năm 2009, được sự đồng ý của ĐHĐCĐ, Ban lãnh đạo Sao Mai An 

Giang đã tiến hành thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn 

lợi nhuận chưa phân phối và tăng vốn điều lệ của Công ty từ 49,563 tỷ đồng lên 

99,126 tỷ đồng. 

4. Các chỉ số thanh toán và hiệu quả sử dụng vốn: 

− Chỉ số thanh toán: Các chỉ số thanh toán của Sao Mai An Giang tại thời điểm cuối 

năm 2009 đều được đảm bảo, riêng chỉ số thanh toán ngắn hạn được cải thiện khi tỷ 

lệ nợ ngắn hạn trong cơ cấu nguồn vốn giảm 36,5% so với cuối năm 2008.  

STT HỆ SỐ THANH TOÁN 2007 2008 2009 

1 Hệ số thanh toán ngắn hạn 2,6 1,3 1,4 

2 Hệ số thanh toán nhanh 1,9 0,7 0,5 

− Hiệu quả sử dụng vốn:  

o Với việc tăng vốn điều lệ như đã nêu trên thì giá trị sổ sách của Sao Mai An 

Giang cuối năm 2009 đã điều chỉnh từ 51.282 đồng/cổ phần xuống còn 28.743 

đồng/cổ phần.  

o Tuy nhiên, với mức lợi nhuận ấn tượng trong năm 2009 là 60,4 tỷ đồng, thì chỉ 

số EPS của Sao Mai An Giang đã đạt được khoảng 6.100 đồng/cổ phần, tỷ lệ 

tăng trưởng EPS năm 2009 tương đương khoảng 36% so với năm 2008, cho 

thấy hoạt động kinh doanh của Sao Mai An Giang trong năm 2009 là khá hiệu 

quả. 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

1. Tình hình kinh doanh 

1.1 Bất động sản: 

Ngoài những dự án đang khai thác như: dự án Khu dân cư Bình Khánh 3; Dự án 

Khu dân cư phường 7 - Thị xã Bến Tre,... thì năm 2009 nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận 

công ty cũng đã hoàn thành và đưa dự án Khu Thương mại - Dịch vụ đất Thành Đội và 

Khu Thương mại – Dịch vụ Bến xe Châu Đốc vào khai thác. Cụ thể tình hình khai thác 

các dự án như sau: 

- Dự án Khu dân cư Bình Khánh 3: Đây là dự án có sự đóng góp lớn trong cơ cấu 

doanh thu của Công ty trong những năm qua. Đến nay dự án đã khai thác được 1.447 nền 

trên tổng số 2.681 nền. Năm 2009 doanh thu của dự án này đạt 61,5 tỷ đồng (Trong đó: 

nhà mẫu đạt 3,7 tỷ đồng). 

- Dự án Khu dân cư phường 7 – Thị xã Bến Tre: Đã khai thác được 521 nền trên 

tổng số 649 nền, ghi nhận doanh thu năm 2009 gần 10 tỷ đồng. 

- Dự án Khu Thương mại – Dịch vụ đất Thành Đội: Tuy mới đưa vào khai thác 

trong năm nhưng đã bán gần hết với doanh thu năm 2009 đạt trên 27,3 tỷ đồng. 

- Dự án Khu Thương mại – Dịch vụ Bến xe Châu Đốc: Thuận lợi của Dự án này là 

nằm ngay vị trí đắc địa, được xem là khu đất vàng của thị xã Châu Đốc – An Giang, năm 

2009 cũng đóng góp vào doanh thu công ty trên 22 tỷ đồng.  

1.2 Dịch vụ nhà hàng, khách sạn và văn phòng cho thuê: 

Nguồn thu chủ yếu của hoạt động này là Khu Resort Vũng Tàu và Khu cư xá 

Agifish. Thế nhưng, để đáp ứng nhu cầu cho thuê, trong năm 2009 công ty đã cho nâng 

cấp, cải tạo lại toàn bộ các phòng cho thuê của khu Resort Vũng Tàu, vì vậy doanh thu từ 

hoạt động này giảm so với năm 2008. 

1.3 Xuất khẩu cá: 

Do mở rộng thị trường nên doanh thu xuất khẩu cá năm 2009 của công ty tăng 

trưởng mạnh so với năm 2008. 
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1.4 Xây dựng: 

Chủ trương của Công ty là chọn lọc những công trình thanh toán vốn nhanh, có 

hiệu quả để thi công. Do đó, doanh thu xây dựng năm 2009 chỉ đạt 41 tỷ đồng, giảm 10% 

so với năm 2008. 

1.5 Tài chính:  

Năm 2009 kinh doanh tài chính cũng mang lại cho công ty 13.115 triệu đồng 

doanh thu, chủ yếu là cổ tức nhận được từ Công ty cổ phần đầu tư & phát triển Đa Quốc 

Gia và lãi tiền gởi. 

1.6 Các hoạt động khác:  

a. Hoạt động marketing:  

Sao Mai An Giang hoạt động và trưởng thành từ lĩnh vực đầu tư, xây dựng và 

kinh doanh bất động sản. Với phương châm “Sao Mai cung cấp nhà ở cho mọi gia đình”, 

bằng sự năng động sáng tạo, luôn lắng nghe, tìm hiểu và tận tình phục vụ khách hàng, lấy 

đạo đức kinh doanh làm nền tảng cho sự phát triển của công ty, Sao Mai An Giang đã 

nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng khách hàng không chỉ bởi 

phương thức bán hàng đa dạng, thanh toán tiện lợi mà còn bởi tinh thần, thái độ phục vụ 

chân tình, lịch sự và những dịch vụ hậu mãi tốt nhất.  

Trong bối cảnh hàng hóa, dịch vụ đa dạng và phong phú, người tiêu dùng gặp khó 

khăn trong việc lựa chọn cho mình những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu và 

khả năng kinh tế. Chính vì thế đòi hỏi các công ty phải có bộ phận Marketing giỏi, 

chuyên nghiệp tiếp cận giới thiệu chi tiết về sản phẩm của công ty mình để khách hàng 

hiểu rõ hơn và yên tâm khi chọn mua.  

Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động Marketing nên các chi phí bán hàng 

như chi phí quảng cáo, chi phí khai thác và hỗ trợ khách hàng, năm 2009 vẫn được Công 

ty quan tâm đầu tư đúng mức và đa dạng hơn những năm trước cụ thể như sau: 

- Tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống bảng quảng cáo trên các trục đường chính, 

các ngã ba hay ngã tư trọng điểm nơi có lưu lượng giao thông tấp nập. 

- Tham gia vào các hội trợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến bán hàng 

nhằm tiếp cận và tìm kiếm khách hàng mới. Công ty đã thường xuyên tham gia các kỳ 

Hội chợ lớn như: Hội chợ Chuyên về Bất Động sản tại Thành phố Cần Thơ; Các kỳ Hội 

chợ hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức tại Thành phố Cần Thơ và Long Xuyên. 

- Tham gia thường kỳ trên các chương trình truyền hình và các Báo có uy tín từ 

Trung Ương đến địa phương như đài Truyền hình VTV1, HTV7, HTV9, Truyền hình 

Trung ương tại Thành phố Cần Thơ, Truyền hình Vĩnh Long, Bến Tre, An Giang; Tạp chí 

Cộng sản, Báo Hà Nội mới, Tạp chí chứng khoán, Báo tuổi trẻ, Báo Đầu tư tài chính. Tạo 

ra những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh công ty Sao Mai An Giang. 
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b. Hoạt động PR: 

Tuy phải đối mặt với những khó khăn lớn trong thời kỳ khủng hoảng tài chính 

hiện nay nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Sao Mai cũng luôn quan tâm chia 

sẽ lợi nhuận để thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện vì cuộc sống cộng đồng. Trong năm 

2009, Công ty Sao Mai cũng đã chi hàng tỷ đồng để đóng góp vào các quỹ từ thiện vì 

người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo ở địa phương, 

tham gia chương trình ăn Tết vì người nghèo, trực tiếp tặng quà cho các gia đình nghèo, 

trẻ em cơ nhỡ, những gia đình khó khăn ở các vùng bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh. Sao 

Mai là đơn vị tiên phong tài trợ Chuyên mục “Cảnh đời” trên sóng của Trung tâm Truyền 

hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, Quỹ tấm lòng vàng do Báo lao động tổ chức và 

các hoạt động xã hội khác. Đồng thời năm 2009 công ty đã thành lập Quỹ môi sinh học 

đường để xây dựng nhà vệ sinh cho các trường tại tỉnh An Giang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Hoạt động chăm sóc khách hàng: 

Xác định phương châm “khách hàng là người trả lương cho mỗi chúng ta”, bộ 

phận chăm sóc khách hàng thường xuyên gởi phiếu thăm dò ý kiến khách hàng nhằm lắng 
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nghe những tâm tư, nguyện vọng và những thắc mắc để kịp thời khắc phục và điều chỉnh. 

Toàn công ty luôn nổ lực nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, đem lại sự 

hài lòng và tạo niềm tin tuyệt đối của khách hàng đối với công ty. 

 

d. Hoạt động hợp tác chiến lược: 

Với tốc độ phát triển như hiện nay của Sao Mai, bên cạnh sự ủng hộ của các cấp 

chính quyền nơi Sao Mai đầu tư kinh doanh, còn có sự liên kết chặt chẽ của khách hàng, 

các đối tác chiến lược. Đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, các tổ chức tài chính trong và ngoài 

nước. Do đó, trong năm qua Sao Mai luôn quan tâm tạo dựng và củng cố mối quan hệ tốt 

đẹp với các đối tác để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. 
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Kết thúc năm 2009 Sao Mai đạt được những kết quả đáng chú ý như sau: 

STT CHỈ TIÊU 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

THỰC HIỆN 

2008 

KẾ HOẠCH 

2009 ĐIỀU 

CHỈNH 

THỰC HIỆN 

2009 
NHẬN XÉT 

1 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 270 300 301 

Tăng 11,4% so với năm 

2008 và vượt 0,33% so 

với kế hoạch. 

2 Vốn điều lệ Tỷ đồng 49,563 100 99,126 

Tăng 100% so với năm 

2008 và hoàn thành 

99% so với kế hoạch. 

3 Doanh thu Tỷ đồng 280,6 457 547 

Tăng 95% so với năm 

2008 và vượt 20% so 

với kế hoạch. 

4 
Lợi nhuận sau 

thuế 
Tỷ đồng 22,3 36,4 60,4 

Tăng 171,5% so với 

năm 2008 và vượt 66% 

so với kế hoạch. 

5 
Lợi nhuận sau 

thuế/một cổ phần 
Đồng 4.495 3.640 6.100 

Tăng 36% so với năm 

2008 và vượt 68% so 

với kế hoạch. 

2. Tình hình đầu tư: 

Năm 2009, bên cạnh việc huy động vốn để đầu tư các dự án gặp nhiều khó khăn do 

các ngân hàng thắt chặt cho vay kinh doanh bất động sản, một phần cũng bởi chủ trương 

của công ty là tập trung đầu tư các dự án khai thác nhanh, sinh lợi cao để thu hồi vốn tái 

sản xuất, dẫn đến công ty chưa hoàn thành tiến độ các dự án như kế hoạch đã đề ra, cụ thể 

tiến độ hoàn thành các dự án như sau: 

- Đối với các dự án dở dang: 

+ Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị cao cấp Sao Mai Bình Khánh 5: Qui mô 34,88 

ha. Dự án đã được UBND tỉnh An Giang chấp thuận địa điểm, qui mô tại công văn số 

3758/UBND-KT ngày 24/11/2006 và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 18/06/2007. Về tiến trình đền bù giải tỏa, công 

ty đã thỏa thuận bồi hoàn được hơn 60% diện tích dự án. 

+ Dự án xây dựng chợ và Khu dân cư trung tâm xã Hội An, huyện chợ mới, tỉnh An 

Giang: Qui mô 67.383,43 m2 với tổng vốn đầu tư 42,5 tỷ đồng bao gồm: Khu chợ Bách 

hóa, chợ Nông sản, chợ Tươi sống, UBND xã, nhà văn hóa cùng 315 nền nhà phố. Dự án 

này đã có Quyết định thu hồi đất số 1934/QĐ-UBND ngày 24/07/2007 của UBND tỉnh 

An Giang và Công ty đã thực hiện bồi hoàn được trên 70% diện tích của dự án. Đồng 
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thời, công ty đã san lấp được trên 40% diện tích và thi công cơ sở hạ tầng được 20%; Dự 

kiến đến cuối quý II/2010, sẽ hoàn thành hạ tầng khu tái định cư của dự án và đưa vào 

khai thác kinh doanh. 

+ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị cao cấp Sao Mai tại thị trấn 

Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang: Qui mô 203.124 m2 với tổng vốn đầu tư 65,2 

tỷ đồng. Công ty đã thực hiện xong việc đền bù giải phóng mặt bằng. Đồng thời công ty 

cũng đang triển khai thi công cơ sở hạ tầng đạt khoảng 30% diện tích. Dự kiến đến cuối 

quý II/2010, sẽ hoàn thành hạ tầng giai đoạn I của dự án và đưa vào khai thác kinh doanh. 

+Dự án Khu dân cư – Trung tâm thương mại về hướng Đông thị trấn Tri Tôn, 

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:  Qui mô 312.924 m2 với tổng vốn đầu tư 121,5 tỷ đồng. 

Dự án này đã bồi hoàn được trên 75% diện tích đồng thời cũng đã hoàn thành hạ tầng kỹ 

thuật khu tái định cư đưa vào khai thác. 

+ Dự án Khu dân cư Sao Mai tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang:  

Qui mô 20,25 ha, tổng vốn đầu tư 94,4 tỷ đồng. Dự án này đã bồi hoàn xong toàn bộ diện 

tích dự án và đang san lấp mặt bằng được trên 70% dự án. 

+ Dự án Khu chung cư cao cấp & Văn phòng Sao Mai cho thuê tại phường 16, 

quận 8, TP. Hồ Chí Minh: Đây là dự án đầu tiên của Sao Mai tại thị trường Bất động sản 

lớn nhất Việt Nam – TP. HCM, hiện tại qui mô của dự án này là 4.327,22 m2 bao gồm 01 

khối chung cư cao 18 tầng bố trí 102 căn hộ và 01 khối văn phòng cao 16 tầng tổng diện 

tích sàn là 19.400 m2. Hiện Công ty đang chờ kết qủa điều chỉnh lên 33 tầng, dự kiến 

trong tháng 04/2010 sẽ có. 

+ Dự án Nhà máy Chế biến phụ phẩm TRISEDCO tại Cụm công nghiệp Vàm 

Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp: Đây là dự án mà Sao Mai An 

Giang đã góp vốn thành lập nhà máy chế biến phụ phẩm cá Tra thành các sản phẩm có 

giá trị như bột cá, tinh dầu, thức ăn thủy sản. Khi mới thành lập Sao Mai An Giang dự 

kiến nắm giữ hơn 51% Vốn điều lệ của Trisedco vì vậy đơn vị này là Công ty con của 

Sao Mai An Giang. Tuy nhiên, trong quá trình tăng vốn, Sao Mai An Giang đã giảm tỷ lệ 

nắm giữ xuống còn 41,3% vốn điều lệ của Trisedco, tương đương phải góp 62 tỷ đồng. 

Hiện tại Sao Mai An Giang vẫn được xem là Công ty chi phối của Trisedco vì tổng số cổ 

phần của Trisedco mà Sao Mai An Giang và các thành viên trong Ban lãnh đạo của Sao 

Mai An Giang đang nắm giữ vẫn chiếm hơn 51% vốn điều lệ của đơn vị này. Tổng mức 

đầu tư dự kiến của dự án này là 200 tỷ đồng, được chia làm 3 giai đoạn và sẽ thực hiện 

trước giai đoạn 1. 

ó Giai đoạn 1: Đầu tư sản xuất hoàn chỉnh hệ thống sản xuất từ phụ phẩm ra mỡ 

thô và bột cá; Tổng diện tích sử dụng là 13.579m2; Quy mô sản xuất: 140.400 tấn phụ 

phẩm/năm; Tổng mức đầu tư giai đoạn này 88.638.279.500 đồng; Tính đến ngày 

15/03/2010 đã hoàn thành được 90% giai đoạn 1 của dự án; các công trình như: nhà 

xưởng chính, xưởng tiếp liệu, xưởng tách mỡ, nhà nồi hơi,... và các công trình phụ trợ 
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khác cơ bản đã hoàn thành. Dự kiến, đến cuối tháng 4/2010, nhà máy sẽ đi vào hoạt động 

và khai thác kinh doanh. 

ó  Giai đoạn 2: đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất từ mỡ thô ra dầu ăn; 

ó  Giai đoạn 3: đầu tư hệ thống thiết bị gelatin. 

 

- Đối với các dự án có chủ trương đầu tư: 

 + Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Sao Mai phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang qui mô 150 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị cao cấp 

Sao Mai Nam Trần Hưng Đạo tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình qui mô 130 ha, tổng vốn 

đầu tư khoảng 500 tỷ đồng; Dự án Khu du lịch núi Trà Sư qui mô 106.194 m2, tổng vốn 

đầu tư khoảng 85 tỷ đồng. Đối với các dự án này Công ty đang xúc tiến các thủ tục pháp 

lý khác để triển khai bồi hoàn đề phòng giá đất lên. 

+ Dự án Khu biệt thự nghĩ dưỡng Núi Cấm qui mô 86.000 m2 đây là dự án khu du 

lịch với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Kết thúc năm 2009 Sao Mai An Giang đã 

thỏa thuận xong và nhận chuyển nhượng khoảng 50% diện tích đất của dự án.  

+  Dự án Khu liên hợp Công nghiệp và Cảng biển quốc tế IDI: Dự án này có qui mô 

156ha. Dự án nằm cạnh Cụm công nghiệp Vàm Cống đang kinh doanh khai thác và có 

nhiều nhà máy chế biến: thủy sản đông lạnh, bột cá, tinh luyện dầu,…nên việc đầu tư xây 

dựng Cảng IDI để phục vụ xuất, nhập khẩu hàng hóa của Cụm Công nghiệp Vàm Cống, 

Khu liên hợp Công nghiệp và Cảng Quốc tế IDI và đồng thời phục vụ xuất nhập khẩu 

hàng hóa cho toàn khu vực ĐBSCL là cần thiết, cấp bách. Dự án này được UBND tỉnh 

Đồng Tháp chấp thuận chủ trương tại Công văn số 38/UBND-XDCB ngày 20/01/2009. 

UBND tỉnh Đồng Tháp đã trình Bộ Giao Thông Vận Tải đề nghị bổ sung Cảng tổng hợp 

Quốc tế IDI vào quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 6. 

II. NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 

- Năm 2009, mặc dù tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn do dư âm của cuộc 

khủng hoảng kinh tế năm 2008. Thế nhưng Sao Mai An Giang vẫn đạt được những kết 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009   

-  TRANG 21  - 

qủa kinh doanh khá ấn tượng khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng cao so với năm 2008 và 

kế hoạch đã đề ra; 

- Các dự án, công trình mà công ty đầu tư, thi công đều đạt yêu cầu về tiến độ, chất 

lượng. Qua đó nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty. Đồng thời được khách hàng và 

chính quyền địa phương nơi công ty đầu tư dự án đánh giá cao. Vì vậy không riêng năm 

2009 mà những qua công ty đã được chính quyền các cấp quan tâm cho đầu tư các dự án 

có qui mô lớn như: Khu dân cư Bình Khánh 3; Khu dân cư Bình Khánh 5; Đường giải 

thoát giao thông Khu dân cư Nam Trà Ôn,.... 

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

1.   Kế hoạch sản xuất kinh doanh: 

ó Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: Để đảm bảo nguồn cung ổn định, lâu 

dài thì ngoài việc đầu tư hoàn thiện các dự án đang dở dang, trong thời gian tới Công ty 

sẽ sớm hoàn thành thủ tục cấp phép đầu tư các dự án như: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư 

Sao Mai phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Khu đô thị cao cấp Sao Mai Nam 

Trần Hưng Đạo Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Khu du lịch Núi Trà Sư; Khu biệt thự nghĩ 

dưỡng Núi Cấm; Khu liên hiệp công nghiệp và cảng biển quốc tế IDI. Đồng thời nghiên 

cứu đầu tư thêm một số dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

ó Đối với hoạt động xuất khẩu cá: Kinh doanh trên cơ sở hỗ trợ cho Công ty cổ 

phần đầu tư & phát triển Đa Quốc Gia nhưng vẫn đảm bảo có lợi nhuận cho công ty. 

ó Đối với Dịch vụ nhà hàng, khách sạn và văn phòng cho thuê: Ngày càng nâng cao 

chất lượng phục vụ nhằm duy trì được lượng khách hàng trung thành tạo tính ổn định về 

doanh thu và lợi nhuận.  

ó Đối với lĩnh vực xây dựng: Ưu tiên thi công các công trình xây dựng, dự án do 

công ty làm chủ đầu tư nhằm đảm bảo chất lượng, giảm chi phí xây dựng cơ bản và giá 

thành cho các dự án. Tiếp tục quan tâm nhận thầu các công trình thanh toán vốn nhanh, 

có hiệu qủa. 

2. Kế hoạch vốn điều lệ, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2010: 

Với kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên và căn cứ vào kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh khả quan của năm 2009, cộng với những tín hiệu tích cực từ thị trường 

bất động sản, Hội đồng quản trị công ty thận trọng xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi 

nhuận cho năm tài chính 2010 như sau: 

- Vốn điều lệ    : 153 tỷ đồng. 

- Doanh thu     : 600 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế    : 80 tỷ đồng 

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến    : 30% 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
  

Trong những năm qua các Báo cáo tài chính của Sao Mai An Giang đều được các cơ quan 
quản lý nhà nước như: Cục thuế An Giang, Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán độc lập tiến 
hành kiểm tra quyết toán và kiểm toán. Đối với kiểm toán độc lập có nằm trong danh sách 
các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các 
công ty niêm yết  
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BẢN GIẢI BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO 
KIỂM TOÁN 

I. Kiểm toán độc lập 

1.   Đơn vị kiểm toán độc lập 

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam 

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TPHCM 
Điện thoại: (84.8) 38205944 – 38205947 Fax: (84.8) 38205942 

Website: www.aascs.com.vn 

2.    Ý kiến kiểm toán độc lập 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía 
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh 
An Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết qủa kinh doanh và các luồng lưu 
chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, phù hợp với 
chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

II. Kiểm toán nội bộ 

Ý kiến kiểm toán nội bộ và Các nhận xét đặc biệt 
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CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

I. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty 

− Không có. 

 

II. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ 

1. Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát: 
§ Hình thức  : Công ty con. 

§ Vốn điều lệ  : 50.000.000.000 đồng. 

§ Địa chỉ   : Số 09 Nguyễn Kim, phường 12, quận 5, TP. HCM. 

§ Thành lập ngày  : 22/05/2006 theo giấy CNĐKKD số 4102039604. 

§ Đại diện theo pháp luật : Ông Võ Quốc Hưng. 

§ Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng công nghiệp dân dụng, công nghiệp. 

§ Tình hình góp vốn : 

Vốn điều lệ (VND) Số vốn đã góp (VND) Tỷ lệ (%) 

50.000.000.000 33.882.300.000 67,76 

 

§ Sơ nét về tình hình hoạt động: 

ü Dũng Thịnh Phát là doanh nghiệp do Sao Mai An Giang thành lập để làm chủ 

đầu tư đầu tư dự án Sao Mai Tower tại phường 16, quận 8, TP. HCM. 

ü Hiện tại, do dự án chưa khai thác nên chưa đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận 

cho Sao Mai An Giang. Dự kiến trong năm 2010, dự án Sao Mai Tower sẽ 

được khởi công xây dựng và mang lại một phần thu nhập cho Sao Mai An 

Giang trong tương lai. 

 

III. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan 

1. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia – IDI: 
§ Hình thức sở hữu : Công ty liên kết.  

§ Vốn điều lệ  : 228.107.040.000 đồng. 

§ Địa chỉ   : Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

§ Thành lập ngày  : 15/07/2003 theo Giấy CNĐKKD số 4103001715 do Sở 

Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp. 

§ Đại diện theo pháp luật : Ông Trương Vĩnh Thành. 

§ Ngành nghề kinh doanh :  

o Xây dựng: dân dụng, công nghiệp, giao thông. Kinh doanh nhà. Kinh doanh 

khách sạn (không kinh doanh tại TP. HCM). 
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o Mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất. Mua bán, chế biến thủy hải sản 

(trừ chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở). 

o Nuôi trồng thủy sản (không nuôi trồng tại trụ sở). Sản xuất và chế biến thức 

ăn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). 

o Kinh doanh bất động sản.  

o Sản xuất bao bì nhựa – giấy, nước đóng chai (không sản xuất tại trụ sở). 

§ Tình hình góp vốn:  

Vốn điều lệ (VND) 
Số vốn ASM đã góp 

vào IDI (VND) 
Tỷ lệ (%) 

228.107.040.000 83.043.000.000 36,4 

 

§ Sơ nét về tình hình hoạt động:  

o Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia là công ty do Sao Mai An 

Giang góp vốn thành lập từ năm 2003, hoạt động chính trong lĩnh vực sản 

xuất chế biến cá Tra fillet xuất khẩu. 

o Sau khi thành lập, IDI đã được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng khoảng 230.000 m2 đất tại huyện Lấp Vò theo hình thức giao 

đất có thu tiền sử dụng đất. Khu đất có vị trí giao thông thuận lợi – tọa lạc 

dọc theo quốc lộ 80 nối Vĩnh Long – Đồng Tháp – An Giang, tiếp giáp sông 

Hậu, nơi tập trung nguồn nguyên liệu cá và gạo lớn nhất trong  khu vực.  

o Để khai thác tiềm năng của lô đất, Ban lãnh đạo IDI đã quyết định đầu tư 

Cụm công nghiệp Vàm Cống với quy mô ban đầu là một nhà máy chế biến 

thủy sản công suất 300 tấn nguyên liệu/ngày. Toàn bộ máy móc thiết bị của 

nhà máy – đều là những thiết bị tiên tiến nhất hiện nay, được IDI nhập khẩu 

100% từ Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ. Giữa năm 2008, giai đoạn 1 của nhà 

máy đã vận hành và đi vào hoạt động. Hiện tại, IDI đã hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng cho giai đoạn 02 của nhà máy và đang nhập khẩu thiết bị. Dự kiến trong 

năm 2010, nhà máy sản xuất chế biến thủy sản với công suất 600 tấn nguyên 

liệu/ngày của IDI sẽ chính thức vận hành và đi vào hoạt động. 

o Diện tích đất còn lại được IDI sử dụng cho công ty Trisedco thuê – công ty 

do Sao Mai An Giang góp vốn thành lập, hoạt động trong lĩnh vực thu mua 

100% nguyên liệu từ quá trình sản xuất cá Tra fillet xuất khẩu của IDI để sản 

xuất bao tử cá, bột cá, mỡ thô, phân bón lá… 

o Tính đến hết năm 2008, theo thống kê của Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam (VASEP), IDI được xếp thứ 33 về giá trị xuất khẩu trong danh 

sách các nhà xuất khẩu cá Tra Việt Nam với doanh thu thuần đạt hơn 

281.229 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26.640 triệu đồng, chia cổ tức 

10%. 
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o Năm 2009, IDI đã leo lên vị trí 12 và đến tháng 01 năm 2010 đã vươn lên vị 

trí thứ 7 về giá trị xuất khẩu trong danh sách các nhà xuất khẩu cá Việt Nam. 

Đây là một tín hiệu đáng mừng vì trước tình hình xuất khẩu khó khăn trong 

những tháng đầu năm 2009, hoạt động của IDI vẫn ổn định và tăng trưởng 

mạnh mẽ.  
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2. Công ty CP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (Trisedco): 
§ Hình thức  : Công ty con. 

§ Vốn điều lệ  : 90.000.000.000 đồng. 

§ Địa chỉ   : Ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang. 

§ Thành lập ngày  : 15/03/2008 theo giấy CNĐKKD số 5203000095. 

§ Đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Văn Hung – Giám đốc. 

§ Ngành nghề kinh doanh :  

o San lấp mặt bằng. 

o Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. 

o Khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, 

o Kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn uống, giải khát; 

o Mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản đã qua chế biến. 

§ Tình hình góp vốn: 

Vốn điều lệ (VND) 
Số vốn ASM đã góp 

vào Trisedco (VND) 
Tỷ lệ (%) 

90.000.000.000 19.262.000.000 21,4 

§ Sơ nét về tình hình hoạt động: 

o Trisedco được Sao Mai An Giang góp vốn thành lập để đầu tư nhà máy chế 

biến phụ phẩm cá Tra thành các sản phẩm có giá trị như bột cá, tinh dầu, 

thức ăn thủy sản. 

o Theo quy định, Sao Mai An Giang chiếm 41,11% vốn điều lệ của đơn vị 

này. Hiện tại, việc góp vốn vào đơn vị này được thực hiện theo tiến độ xây 

dựng. Theo đó, Sao Mai An Giang còn phải góp thêm vào doanh nghiệp này 

17.738 triệu đồng. 

o Hiện tại, nhà máy của Trisedco – đặt tại Cụm công nghiệp Vàm Cống do IDI 

làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn xây dựng, máy móc thiết bị đang được 

nhập khẩu.  

o Dự kiến trong tháng 04 năm 2010, nhà máy chế biến phụ phẩm của Trisedco 

sẽ chính thức vận hành và đi vào hoạt động. Vì vậy, sẽ góp phần mang lại 

doanh thu và lợi nhuận cho Sao Mai An Giang. 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 

- Từ một trụ sở chính tại số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh 

An Giang, đến nay Sao Mai An Giang đã xây dựng được một hệ thống gồm 3 xí 

nghiệp, 3 chi nhánh, 2 công ty con và 1 công ty liên doanh liên kết. 

- Sơ đồ tổ chức của Tập đoàn Sao Mai: 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ 

TRONG TẬP ĐOÀN SAO MAI 

Stt Đơn vị Địa chỉ 
Chức năng, nhiệm vụ  

hoạt động 

01 

Trụ sở chính Công ty 

CP Đầu tư & Xây 

Dựng Sao Mai tỉnh An 

Giang. 

326 Hùng Vương, 

phường Mỹ Long, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

Là trung tâm điều phối toàn bộ 

hoạt động của Tập đoàn Sao Mai 

An Giang.  

Sàn giao dịch bất động sản. 

 
Sao Mai An Giang 

Xí nghiệp 
Đầu tư & Xây dựng 

Đồng Khởi 
 

Xí nghiệp 
Đầu tư & Xây dựng 

Miền Đông 
 

Xí nghiệp 
Đầu tư & Xây dựng 

Tháp Mười 

 

Chi nhánh tại 
Hòa Bình 

 

 

Chi nhánh tại 
TP. HCM 

 

 

Chi nhánh tại 
Đắk Lắk 

Công ty CP  
Đầu tư & Phát triển  
Đa Quốc Gia (IDI) 

 

Công ty TNHH 
Dũng Thịnh Phát 

Công ty CP Đầu tư 
Du lịch & Phát triển 
Thủy Sản (Trisedco) 
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Stt Đơn vị Địa chỉ 
Chức năng, nhiệm vụ  

hoạt động 

02 
Xí nghiệp Đầu tư & 

Xây dựng Tháp Mười. 

Số 92B Quốc lộ 30, 

phường 11, TP. HCM. 

03 
Xí nghiệp Đầu tư & 

Xây dựng Miền Đông. 

Xã Phước Hòa, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 

04 
Xí nghiệp Đầu tư & 

Xây dựng Đồng Khởi. 

Số 165D2, An Thuận 

A, Mỹ Thạnh An, thị 

xã Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre. 

05 Chi nhánh tại Đắk Lắk. 

Trung tâm thương mại 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Lắk. 

06 
Chi nhánh tại TP. 

HCM. 

Số 9 Nguyễn Kim, 

phường 12, quận 5, TP. 

HCM. 

07 
Chi nhánh tại Hòa 

Bình. 

Số 10/B1 tổ 2A, 

phường Tân Thịnh, TP. 

Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình. 

 

 

Quản lý các công trình do Sao Mai 

An Giang triển khai tại địa phương.

Điểm giao dịch mua bán bất động 

sản. 

08 

Công ty CP Đầu tư Du 

lịch và Phát triển Thủy 

Sản. 

Ấp Thiên Tuế, xã An 

Hảo, huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang. 

Xây dựng dân dụng, công nghiệp, 

san lấp mặt bằng. 

Nuôi trồng, sản xuất, mua bán thủy 

sản, thức ăn thủy sản. 

Đầu tư kinh doanh khu biệt thự 

sinh thái, khu vui chơi, giải trí. 

09 

Công ty CP Đầu tư và 

Phát Triển Đa Quốc 

Gia. 

Huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Xây dựng dân dụng, công nghiệp. 

Kinh doanh nhà. 

Nuôi trồng, sản xuất, mua bán thủy 

sản, thức ăn thủy sản. 

10 
Công ty TNHH Dũng 

Thịnh Phát. 

09 Nguyễn Kim, 

phường 12, quận 5, TP. 

HCM. 

Quản lý và khai thác dự án Sao 

Mai Tower - Tổ hợp chung cư cao 

cấp và văn phòng cho thuê tại 

phường 16, quận 8, TP. HCM. 

Nguồn: Sao Mai An Giang 
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BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

- Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban: 

a) Hội đồng quản trị Công ty 

- HĐQT được ĐHĐCĐ bầu ra gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm, có toàn 

quyền nhân danh Công ty quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công 

ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như chịu trách nhiệm xây dựng các kế 

hoạch sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược tổng quát và đảm bảo các kế 

hoạch được thực hiện thông qua Ban Tổng Giám đốc. 

- HĐQT của Sao Mai An Giang nhiệm kỳ 2007 – 2011 gồm: 

o Ông Lê Thanh Thuấn Chủ tịch. 

o Ông Nguyễn Văn Hung Phó chủ tịch. 

o Ông Lê Văn Chung Thành viên. 

o Ông Lê Xuân Quế Thành viên. 

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH 
KẾ 

TOÁN 

PHÒNG 
THANH 

TRA 
PHÁP 
CHẾ 

PHÒNG 
KẾ 

HOẠCH 
ĐẦU 
TƯ 

PHÒNG 
KHOA 
HỌC 

CÔNG 
NGHỆ 

PHÒNG 
KINH 

DOANH 

PHÒNG 
TIẾP 
THỊ 

PHÒNG 
HÀNH 

CHÁNH 
TỔ 

CHỨC 

BAN 
QUẢN 

LÝ 
CÁC 
DỰ 
ÁN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN TÀI CHÍNH 

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG 
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o Ông Võ Quốc Chánh Thành viên. 

b) Ban kiểm soát 

- Là cơ quan quản trị với nhiệm vụ thay mặt ĐHĐCĐ tổ chức kiểm tra, giám sát 

tính hợp lý, hợp pháp trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT 

và Ban điều hành cũng như trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công 

ty. BKS gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm do ĐHĐCĐ bầu ra. 

- BKS của Công ty nhiệm kỳ 2007 – 2011 gồm: 

o Ông Đinh Hoài Ân  Trưởng Ban. 

o Bà Lê Thị Tính Ủy viên. 

o Ông Lê Thanh Hảnh Ủy viên. 

c) Ban tài chính 

- Ban Tài chính của Sao Mai An Giang gồm 05 thành viên và chịu sự quản lý trực 

tiếp của HĐQT Công ty. 

- Ban Tài chính có nhiệm vụ giúp HĐQT kiểm tra, giám sát, hoạch định và khai 

thác các nguồn tài chính nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

d) Ban Tổng giám đốc 

- Ban Giám đốc của Sao Mai An Giang có 04 thành viên gồm 1 Tổng Giám đốc và 

03 Phó Tổng Giám đốc, do HĐQT bổ nhiệm. Là cơ quan tổ chức điều hành, quản 

lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các mục tiêu và kế hoạch 

mà HĐQT, ĐHĐCĐ đã thông qua. 

- Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT về tất 

cả các hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Để việc điều hành có hiệu quả, Tổng Giám đốc Công ty sẽ căn cứ và khả năng 

chuyên môn và năng lực quản lý của từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc 

thực hiện việc ủy quyền một số quyền hạn nhất định. 

- Ban Tổng Giám đốc của Sao Mai An Giang hiện nay gồm có: 

o Ông Lê Thanh Thuấn Tổng Giám đốc. 

o Ông Nguyễn Văn Hung Phó Tổng Giám đốc. 

o Ông Lê Văn Chung Phó Tổng Giám đốc. 

o Ông Lê Xuân Quế Phó Tổng Giám đốc. 

o Ông Nguyễn Hoàng Sang Giám đốc tài chính. 

o Bà Lê Thị Phượng Kế toán trưởng. 

e) Phòng Kế hoạch Đầu tư 

- Lập dự án, quản lý và điều hành các dự án đầu tư từ khi dự án được hình thành 

đến khi dự án được bàn giao khai thác. 

- Lập ra kế hoạch dài hạn và ngắn hạn để từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh 

phù hợp với tình hình của Công ty. 
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f) Phòng Kinh doanh – Quản lý tài sản nhà đất và trước bạ 

- Tổ chức bán hàng, tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của Sao Mai An Giang. 

- Phản hồi các thông tin từ khách hàng lên Ban Tổng Giám đốc để điều chỉnh chính 

sách thích hợp. 

- Thực hiện thống kê hàng hóa tồn kho, quản lý toàn bộ tài sản của Sao Mai An 

Giang trước và sau khi đầu tư. 

- Nghiên cứu và hoạch định các chiến lược, các loại hình kinh doanh. 

- Thực hiện các thủ tục về nhà đất và bất động sản cho khách hàng, tổ chức bán 

hàng và thu hồi công nợ cho Sao Mai An Giang. 

- Phối hợp thực hiện thủ tục đầu tư các dự án, thanh và quyết toán các hợp đồng 

kinh tế, hợp đồng liên doanh của Công ty. 

- Tham mưu cho Tổng giám đốc về các chính sách đất đai. 

g) Phòng Tiếp thị và Chăm sóc khách hàng 

- Chịu trách nhiệm quảng bá thông tin liên quan đến Sao Mai An Giang và các dự 

án của Sao Mai An Giang đến khách hàng thông qua các phương tiện thông truyền 

thông. 

- Chủ động tìm kiếm, tiếp xúc với khách hàng để giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ 

của Công ty, đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục mua bán cho khách hàng, 

phối hợp với phòng kinh doanh hoàn tất quy trình mua bán. 

- Thực hiện khảo sát, thăm dò nhu cầu khách hàng và thực hiện các hoạt động 

nghiên cứu thị trường. 

- Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. 

- Thống kê lưu trữ hồ sơ và thông tin khách hàng. 

h) Phòng Tài chính Kế toán 

- Tham mưu và trực tiếp hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các hoạt động tài chính, quản 

lý tài sản và các dự án đầu tư của Sao Mai An Giang. 

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về việc điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, 

tính toán nguồn vốn cho các hoạt động kinh tế của đơn vị. 

- Đảm bảo việc hạch toán sổ sách Sao Mai An Giang theo các chuẩn mực kế toán 

hiện hành, phối hợp thực hiện quyết toán và thanh lý các hợp đồng kinh tế, hợp 

đồng thi công của Công ty với khách hàng. 

- Phân tích và kiểm soát hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư. 

- Quản lý việc sử dụng và phối hợp các phòng ban giải quyết công nợ khách hàng. 

i) Phòng Tổ chức hành chính 

- Phụ trách các hoạt động về lễ tân, tiếp khách của Sao Mai An Giang; 

- Quản lý và lưu hồ sơ Công ty. 

- Chịu trách nhiệm về hoạt động quản lý, tuyển dụng và đào tạo nhân sự. 
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j) Phòng Thanh tra pháp chế 

- Quản lý và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp nhận và phối hợp giải 

quyết các vướng mắc của khách hàng và nội bộ Công ty trên cơ sở thấu tình đạt 

lý. Duy trì các biện pháp bảo vệ nội bộ, bảo mật thông tin đúng quy định Công ty 

và Pháp luật. 

- Xử lý những tiêu cực trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ngăn ngừa những sai 

phạm trong các Hợp đồng kinh tế để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. 

k) Các Ban quản lý dự án 

- Trực tiếp theo dõi đôn đốc quản lý chất lượng đầu tư dự án, hỗ trợ cho phòng Đầu 

tư quản lý dự án hiệu quả. 

- Thay mặt Tổng Giám đốc giải quyết những vướng mắc trong quá trình đầu tư. 

- Trực tiếp khai thác dự án sau đầu tư. 

l) Phòng Khoa học Công nghệ thông tin: 

- Thực hiện các nghiệp vụ về khoa học công nghệ thông tin và thị trường chứng 

khoán phối hợp các phòng ban của các dự án. 

- Quản lý thông tin, công bố thông tin trên hệ thống các phương tiện thông tin đại 

chúng (chủ yếu là thông qua website của Công ty). 

- Cầu nối thông tin từ Lãnh đạo Sao Mai An Giang đến các bộ phận, đơn vị trực 

thuộc, cổ đông và ngược lại. 

- Nhận và phản hồi thông tin một cách nhanh chóng, chính xác mọi hoạt động của 

Sao Mai An Giang, Ban Lãnh đạo, các phòng ban, các dự án… và giải quyết các 

vấn đề về xã hội có liên quan hoặc ảnh hưởng tới Công ty. 

 

II. TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH 

 

 

Chủ tịch HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc 

Sao Mai An Giang. 

Ông Lê Thanh Thuấn sinh ngày 10/03/1958 tại Xuân Thịnh, 

Triệu Sơn, Thanh Hóa.  

Tốt nghiệp là kỹ sư xây dựng, từ năm 1977, ông Thuấn làm 

việc tại Sở xây dựng An Giang. Từ năm 1979, Ông là cán bộ 

của Sở quản lý nhà đất An Giang.  

Năm 1982, ông Thuấn được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng 

Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước An Giang. Sau đó, Ông 

tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Liên doanh 

Kiến trúc An Giang vào năm 1986, 

Từ năm 1992, ông Thuấn được cử làm Giám đốc xí nghiệp 

Xây dựng Tây Sông Hậu thuộc Công ty Xây dựng Miền Tây, 

Bộ Xây Dựng. Đến năm 1997, Ông thành lập và điều hành 

Công CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang. 
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Hiện tại, Ông Thuấn đang giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Bí 

thư Đảng bộ của Sao Mai An Giang. 

Với kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong ngành xây dựng 

An Giang và hơn 12 năm tổ chức và điều hành Sao Mai An 

Giang, đến nay ông Thuấn cũng là một trong những cổ đông 

lớn sở hữu khoảng 800.000 cổ phần, tương đương nắm giữ 

8,1% vốn điều lệ của Sao Mai An Giang. 

 

Ông Nguyễn Văn Hung sinh ngày 18/05/1954 tại Đồng Tháp. 

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp xây dựng, Ông được nhận công 

tác tại Phòng chính trị Tỉnh đội An Giang từ năm 1975.  

Từ năm 1989, Ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng tổ chức 

Sở Kinh tế đối ngoại tỉnh An Giang; Sau đó, ông tiếp tục 

được bổ nhiệm làm Thanh tra Sở Thương mại Du lịch tỉnh An 

Giang từ năm 1995. 

Từ năm 1997, Ông Hung tham gia góp vốn thành lập và điều 

hành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An 

Giang. 

Đến nay, với kinh nghiệm làm việc hơn 30 năm, ông Hung 

đang giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc 

Sao Mai An Giang, giám sát, theo dõi và điều hành tất cả hoạt 

động kinh doanh của Sao Mai An Giang. 

Ngoài ra, Ông cũng đang giữ các vị trí lãnh đạo khác như Phó 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đa Quốc 

Gia thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Du 

lịch & Phát triển Thủy Sản. 

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/02/2010, ông Hung 

đang sở hữu 200.000 cổ phần của Sao Mai An Giang, tương 

đương 2% vốn điều lệ. 

 

 

Phó chủ tịch HĐQT kiêm 

phó Tổng giám đốc 

Sao Mai An Giang 
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Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc 

Sao Mai An Giang 

Ông Lê Văn Chung sinh năm 1964 tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. 

Sau khi tốt nghiệp trung cấp cơ khí, Ông công tác tại Xí 

nghiệp Liên hiệp Đường sắt Huế. 

Năm 1987, Ông Chung làm việc tại Cộng Hòa Dân Chủ Đức. 

Đến năm 1991, Ông trở về Việt Nam và công tác tại Công ty 

liên doanh kiến trúc An Giang và được bổ nhiệm làm Đội 

trưởng xây dựng Công ty Xây dựng Miền Tây vào năm 1994.  

Sau đó, Ông Chung tham gia thành lập và điều hành Công ty 

CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang từ năm 1997, 

với số cổ phần nắm giữ là 600.000 cổ phần, tương đương 

6,1% vốn điều lệ của Sao Mai An Giang. 

Bên cạnh Sao Mai An Giang, ông Chung cũng đang làm 

Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu 

tư & Phát triển Đa Quốc Gia. Thành viên HĐQT Công ty CP 

Du lịch & Phát triển Thủy sản. 

Ông Lê Xuân Quế sinh năm 1968 tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. 

Từ năm 1992, Ông công tác tại Công tác tại xí nghiệp Tây 

Sông Hậu – Bộ Xây Dựng sau khi tốt nghiệp Cao đẳng xây 

dựng. Năm 1997, Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí 

nghiệp Phương Nam. 

Đến năm 2003, Ông được mời về công tác tại Công ty CP 

Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.  

Trong quá trình công tác, Ông Quế cũng tham gia hoạt động 

thành lập và giữ các chức vụ quản trị các công ty thành viên 

của Sao Mai An Giang như thành viên HĐQT Công ty CP 

Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia, thành viên HĐQT Công ty 

CP Du lịch & Phát triển Thủy sản. 

Tính đến ngày 08/02/2010,ông Quế đang nắm giữ 120.000 cổ 

phần của Sao Mai An Giang, tương đương 1,21% vốn điều lệ,  

 

 

 
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc 

Sao Mai An Giang 
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Giám đốc Tài chính 

Sao Mai An Giang 

Ông Nguyễn Hoàng Sang sinh năm 1976 tại An Giang. Sau 

khi tốt nghiệp trung cấp kế toán, Ông công tác tại Sao Mai An 

Giang từ năm 2001.  

Nam 2002, ông Sang được bổ nhiệm làm kế toán Trưởng của 

Sao Mai An Giang. 

Trong quá trình phát triển, ông Nguyễn Hoàng Sang tiếp tục 

được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Tài chính Công ty từ năm 

2007, phụ trách chính đối các vấn đề về tài chính – kế toán của 

Công ty. 

 

Bà Lê Thị Phượng sinh năm 1980 tại Thanh Hóa. Năm 2004, 

Bà công tác tại phòng kế toán của Sao Mai An Giang sau khi 

tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành kế toán. 

Từ năm 2007, bà Phượng được bổ nhiệm giữ chức Kế toán 

Trưởng của Sao Mai An Giang.  

Ngoài công việc tại Sao Mai An Giang, bà Phượng còn đảm 

nhận làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư & Phát 

triển Đa Quốc Gia. 

 
 

Kế toán trưởng 

Sao Mai An Giang 

 

Trưởng Ban kiểm soát 

Sao Mai An Giang 

Ông Đinh Hoài Ân sinh năm 1973 tại An Giang. Sau khi tốt 

nghiệp cử nhân kế toán, Ông công tác tại phòng kế toán Công 

ty CP XNK Thủy sản An Giang từ năm 2001.  

Năm 2002, Ông được mời về làm việc tại phòng kế toán Sao 

Mai An Giang. Sau đó, Ông chuyển sang công tác tại phòng 

Tài chính Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia từ 

năm 2007. 

Sau đó, Ông Ân được bầu làm Trưởng Ban kiểm của Sao Mai 

An Giang nhiệm kỳ 2007 – 2011. 
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Bà Lê Thị Tính sinh năm 1985 tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Sau 

khi tốt nghiệp Cao đẳng tài chính Kế toán, bà Tính làm việc 

tại phòng Kế toán của Sao Mai An Giang từ năm 2003.  

Năm 2007, Bà công tác tại phòng Kế toán Công ty CP Đầu tư 

& Phát triển Đa Quốc Gia và được bầu làm thành viên Ban 

Kiểm Soát của Sao Mai An Giang nhiệm kỳ 2007 – 2011. 

 

 

Ủy viên Ban Kiểm soát 

Sao Mai An Giang 

 

Ủy viên Ban Kiểm soát 

Sao Mai An Giang 

Ông Lê Thanh Hảnh sinh năm 1974 tại Xuân Thịnh, Triệu 

Sơn, Thanh Hóa.  

Sau khi tốt nghiệp trung cấp xây dựng, Ông vào làm việc tại 

Sao Mai An Giang. Từ năm 2000, ông Hảnh được bổ nhiệm 

làm Đội trưởng đội xây dựng số 01 Sao Mai An Giang. 

Năm 2003, Ông công tác tại Ban quản lý dự án Khu dân cư 

Bình Khánh 3 – Sao Mai An Giang. Sau đó, Ông công tác tại 

phòng kế hoạch Sao Mai An Giang từ năm 2007.  

Hiện tại, Ông là thành viên Ban Kiểm Soát của Sao Mai An 

Giang nhiệm kỳ 2007 – 2011. 

 

 

III. THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 

– Trong năm, Công ty không có sự thay đổi Tổng Giám đốc điều hành. 

 

IV. QUYỀN LỢI CỦA BAN GIÁM ĐỐC: Tiền lương, thưởng và các quyền lợi 
khác của Ban giám đốc 

 

V. SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI 
LAO ĐỘNG 

1. Số lượng và cơ cấu lao động: 

– Tổng số lao động của Sao Mai An Giang tính đến thời điểm hiện tại là 149 người. 

– Trong đó, cơ cấu lao động của Công ty như sau: 
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CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO CHỨC DANH 

Stt Chức danh 
Số  

lao động 
Tỷ lệ (%) 

1 Quản lý 27 18 

2 Nhân viên 122 82 

 Tổng 149 100 

18%

82%

 

Nguồn: Sao Mai An Giang 

 

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

Stt Trình độ học vấn 
Số  

lao động 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đại học và trên đại học 55 37 

2 Cao đẳng 11 7 

3 Trung cấp, kỹ thuật viên 21 14 

4 Công nhân 62 42 

 Tổng 149 100 

7%14%

42% 37%

 

Nguồn: Sao Mai An Giang 

 

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO THÂM NIÊN CÔNG TÁC 

Stt Thâm niên 
Số  

lao động 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Dưới 1 năm 66 45 

2 Từ 1 đến dưới 3 năm 37 25 

3 Từ 3 đến dưới 5 năm 17 11 

4 Từ 5 năm trở lên 29 19 

 Tổng 149 100 

19%

25% 45%

11%

 

Nguồn: Sao Mai An Giang 

2. Chế độ làm việc: 

– Công ty tổ chức làm việc 7 giờ/ngày, 6 ngày/tuần. Ngoài ra, khi có yêu cầu về tiến 

độ sản xuất, kinh doanh, Sao Mai An Giang có thể yêu cầu cán bộ nhân viên làm 

thêm giờ và thực hiện các chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động, ngoài việc 

đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước. 
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– Tất cả CBCNV đều được nghỉ phép năm theo chế độ của nhà nước hiện hành và 

được xét lên lương khi đến kỳ hạn. 

– Điều kiện làm việc: Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cho CBCNV 

của Công ty. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ phương 

tiện bảo hộ lao động và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về an toàn lao 

động. 

3. Chính sách lương thưởng và phúc lợi: 

– Tất cả CBCNV của công ty đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn theo quy định. 

– Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, công ty còn có thưởng thêm cho CBCNV vào 

các dịp lễ, tết. 

– Ngoài ra, hàng năm Công ty trích một phần lợi nhuận để giúp đỡ những cán bộ công 

nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn và có các chế độ ưu đãi về nhà ở cho CBCNV 

Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tích 

cực tham gia các hoạt động quyên góp giúp đồng bào bị bão lụt, quỹ vì người nghèo, 

xây nhà tình thương ... 

4. Chính sách tuyển dụng, đào tạo: 

– Tuy hoạt động chủ yếu ở khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhưng Sao 

Mai An Giang vẫn chú trọng đến việc tuyển dụng người lao động có năng lực, đáp 

ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy vào từng vị trí cụ thể mà 

Sao Mai An Giang đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh 

đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như có trình độ chuyên môn cơ bản, có ý thức 

phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ luật cao. 

– Bên cạnh việc tìm kiếm nhân tài, Sao Mai An Giang cũng có các chính sách lương, 

thưởng đặc biệt đối với các nhân viên giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực 

liên quan. Đồng thời, Công ty cũng chủ động tạo điều kiện gửi nhân viên giỏi, nhân 

viên có tiềm năng lên TP. HCM hoặc đi nước ngoài học. Song song đó, Ban lãnh 

đạo Công ty cũng luôn có chính sách khuyến khích đội ngũ nhân viên thường xuyên 

học tập nâng cao trình độ. 
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THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

1. Thông tin Quản trị Công ty: 

a) Hội đồng quản trị: 

− Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang nhiệm 
kỳ 2007 – 2011 gồm 5 thành viên gồm Chủ tịch HĐQT, một phó chủ tịch HĐQT và 
03 thành viên HĐQT. Trong đó, có 04 thành viên tham gia điều hành và một thành 
viên không tham gia điều hành. 

− Trong năm 2009 vừa qua, HĐQT Sao Mai An Giang đã tổ chức nhiều cuộc họp để 
giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Số thành viên HĐQT dự họp luôn 
đảm bảo tỷ lệ 100%. 

− Cuối năm 2009, 01 thành viên HĐQT không tham gia điều hành đã có ý kiến xin từ 
nhiệm do sức khỏe cá nhân không đảm bảo phục vụ công việc. HĐQT Sao Mai An 
Giang đã tiếp nhận hồ sơ từ nhiệm của thành viên HĐQT nêu trên để trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua. 

− Để đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT không tham gia điều hành chiếm tối thiểu 1/3 
tổng số thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, 
HĐQT Sao Mai An Giang đã chủ trương xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 
thông qua phương án bổ sung 02 thành viên không tham gia điều hành cho HĐQT 
nhiệm kỳ 2007 – 2011. 

 

b) Ban kiểm soát: 

− Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang nhiệm kỳ 
2007 – 2011 có 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 phó ban. 

− Trong năm 2009 vừa qua, Ban kiểm soát Sao Mai An Giang đã tổ chức 04 cuộc họp 
để kiểm tra và giải quyết các vấn đề của Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều 
tham gia đầy đủ và tích cực theo đúng tinh thần, trách nhiệm. 

 

2. Thống kê về cơ cấu cổ đông  

2.1 Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước 

− Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước theo danh sách cổ đông chốt ngày 
08/02/2010: 

 

Stt Cổ đông trong nước 
Số lượng 
(Cổ đông) 

Số cổ phần Tỷ lệ (*) 

01 Cổ đông là cá nhân 680 7.413.230 74,8 % 

 
HĐQT, Ban TGĐ, KTT, 
BKS 

   

02 Cổ đông là pháp nhân 08 883.600 8,9% 

 Tổng cộng 688 8.296.830 83,7% 
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(*) là tỷ lệ cổ phần của từng loại cổ đông trên tổng số cổ phần đang lưu hành của Sao Mai 
An Giang. 

− Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo danh sách cổ đông chốt ngày 
08/02/2010:  

 

Stt Họ và tên Địa chỉ 
Nghề 

nghiệp 
Số lượng Tỷ lệ 

Biến động về tỷ lệ sở 
hữu 

1 
Võ Thị 
Thanh Tâm  

326 Hùng 
Vương, 
phường Mỹ 
Long, TP. 
Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

- 814.000 8,2% Không có 

2 
Lê Thanh 
Thuấn 

326 Hùng 
Vương, 
phường Mỹ 
Long, TP. 
Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

CT 
HĐQT 
kiêm 
TGĐ 
ASM 

800.000 8,1% Không có 

3 
Lê Văn 
Chung 

72 Trần Nhật 
Duật, TP. Long 
Xuyên, tỉnh An 
Giang 

TV 
HĐQT 
ASM 

600.000 6,1% Không có 

4 
Lê Văn 
Quyền 

Xuân Thịnh, 
Triệu Sơn, 
Thanh Hóa. 

- 600.000 6,1% 

Ngày 09/03/2010, Ông 
Lê Văn Quyền có công 
văn gửi UBCK, SGDCK 
TP.HCM, Sao Mai An 
Giang về việc đăng ký 
bán 230.000cp. Lý do: 
Giải quyết việc cá nhân. 

5 

Công ty 
TNHH 
Chứng 
Khoán NH 
Đầu tư & 
Phát triển 
Việt Nam 

Tầng 10, tháp 
A, số 191 Bà 
Triệu, Hà Nội. 

- 349.100 3,5% - 

6 

Công ty CP 
Đầu tư Tài 
chính 
BIDV 

Tầng 8, Tòa 
nhà số 9, Đào 
Duy Anh, 
Đống Đa, Hà 
Nội. 

- 320.000 3,2% - 

7 
Lê Văn 
Chính 

Bình Khánh, 
Long Xuyên, 
An Giang. 

- 221.200 2,2% - 
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Stt Họ và tên Địa chỉ 
Nghề 

nghiệp 
Số lượng Tỷ lệ 

Biến động về tỷ lệ sở 
hữu 

8 
Nguyễn 
Văn Hung 

49/30 Khúc 
Thừa Dụ, Long 
Xuyên, An 
Giang. 

P. CT 
HĐQT 
ASM 

200.000 2,0% Không có 

9 Lê Thị Lãm 
Bình Khánh, 
Long Xuyên, 
An Giang 

- 172.000 1,7% - 

10 
Lê Văn 
Tình 

Xuân Thịnh, 
Triệu Sơn, 
Thanh Hóa. 

- 164.040 1,7% - 

11 
Lê Ngọc 
Huỳnh 

Bán đảo Linh 
Đàm, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

- 163.660 1,7% - 

12 
Nguyễn 
Thị Diệu 
Hiền 

49/30 Khúc 
Thừa Dụ, Long 
Xuyên, An 
Giang. 

- 140.000 1,4% - 

13 
Lê Xuân 
Quế 

647B/33 Tôn 
Thất Thuyết, 
Long Xuyên, 
An Giang. 

TV. 
HĐQT 
ASM 

120.000 1,2% Không có 

14 

CN Công 
ty CP Đầu 
tư Tài 
chính 
BIDV (TP. 
Hà Nội) 

Lầu 6, số 772 
EFG Sư Vạn 
Hạnh, Q.10, 
TP. HCM. 

- 111.000 1,1% - 

15 
Lê Văn 
Thủy 

645/33 Trần 
Hưng Đạo, 
Long Xuyên, 
An Giang. 

- 110.000 1,1% - 

 Tổng cộng - 4.885.000 49,3% - 

 

2.2 Cổ đông nước ngoài  

− Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài theo danh sách cổ đông chốt ngày 
08/02/2010: 

 

Stt Cổ đông nước ngoài 
Số lượng 
(Cổ đông) 

Số cổ phần Tỷ lệ (*) 

01 Cổ đông là cá nhân 33 605.590 6,1% 
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Stt Cổ đông nước ngoài 
Số lượng 
(Cổ đông) 

Số cổ phần Tỷ lệ (*) 

02 Cổ đông là pháp nhân 9 1.010.180 10,2% 

 Tổng cộng 42 1.615.770 16,3% 

 

− Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn: 

Stt Họ và tên Địa chỉ 
Nghề 

nghiệp 
Số 

lượng 
Tỷ 
lệ 

Biến động 
về tỷ lệ sở 

hữu 

1 
PXP 
VIETNAM 
FUND 

6TH FL. OPERA VIEW 
BUILDING 161 DONG KHOI 
ST. HCMC. 

- 364.200 3,7% - 

2 

VIETNAM 
LOTUS 
FUND 
LIMITED 

CARD CORPORATION 
SERVICES LTD, PO BOX 709 
GT ZEPHYR HOUSE, 122 
MARY STREET, GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN, 
KY1-1107, CAYMAN 
ISLANDS 

- 364.200 3,7% - 

3 
CHIBA 
FUTOSHI 

1-8 OSONEDAI, KONHOKU-
KU, YOKOHAMA, JAPAN 

- 140.000 1,4% - 

4 

T.I.M 
VIETNAM 
INSTITUTI
ONAL 
FUND 

AUSTRASSE, POSTFACH 
1121, 9490 VADUZ, 
LIECHTENSTEIN 

- 108.428 1,1% - 

 Tổng cộng - 976.828 9,9%  

 Thành phố Long Xuyên, ngày 22 tháng 3 năm 2010 

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi gởi: Chủ tịch 

- Quý cổ đông công ty; 

- UBCKNN, Sở GDCK TPHCM (để b/c); 

- Đăng Website công ty; 

- Lưu VT, QHCĐ  

 

 

 Lê Thanh Thuấn                    
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