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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên công ty: CÔNG TY Cか PHúN TH。 Kね 21 

Tên giao dịch: CENTURY 21 JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt: C21 JSC 

Giấy CNĐKDN số: 
0300978657 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 16 tháng 

05 năm 2016. 

Vốn điều lệ: 193.363.710.000 VND 

Vốn đầu tư của chủ 

sở hữu: 
193.363.710.000 VND 

Địa chỉ: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam 

Số điện thoại: (848) 38.256.395 

Số fax: (848) 38.256.396 

Website: http://www.C21.com.vn 

Email: info@C21.com.vn  

Mã cổ phiếu: C21 

Logo công ty 

 

 

http://www.c21.com.vn/
mailto:info@C21.com.vn
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Công ty TNHH Tuổi Trẻ - 

tiền thân của CTCP Thế 

Kỷ 21– đã mang dáng 

dấp của một công ty cổ 

phần với hơn 120 thành 

viên gồm cơ quan Báo 

Tuổi Trẻ, phóng viên, 

nhân viên Báo Tuổi Trẻ 

và một số công tác viên, 

chuyên viên của Báo. 

Công ty chính thức chuyển 

sang CTCP Thế Kỷ 21 với 

gần 200 cổ đông, vốn điều 

lệ ban đầu là 12 tỷ đồng 

theo giấy phép số: 

1728/GP-UB do UBND 

TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 

02/08/1997. 

Công ty tiến hành triển khai 

các dự án bất động sản 

như dự án Khu dân cư Bình 

Trưng , hay các dự án tại 

Bình Thạnh 

Công ty tập trung đầu tư, 

tiến hành xây dựng các khu 

du lịch; đồng thời liên doanh 

với công ty Codona xây dựng 

các dự án nghỉ dưỡng, vui 

chơi, giải trí. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ  PHÁT TRI：N 

1997 2000 - 2006 2007 - 2010 

2007: Tăng vốn điều lệ lên 

100 tỷ đồng sau 3 lần tăng 

vốn. 

2009: Tăng vốn điều lệ lên 

137,12 tỷ đồng. 

2010: Tăng vốn điều lệ lên 

193,36 tỷ đồng. 

1994 
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Chính thức niêm yết 

trên Sàn giao dịch 

chứng khoán TP.HCM 

với mã chứng khoán 

C21. 

Kỷ niệm 20 năm thành lập 

Công ty, C21 chính thức 

bước vào tuổi 21. 

Tại đại hội cổ đông, HĐQT C21 trình 

cổ đông phương án sẽ rời sàn HoSE 

một thời gian, khi thuận lợi sẽ đăng ký 

niêm yết trở lại. 

Công ty đã hủy niêm yết tự nguyện 

trên sàn giao dịch TP.HCM sau khi kết 

quả phương án hủy niêm yết được 

thông qua với sự đồng ý của hơn 75% 

tỷ lệ tham dự có quyền biểu quyết. 

Cổ phiếu C21 trên sản 

giao dịch UPCoM, giá 

tham chiếu trong ngày 

giao dịch đầu tiên là 

18.000 đồng/cổ phiếu. 

2011 2014 2015 2016 
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  Ngành ốgh・ kiốh ơỒaốh 

 Kinh doanh Bất động sản 

 Kinh doanh dịch vụ bất động sản; 

 Khách sạn, resort, nhà hàng ăn uống; 

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

làng du lịch – nhà hàng; 

 Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô; 

 Xây dựng công nghiệp và dân dụng; 

 Sữa chữa nhà và trang trí nội thất; 

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

 Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại; 

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

 Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại; 

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

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

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

 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp, các dịch vụ trồng trọt và dịch vụ sau khi thu hoạch. 

 Xử lý hạt giống để nhân giống, trồng rừng và chăm sóc rừng (không hoạt động tại trụ sở). 

Sau 22 năm hoạt động, bắt đầu từ công ty TNHH Tuổi Trẻ, sau chuyển đổi thành Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 

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

lực. 
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NGÀNH NGH． VÀ  Đ¨A  BÀN KINH DOANH 

Đ＾a bàn kinh doanh 

 TP.HCM 

 Hàm Tân – Phan Thiết 

 Nha Trang 

 Dự kiến trong thời gian tới Công ty sẽ hoạt động tại 

Phú Quốc, Lâm Dồng 
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ĐÇI HくI ĐぉNG Cか ĐÔNG 

PHÓ TかNG GIÁM ĐぇC 

 

HくI ĐぉNG QUñN TR¨  

TかNG GIÁM ĐぇC 

PHÒNG TÀI 
CHÍNH – K。 

TOÁN 

PHÒNG KINH 
DOANH TI。P 

TH¨ 

BQL CÁC KDC, 
D¨CH Vせ, 

THだぜNG MÇI 

PHÒNG THI。T 
K。 Kは THUäT 

Tか CÔNG NGH゛ 
THÔNG TIN 

PHÒNG HÀNH CHÍNH 
NHÂN Sで 
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MÔ HÌNH QUñN TR¨ Cぜ C£U Tか CHたC 

BAN KI：M SOÁT 

PHÒNG K。 
HOÇCH ĐúU 

Tだ 

BAN QUñN LÝ 
CÔNG TRÌNH 

CÁCĐぜN V¨ TRでC 
THUくC, LIÊN DOANH 

BAN PHÁT  QUは QUは 
Đ£T 
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  MÔ HÌNH QUñN TR¨ 

C21 được điều hành và quản lý theo mô hình quản trị bao gồm:  

 Cổ đông lớn: 02 cá nhân 

 Công ty con 

 Công ty TNHH Sao Mai Thế kỷ 21 

 Công ty TNHH Hàm Tân Thế kỷ 21 

 Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế kỷ 21 

 Công ty TNHH Thương Mại Kinh doanh Khải Hoàn 

 Công ty TNHH An Việt Thế kỷ 21 

 Công ty liên kết 

 Công ty Cổ phần Khoa học Nông nghiệp Minh Trân 
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  CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN K。T 

 

Tên HỒÑt đぐốg Ơhíốh GióỜ phỰp kiốh ơỒaốh/GióỜ phỰp đ¡Ộ tぢ Vえố đi・Ộ l゜ 
Tの l゜ Ơぞa 

C21 

 

Công ty con 

  

Công ty TNHH 

Sao Mai Thế Kỷ 

21 

Khai thác nước 

khoáng, bùn khoáng 

phục vụ nghỉ dưỡng 

và thương mại. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty 

TNHH có 2 thành viên trở lên số  072501 

ngày 23 tháng 7 năm 1999, đã đăng ký thay 

đổi lần thứ 18 ngày 20 tháng 5 năm 2014. 

11.800.000.000 85% 

     

Công ty TNHH 

Hàm Tân Thế 

Kỷ 21 

Kinh doanh dịch vụ 

nhà hàng, nhà nghỉ, 

khách sạn và các dịch 

vụ du lịch. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty 

TNHH một thành viên số 4804000001 ngày 

24 tháng 6 năm 2003, đã đăng ký thay đổi 

lần thứ 4 ngày 9  tháng 11 năm 2011. 

  80.000.000.000 100% 

     

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Xây dựng Khải 

Hoàn 

Đầu tư xây dựng và 

khai thác du lịch. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty 

TNHH có 2 thành viên trở lên số  072501 

ngày 23 tháng 7 năm 1999, đã đăng ký thay 

đổi lần thứ 17 ngày 28 tháng 7 năm 2009. 

1.750.000.000 100% 

     

Công ty TNHH 

MTV Đảo Ngọc 

Thế Kỷ 21.  

Đầu tư xây dựng và 

khai thác du lịch.  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty 

TNHH một thành viên 1701953958 ngày 4 

tháng 4 năm 2014. Thay đổi lần 1 ngày 

6/6/2014 

35.000.000.000 100% 

Công ty TNHH 

An Việt Thế Kỷ 

21 

Trồng cây nông- lâm 

nghiệp 

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh công ty 

TNHH một thành viên so615800749189 ngày 

cấp 10/6/2009 

20.000.000.000 70% 

 

CẾốg tỜ liêố ơỒaốh, liêố k，t 

  

   

Công ty cổ 

phần khoa học 

nông nghiệp 

Minh Trân  

Trồng cây ăn trái và 

xuất khẩu 

Công ty liên doanh theo giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 2100288226  ngày 23 

tháng 2 năm 2004 

25.500.000.000 40% 
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Đ¨NH HだけNG PHÁT TRI：N  

CứƠ ỐぜƠ tiêỘ Ơhぞ Ờ，Ộ Ơぞa CẾốg tỜ 

 Kinh doanh với phương châm tạo ra lợi nhuận bền vững và đảm bảo các lợi ích chung của cộng đồng, 

xã hội. Xây dựng giá trị thương hiệu dựa trên chất lượng, hiệu quả và uy tín được cảm nhận của 

khách hàng. Không quảng bá công ty qua các phương thức PR có tính thời thượng, phô trương, lãng 

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

đánh bóng tên tuổi. 

 Đầu tư vào các lĩnh vực có nhu cầu xã hội và giá trị bền vững; trong đó lĩnh vực chính là phát triển 

bất động sản và du lịch. Việc phát triển đầu tư và kinh doanh luôn theo tiêu chí bền vững, đảm bảo 

quyền lợi cổ đông. 

 Năng lực kinh doanh và giá trị công ty mẹ luôn đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, có khả năng cạnh 

tranh cao dựa trên nhân lực và tài sản giá trị. Công ty Mẹ luôn đảm bảo quan hệ hỗ trợ và phát triển 

các công ty con theo các nhu cầu phát triển kinh doanh. Thực hiện phương thức quản trị linh hoạt để 

đảm bảo đạt được các mục tiêu cụ thể đồng thời luôn thích ứng với sự biến chuyển của môi trường 

kinh tế VN. 

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

mà thiết lập và phát triển các công ty con chứ không theo chiều ngược lại.  

 Kinh doanh vì lợi nhuận nhưng không phải với bất cứ giá nào. Xây dựng hình ảnh, thương hiệu bằng 

uy tín, chất lượng hiệu quả vì lợi ích thiết thực cho khách hàng.  

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

không chấp nhận công ty rơi vào khủng hoảng. Tất cả quyền lợi của cổ đông, nhất là cổ đông gắn bó 

lâu dài với công ty, có thể được nhiều hoặc được ít chứ không bị mất.  

 

CứƠ ỐぜƠ tiêỘ đえi ộげi ỐẾi tổぢごốg ộậ ớã hぐi 

Với mục tiêu phát triển bền vững, ngoài các chiến lược để đạt được giá trị kinh tế, Công ty còn hướng 

đến mục tiêu về môi trường và cộng đồng như sau: 

 Tuân thủ quy định về môi trường trong tất cả các hoạt động. 

 Thực hiện trách nhiệm xã hội bằng những hành động cụ thể, thiết thực và nhân văn. 
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Chi，ố lぢずƠ phứt tổi；ố tổỘốg ộậ ơậi hÑố 

Các lĩnh kinh doanh dài hạn về Bất động sản và Dịch vụ là một trong những lĩnh vực mà Công ty đang 

tập trung phát triển, đồng thời Công ty còn đầu tư thêm vào các lĩnh vực tạo ra giá trị cao và thiết thực 

khác. Công ty lựa chọn chiến lược hoạt động dựa trên nền tảng của sự an toàn, chắc chắn, vừa đảm 

bảo mục tiêu lợi nhuận bền vững đi kèm với việc mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội. 
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Rぞi ro v・ kinh t， 

Nền kinh tế nước ta năm 2017 đang diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi. Tổng 

sản phẩm trong nước (GDP) năm nay tăng 6.81% so với năm 2016 vượt mục tiêu đề ra 6.7%. Tăng 

trưởng kinh tế đồng đều, thị trường tài chính chuyển biến ổn định, hoạt động đầu tư, thương mại có 

xu hướng cải thiện. Đặc biệt, trong năm nay thị trường bất động sản, du lịch cũng dần đánh dấu sự 

chuyển biến tích cực. Trong xu hướng toàn cầu hóa, mở cửa và hội nhập không ngừng, kinh tế Việt 

Nam có nhiều thuận lợi và đã đạt được những bước tiến vượt bậc nhưng cũng kèm theo rất nhiều khó 

khăn và thử thách.  

Để đảm bảo an toàn và kinh doanh có hiệu quả Công ty luôn cố gắng thích nghi và tận dụng cơ hội 

trước mọi diễn biến của thị trường. Trong những năm qua Công ty luôn đẩy mạnh chất lượng dịch vụ 

để đạt được kỳ vọng đặt ra, đồng thời tăng cường đẩy mạnh các định hướng phát triển của mình để 

hạn chế những rủi ro khi thị trường bất động sản bị bảo hòa hay có xu hướng đi chậm lại trong tương 

lai.  
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CÁC  RそI RO 

Rぞi ro v・ pháp luët 

Những năm vừa qua, để góp phần xóa bỏ rào cản còn hạn chế về kinh doanh, cũng như cải thiện hành 

lang pháp lý để thu hút đầu tư, những văn bản pháp luật quan trọng như Luật doanh nghiệp, Luật kế 

toán, Bộ Luật lao động, Luật Thuế, Luật chứng khoán.. đã có nhiều thay đổi. Điều này vừa mang lại lợi ích 

nhưng cũng gây ra nhiều thách thức mới cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. 

Là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần nên mọi hoạt động của C21 đều chịu sự chi 

phối bởi các bộ luật liên quan. Để hạn chế rủi ro pháp lý, Công ty đã luôn nhạy bén trong việc nhận ra 

những quy định ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của mình, từ đó tiến hành nghiên cứu, cập nhật 

nhằm tìm ra hướng giải quyết tốt cho các vấn đề pháp lý gặp phải. 

Bất động sản là tài sản quan trọng của mỗi quốc gia, các quan hệ giao dịch đối với loại tài sản này thường 

có tác động đến nền kinh tế. Do đó kinh doanh bất động sản chịu sự chi phối mạnh mẽ của pháp luật và 

sự quản lý của Nhà nước. Hiện nay, nhóm quy định liên quan đến ngành nghề hoạt động, Luật kinh 

doanh nhà ở, Luật Bất động sản cũng đã có những thay đổi từ 2014. Điểm nổi bật của sự thay đổi trong 

Luật bất động sản 2014 là việc các giao dịch bất động sản không nhất thiết phải qua sàn giao dịch. Điều 

này sẽ giúp tăng tính thanh khoản của thị trường do hạn chế tạo điều kiện cho bên thứ ba trở thành nhà 

đầu tư thứ cấp gây nên sự xáo trộn hay giá ảo trên thị trường. 

Để hạn chế những rủi ro liên quan đến các văn bản pháp luật mà Công ty hoạt động, C21 luôn nghiên 

cứu, phân tích rõ các tác động trực tiếp của các luật này đến hoạt động của mình để từ đó có sự chuẩn bị 

rõ ràng cho từng vấn đề và có thể ứng phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra rủi ro. Công ty luôn cập nhật 

thường xuyên các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực hoạt động, các quy định điều chỉnh về tổ chức 

hoạt động của Công ty cũng như sử dụng các dịch vụ tư vấn pháp lý khi có phát sinh để hạn chế rủi ro 

xuống mức thấp nhất.   
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Đえi vげ lĩốh ộとc bót đぐng s¢n 

Với đặc thù của ngành đầu tư xây dựng bất 

động sản là chu kỳ kinh doanh khá dài, vốn 

đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm và phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố khách quan khác. Vì đầu tư 

kinh doanh bất động sản cần có vốn lớn và 

vốn đầu tư dài hạn nên trong quá trình khai 

thác các dự án đầu tu BĐS thường kéo dài 

nhiều năm, đồng thời do đặc điếm này nên 

hoạt động KDBĐS luôn cần đến sự tham gia 

của ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Điều 

này sẽ dẫn đến phát sinh thêm tiền lãi ngân 

hàng nếu dự án kéo dài, ảnh hưởng đến kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp. 

 

Ngoài ra, kinh doanh bất động sản là một ngành 

cạnh tranh khốc liệt trên thị trường với nhiều Công ty 

tên tuổi có tiềm lực lớn đòi hỏi công ty phải có những 

kế hoạch cùng những bước đi vững chắc để cạnh 

tranh với các doanh nghiệp cùng ngành. Đồng thời, 

thị trường bất động sản là thị trường khó thâm nhập, 

bởi lẽ hàng hoá BĐS không bày bán trên thị trường 

như các loại hàng hoá khác, người mua và người bán 

BĐS không có cơ hội và đủ lượng thông tin để lựa 

chọn được thị trường phù hợp với BĐS cần giao dịch. 

Nhằm giảm thiểu những rủi ro như trên, Công ty đã 

đầu tư vào giai đoạn nghiên cứu, khảo sát rất kỹ 

lưỡng, đồng thời, Ban lãnh đạo và các bộ phận có 

liên quan như Kế hoạch - dự án, thiết kế kỹ thuật, 

ban quản lý Công trình luôn theo sát tiến độ thực 

hiện các dự án và cùng phối hợp để đánh giá tình 

trạng hiện tại, đưa ra phương án xử trí kịp thời.  
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THÔNG TIN CHUNG 

 

  

RそI RO ĐẶC THÙ NGÀNH 

 

Đえi vげi lĩốh ộとc nông nghi゜p, lâm nghi゜p 

Do mới bổ sung thêm ngành kinh doanh trong lĩnh 

vực nông nghiệp, lâm nghiệp nên Công ty phải đối 

mặt với nhiều rủi ro và thách thức mới do Công ty 

chưa có nhiều kinh nghiệm đối với mảng kinh doanh 

này. Tuy nhiên, trong năm 2017 ngành nông, lâm 

nghiệp đang có dấu hiệu phục hồi sau những ảnh 

hưởng nặng nề của thiên tai năm 2016, điều này 

được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu đa dạng hơn 

cho C21 trong thời gian tới. 

 

Đえi vげi lĩốh ộとc du l＾ch 

Trong những năm qua, du lịch Việt Nam đang trên 

đà phát triển, lượng khách quốc tế đến cũng như 

khách du lịch nội địa ngày càng tăng. Du lịch Việt 

Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thế 

giới, nhiều điểm đến trong nước được bình chọn là 

địa chỉ yêu thích của du khách quốc tế. Du lịch đang 

ngày càng nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. 

Cũng chính vì lý do đó mà có rất nhiều đối thủ cạnh 

tranh cả trong và ngoài nước tham gia khai thác. Vấn 

đề này đặt ra nhiều áp lực yêu cầu C21 phải thay 

đổi, nâng cấp hơn nữa khả năng cung cấp dịch vụ, 

tạo sự đặc sắc, mới mẻ để thu hút du khách, giữ 

vững thị phần. 
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Ngoài những rủi ro trên, Công ty còn chịu những rủi ro khác cũng có thể xảy ra trong các 

trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn,... Những rủi ro này thường rất ít 

khi xảy ra, nhưng rất khó để có thể dự báo tước và nếu có phát sinh thì thường sẽ gây thiệt 

hại lớn cho C21 cả về người và tài sản.  
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THÔNG TIN CHUNG 

 

 

Đối với đặc thù hoạt động của C21, rủi ro về môi trường là những rủi ro nảy sinh trong quá 

trình thi công các dự án hay các hoạt động trong quá trình sản xuất. Nhận thức sâu sắc về 

tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro môi trường, Ban lãnh đạo C21 luôn chú trọng công tác 

dự báo, giảm thiểu rủi ro và những tác động tiêu cực đến sức khỏe và an toàn của người dân 

địa phương xung quanh các dự án mà C21 đang triển khai. 

Ngoài ra, do mở rộng lĩnh vực kinh doanh qua nông nghiệp, lâm nghiệp đòi hỏi C21 phải cẩn 

trọng hơn trong các vấn đề về môi trường vốn là vấn đề khó khăn với nhiều doanh nghiệp. 

Công ty luôn áp dụng các biện pháp cụ thể nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường theo quy 

định của từng ngành nghề và tại từng địa bàn của dự án. Mục tiêu của việc này là giảm thiếu 

tối đa tác động đến môi trường từ các hoạt động của Công ty để hướng đến phát triển bền 

vững. 

 

 



 CÔNG TY Cか PHúN THẾ Kね 21 
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Tか CHたC NHÂN Sで 

 

  

Tか CHたC VÀ NHÂN Sで 
 

 Hぐiăđおng qu¢n tr＾ 

 Ban Ki；m soát 

 BaốăĐi・u Hành Công Ty 

 NhてốgăthaỜăđがiătổỒốgăBaốăĐi・u hành 

 Tình hình nhân sと ộàăƠhíốhăsứƠhăđえi vげiăốgぢごi laỒăđぐng 

 



 CÔNG TY Cか PHúN THẾ Kね 21 

 

  

BANăĐI．U HÀNH CÔNG TY 

Thành viên Chだc Vぜ 

Ông Nguyễn Mạnh Hào Tổng Giứm đốc 

Lý Tiên Đạt Phó Tổng Giứm đốc 

Bà Nguyễn Thị Minh Tần Kế toứn trưởng 

 

SぜăYẾU LÍCH L¨CHăBANăĐI．U HÀNH: 

 

 Năm sinh: 1961 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân  

 Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 716.898 cp – 3,7075% VĐL 

Quá trình công tác: 

Thごi gian V＾ trí 

1986 - 1994 Làm việc tại Báo Tuổi Trẻ 

1994 - Nay Làm việc tại Công ty TNHH Tuổi Trẻ nay là CTCP Thế Kỷ 21 
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 Năm sinh:  1984 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

 Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân:  94 cp – 0,0005% VĐL 

Quá trình công tác: 

Thごi gian V＾ trí 

2006 - 2011 Chuyên viên phòng KHĐT – Công ty CP Thế Kỷ 21 

2012 - 2015 Trưởng phòng KHĐT – Công ty CP Thế Kỷ 21 

Từ T11/2015 - nay Phó Tổng Giứm đốc – Công ty CP Thế Kỷ 21 

 

 

 Năm sinh: 1975 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

 Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 14.979 cp – 

0,0775% VĐL 

Quá trình công tác: 

Thごi gian V＾ trí 

1999 – 2001 Kế toán tại công ty TNHH TVXD Tuổi Trẻ 

2001 – 2006 Kế toán tại công ty Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương 

2006 – nay Kế toán tại công ty cổ phần Thế Kỷ 21 
 



 CÔNG TY Cか PHúN THẾ Kね 21 

 

  

ThàốhăộiêốăHĐQT Chだc Vぜ 

Ông Trần Công Tuấn Chぞ tịch 

Ông Nguyễn Mạnh Hào Thành viên 

Ông Đinh Thế Hiển Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Anh Thư Thành viên 

Ông Louis. T.Nguyễn Thành viên 

 
SぜăYẾU LÍCH L¨CH HくIăĐぉNG  QUñN TR¨: 

 

 Năm sinh: 1949 

 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm 

 Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 737.348 cp – 3,8133% 

VĐL 

 Số cổ phiếu đại diện sở hữu: 747.697 cp – 3,8668% VĐL 

Quá trình công tác: 

Thごi gian V＾ trí 

1975 – 1988 Cán bộ quản lý ngành giáo dぜc 

1989 – 1994 Cán bộ Ban trị sự Báo Tuổi Trẻ 

1995 – 1997 Cán bộ Công ty TNHH Tuổi Trẻ. 

1998 – 2001 Cán bộ quản lý Công ty TNHH Tân Uyên, cán bộ CTCP Thế Kỷ 21 

2002 - 2011 Phó Tổng giứm đốc, TV.HĐQT  CTCP Thế Kỷ 21 

2012 - 2016 Thành viên HĐQT CTCP Thế Kỷ 21 

Chだc vぜ hiện tại Chぞ tịch HĐQT 
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HくIăĐぉNG QUñN TR¨ 

 

 Năm sinh: 1961 

 Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ tài chính, Kỹ sư CNTT 

 Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 38.958 cp – 0,2015% 

VĐL 

Quá trình công tác: 

Thごi gian V＾ trí 

1997 – 2004 Phó phòng Thẩm định Quỹ Đầu Tư TP.HCM 

2004 đến nay Viện trưởng Viện Nghiên Cだu Tin Học và Kinh Tế たng Dぜng. 

Chだc vぜ hiện tại Thành viên HĐQT độc lập. 

Chだc vぜ đang nắm giữ 

tại tổ chだc khác: 

Viện trưởng Viện Nghiên cだu Tin học & Kinh tế だng dぜng 

そy viên そy ban Chiến lược Phát triển Ngân hàng TMCP Eximbank 

 

 

 Năm sinh: 1978 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 117.285 cp – 0,6066% 

VĐL 

Quá trình công tác: 

Thごi gian V＾ trí 

2000 – 2005 Cán bộ tiếp thị kinh doanh công ty TNHH Tân Uyên 

2006-3/2016 Cán bộ nhân sự, chứnh văn phòng, thư kí HĐQT công ty CP Thế Kỷ 21 

4/2016-nay Chứnh văn phòng, thành viên HĐQT Công ty CP Thế Kỷ 21 

 



 CÔNG TY Cか PHúN THẾ Kね 21 

 

  

 

 Năm sinh: 1963 

 Trình độ chuyên môn: Chứnh văn phòng, thành viên HĐQT Công ty 

CP Thế Kỷ 21  

 Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cp – 0,00% VĐL 

 Số cổ phiếu đại diện sở hữu: 792.601 cp – 4,0990% VĐL 

  

Quá trình công tác: 

Thごi gian V＾ trí 

2003 – 2005 Người sáng lập Quỹ IDG Ventures Vietnam 

2005 – 2007 Giứm đốc điều hành Vinacapital 

2007 – nay Chぞ tịch HĐQT kiêm TGĐ Quỹ Saigon Asset Management 

20/06/2012 – nay Thành viên HĐQT CTCP Thế Kỷ 21 

Chだc vぜ hiện tại Thành viên HĐQT 

Chだc vぜ hiện tại nắm giữ ở 

tổ chだc khác 

Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy; Thành viên HĐQT CTCP Hợp 

tác xã Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX 
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BAN KI：M SOÁT 

Thành viên Ban ki；m soát Chだc vぜ 

Bà Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng Ban 

Ông Phạm Trường Phương Thành viên  

Ông Võ Hoàng Chương Thành viên 

 

 

 Năm sinh: 1955 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Kỹ sư Nông nghiệp 

 Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 33.170 cp – 

0,1715% VĐL 

 

Quá trình công tác: 

Thごi gian V＾ trí 

1981-11/1994 

Công tác tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh 

- Cán bộ Ban Nông thôn Thành Ðoàn 

- Bí Thý Ðoàn Sở Thぞy Sản 

Phó Bí Thư thường trực Ðảng ぞy (chuyên trách) Ðảng ぞy Thành Đoàn 

11/1994 – 30/11/2012 

Công tác tại báo Tuổi trẻ 

- Cán bộ Vãn phòng 

- Phó Chánh Vãn Phòng 

- Chánh Vãn phòng 

01/12/2012 - nay Trưởng Ban Kiểm soát 
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 Năm sinh: 1974 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính 

Ngân hàng, Cử nhân Tài chính Kế toán, Cử nhân chính trị 

 Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 321 cp – 0,0017% VĐL 

 

 

Quá trình công tác: 

Thごi gian V＾ trí 

2007 – 2008 Phó giứm đốc BQL Cぜm Công nghiệp – khu dân cư Đô thị mới Nhị Xuân 

2008 – 2012 

TP kế hoạch CTCP Đầu tư Bất động sản EXIMLAND 

Giứm đốc CTCP Đầu tư KCN – Đô thị Hóc Môn (thuộc EXIMLAND) 

2010 – nay 

Thành viên Hội đồng khoa học – Viện Nghiên cだu Tin học & Kinh tế たng dぜng (IIB) 

Giảng viên Trường Đại học Gia Định, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng 
 

 Năm sinh: 1985 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính 

 Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cp – 0,00% VĐL 

 

 

 Quá trình công tác: 

Thごi gian V＾ trí 

2009 – 2010 Chuyên viên phân tích tài chính cぞa CTCP quản lý quỹ đầu tư VIPC 

2010 - 2012 Chuyên viên phân tích tài chính cぞa CTCP chだng khoán Rồng Việt 

2012 – nay Chuyên viên Phân tích đầu tư cぞa Saigon Asset Management 
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NHづNGăTHAYăĐかI TRONG HくIăĐぉNG QUñN TR¨, BAN KI：M SOÁT, 
BANăĐI．U HÀNH 

Căn cだ chだc năng, quyền hạn cぞa Chぞ tịch hội đồng quản trị và đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 quyết định chấm dだt hợp đồng lao động và bãi nhiệm chだc danh 

phó tổng giứm đốc cぞa ông Lý Tiên Đạt kể từ ngày 10/02/2018. 
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TÌNH HÌNH NHÂN Sで VÀ CHÍNH SÁCH VけI 
 NGだこIăLAOăĐくNG 

 

Tình hình nhân sと 

Tổng số lao động tại ngày 31/12/2017 là 386 người 

Trong đó 

STT Tính chót phân loÑi Nĕmă2016 Nĕmă2017 Tの trọng 2017 

A ThƯỒătổìốhăđぐ 333 386 100,00% 

1 Trên đại học 2 2 0,52% 

2 Đại học  61 72 18,65% 

3 Cao đẳng 43 49 12,69% 

4 Khác 27 263 68,13% 

B Theo tính chót hずồăđおốgălaỒăđぐng 333 386 100,00% 

1 Hợp đồng có xức định thời hạn 76 106 27,46% 

2 Hợp đồng không xức định thời hạn 245 242 62,69% 

3 Hợp đồng theo thời vぜ (công nhật) 15 38 9,84% 

 

THU NHẬP BÌNH QUÂN CそAăNGだこIăLAOăĐくNGăQUAăCÁCăNĔMă(ĐぉNG/THÁNG/NGだこI) 

STT Nĕm MだƠălぢぞốgăbìốhăỔỘâố (đおng/tháng/ốgぢごi) 

1 2014 6.389.123 

3 2015 7.344.306 

4 2016 7.471.071 

5 2017 7.177.000 

 

18,65%

12,69%

68,13%

THEOăTRÌNHăĐく

Trên đại học Đại học Cao đẳng Khác

27,46%

62,69%

9,84%

THEOăTÍNHăCH£TăHすPăĐぉNGăLAOăĐくNG

Hợp đồng có xức định thời hạn Hợp đồng không xức định thời hạn

Hợp đồng theo thời vぜ (công nhật)
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CHÍNHăSÁCHăNGだこIăLAOăĐくNG 

 

ChíốhăsứƠhăđえi vげiăốgぢごiălaỒăđぐng 

C21 thực hiện đầy đぞ các chế độ cho CBCNV theo đúng 

quy định cぞa pháp luật như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp, tổ chだc khám sだc khỏe hằng 

năm cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, chăm lo 

cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động thông qua 

những chính sách phúc lợi, lương thưởng, thù lao cho các 

cá nhân hay tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc, 

vượt chỉ tiêu đề ra hoặc hỗ trợ kịp thời đối với những cá 

nhân có hoàn cảnh khó khăn. 

Công ty luôn đảm bảo nền tảng cho một môi trường làm 

việc chuyên nghiệp, khuyến khích và thúc đẩy nhân viên 

cống hiến cho đam mê công việc, Công ty cam kết thực 

hiện tốt những thỏa ước và đứp だng đầy đぞ quy định về 

lao động. Luôn có những chính sứch lương đảm bảo nhằm 

mぜc đích tạo động lực phấn đấu, phát triển cぞa từng cá 

nhân trong Công ty. Mだc lương bình quân cぞa năm qua 

vẫn được duy trì hơn 7 triệu đồng/người/thứng. Đây là sự 

nỗ lực cぞa toàn thể CBCNV công ty để có được kết quả tốt 

trong kinh doanh, từ đó nâng cao thu nhập cぞa từng cá 

nhân. 

Là một Công ty xuất thân từ một đơn vị báo chí, hoạt động 

văn nghệ, thể thao, giải trí cぞa Công ty đều được ban lãnh 

đạo và Công đoàn quan tâm nhằm tạo một sân chơi gắn 

kết tình đồng nghiệp giữa các cá nhân trong Công ty với 

nhau. 

Công ty luôn duy trì các hoạt động thi đua, khen thưởng 

hàng tháng nhằm khuyến khích động viên người lao động 

đạt năng suất, chất lượng hằng ngày, hoạt động này là 

một trong những biện pháp thúc đẩy sản xuất phát triển. 

Cức đoàn thể quần chúng thường xuyên tổ chだc các hoạt 

động động văn nghệ, thể dぜc, thể thao .... giúp nâng cao 

đời sống tinh thần cho người lao động. 

 

CôốgătứƠăđàỒătÑo 

Về đào tạo, năm qua một số khóa đào tạo được 

công ty triển khai cho CBCNV nâng cao trình độ 

nhân lực trong tổ chだc Công ty . Ngoài ra, một số 

khóa huấn luyện được tổ chだc bắt buộc đối với toàn 

bộ người lao động tham gia sản xuất trực tiếp như 

đào tạo huấn luyện an toàn lao động, phòng cháy 

chữa chứy và sơ cấp cだu. 

Công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống 

cháy nổ và vệ sinh môi trường vẫn được công ty 

duy trì thực hiện. C21 chぞ động trang bị đầy đぞ các 

thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, thường 

xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn để phぜc vぜ cho 

hoạt động kinh doanh. 
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TÌNH HÌNH 

 HOÇTăĐくNGăTRONGăNĔM 

 

 Tình hình hoÑtăđぐng s¢n xuót kinh doanh    

 Tình hình hoÑtăđぐốgăđ¡Ộătぢ   

 Tình hình tài chính  

 CぞăƠóu cが đẾốgăộàăthaỜăđがi trong vえốăđ¡ỘătぢăƠぞa chぞ sざ hてu 

 BáỒăƠáỒătáƠăđぐng môi tổぢごng và xã hぐi cぞa công ty  
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TÌNH HÌNH HOÇTăĐくNG SñN XU£T, 
KINH DOANH 

 ĐVT: Tổiệu đおng 

Chỉ tiêu 
Thとc hiện 

2016 
K， hoÑch 2017 

Thとc hiện 

2017 

TH/KH 2017 

(%) 

TH 2017/ 

2016 (%) 

Doanh thu  147.591 419.419 433.533 103,37% 293,74% 

Doanh thu từ hoạt động tài chính 9.805 29.256 38.996 133,29% 397,72% 

Thu nhập khác 2.407 - 2.166 - 89,99% 

Chi phí kinh doanh 107.547 291.237 300.901 103,32% 279,79% 

Lợi nhuậố tổước thuế 49.444 157.438 171.814 109,13% 347,49% 

Lợi nhuận sau thuế 39.372 125.010 136.738 109,38% 347,30% 

LNST của cが đôốg của công ty má 24.157 67.066 70.241 104,73% 290,77% 

Trích quỹ phúc lợi 3.287 3.537 4.277 120,92% 130,12% 

Sえ cが phiếu lưu hàốh BQ tổỒốg kỳ 13.536.475 13.536.475 13.650.699 100,84% 100,84% 

EPS (đおng/cが phiếu) 1.617 4.693 4.832 102,96% 298,82% 

 

Tがng kết ốăm 2017, các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu 

của Côốg ty đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ 

thể, DỒaốh thu đạt 433,5 tỷ đおng, hoàn thành 

103,37% kế hoạch và tăốg 193,74% so với ốăm 

2016, Lợi nhuận sau thuế đạt 136,7 tỷ đおng, hoàn 

thành 109,38% kế hoạch và tăốg 247,30% sỒ với 

ốăm 2016. Đáốg lưu ý là doanh thu tài chính của 

Công ty đã tăốg mạnh so với ốăm tổước, tăốg 

297,72% đạt g¡n 39 tỷ đおốg, ốguyêố ốhâố dỒ tăốg 

tiền lãi cho vay, tiền gửi ngân hàng và lãi chuyển 

ốhượng vえn hợp tác dự án Gò Sao. Tuy nhiên, thu 

nhập khác lại giảm nhá 10,01% so với ốăm 2016. 
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CぞăƠóu lずi nhuân gぐp ĐVT: Tổiệu đおng 

Kho¢n mぜc 

NĕỐă2016 NĕỐă2017 

Giá trị 
Tの trọng 

(%) 
Giá trị Tの trọng (%) 

ChỒ thuê văố ồhòốg 16.177 23,08% 16.909 9,41% 

Kinh doanh Bót động sản 14.177 20,23% 130.364 72,55% 

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng - bùn 40.952 58,44% 35.503 19,76% 

Dịch vụ cho thuê phòng nghỉ ăố uえng 31 0,04% (3.703) (2,06%) 

Nông nghiệp (1.638) (2,34%) (1.144) (0,64%) 

Kinh doanh khác 380 0,55% 1.274 0,71% 

Tがng cぐng 70.079 100,00% 179.684 100,00% 

 

Lợi nhuận từ các nhóm nghỉ dưỡng tắm khoáng – bùn, cho thuê 

văố ồhòốg vẫn mang lại hiệu quả tえt, đéc biệt lợi nhuận từ nhóm 

kinh doanh Bót động sảố tổỒốg ốăm tăốg vượt bật. Ngành kinh 

doanh bót động sản trở thành ngành chủ lực mang về lợi nhuận 

cao cho công ty với tỷ trọốg tổỒốg ốăm là 72,55%, dỒ lợi nhuận 

thu được từ dịch vụ cho thuê phòng nghỉ ăố uえng giảm mạnh. 

Các khoảố đ¡u tư tổỒốg ốhữốg ốăm tổước d¡n có hiệu quả và kì 

vọng mang lại nguおn lợi nhuận がố định cho công ty trong những 

ốăm tiếp theo. Hoạt động của ngành nông nghiệp vẫố đaốg 

trong nhữốg bước đ¡u hìốh thàốh và chưa đạt được lợi nhuận. 

Tuy nhiên, nông nghiệồ được kỳ vọng sẽ là một ngành mới với 

tiềm ốăốg ồhát tổiểố caỒ tổỒốg tươốg lai đえi với C21. Với mục 

tiêu phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao dài hạn, hiện 

ốay, Côốg ty đaốg chỒ tổおng các sản phẩm xoài theo tiêu chuẩn 

Global Gap tại Trà Vinh. Ngành nông nghiệp công nghệ caỒ đaốg 

được chính phủ Ổuaố tâm và ưu tiêố ồhát tổiểố, dỒ đó đây sẽ là 

ngành tiềm ốăốg sẽ mang lại lợi nhuận cao cho Công ty trong 

tươốg lai. 

 

Nhìố chuốg ốăm 2017 vừa qua, tình hình kinh 

doanh của côốg ty đã d¡n phục hおi và đem lại lợi 

nhuậố chỒ Côốg ty, tuy ốhiêố dỒ tổỒốg ốăm Côốg 

ty đaốg đẩy mạnh về hoạt động kinh doanh bót 

động sảố và đ¡u tư ồhát tổiển thêm ngành nông 

nghiệp nên mảng hoạt động dịch vụ cho thue 

phòng nghỉ, ăố uえốg đaốg giảm sút ốhưốg khôốg 

đáốg kể. Những hoạt động kinh doanh khác của 

côốg ty đều tăốg sỒ với ốăm tổước, kết quả cho 

thóy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau thuế 

tăốg caỒ 247,30%, đây là một bước tiến tえt cho 

C21 tổỒốg tươốg lai. 
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 LĨNHăVでC KINH DOANH B£TăĐくNG SñN 

  Dự áố khu dâố cư với quy mô 6,5 ha tại ồhườốg Phước Long B, Quận 9, TP. Hお Chí Minh 

 Dự áố khu dâố cư với quy mô 6 ha tại lô 9B7 – Khu đô thị Nam Sài Gòố (têố thươốg hiệu của dự 

án Camellia Garden), Tp.Hお Chí Minh 

 Dự án khu du lịch Mũi Đá, Tỉnh Bình Thuận 

 Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng suえi khỒáốg PhỒốg Điền, tỉnh Bình Thuận 
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 HすPăĐぉNG HすP TÁC KINH DOANH 

  Theo hợồ đおng hợp tác kinh doanh khai 

thác cao えc Yoco giữa Công ty và báo Tuがi 

Tr0, tỷ lệ vえn góp của mỗi bên là 50:50, lợi 

nhuận sau thuế từ hoạt độốg chỒ thuê văố 

phòng sau khi phân phえi quỹ dự trữ bắt 

buộc (5%) và kheố thưởng phúc lợi (5%) 

từ lợi nhuậố ốày được chia đều cho 2 bên. 

TổỒốg ốăm 2017, lợi nhuận phải chia cho 

Báo Tuがi Tr0 từ hoạt độốg chỒ thuê văố 

phòng tại cao えc Yoco là 6.563.497.700 

VND (ốăm 2016 là 5.927.033.863 VND). 

 Theo hợồ đおng hợồ tác đ¡u tư xây dựng dự án 

khu dâố cư 9B-7 Khu đô thị Nam Sài Gòố “Dự án 

Camellia Gaổdeố” và ồhụ lục sえ 12/PLHĐ-2014 

ốgày 29 tháốg 5 ốăm 2014, Côốg ty Cが ph¡n 

Đ¡u tư Nam LỒốg tham gia hợồ tác đ¡u tư 60% 

vえn trong dự án này. Vào cuえi ốăm 2016, Nam 

Long và Công ty bắt đ¡u mở bán nhà – biệt thự 

thuộc dự án Camellia Garden, lợi nhuận sau thuế 

thu được từ việc mở báố các căố hộ ốày được 

tạm chia theo tỷ lệ góp vえn là Nam Long : 60% 

và Côốg ty : 40%. TổỒốg ốăm 2017, lợi nhuận 

phải chia cho Nam Long từ hoạt độốg báố căố 

hộ cho dự áố ốày là 57.988.429.834 VND (ốăm 

2016 là 6.586.618.996 VND). Sau khi dự án 

hoàn tót, lợi nhuậố được phân chia cho các bên 

sẽ được tính toán lại theo thực tế phát sinh 

dỒaốh thu; chi ồhặ tổêố cơ sở diệố tặch đót của 

mỗi bên. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

ĐVT : đおng 

Chỉ tiêu Thとc hiện 2016 Thとc hiện 2017 
%ăTĕốgă

gi¢m 

Tがng tài sản 760.042.854.435 787.396.375.954 3,60% 

Doanh thu thu¡n 147.591.054.378 433.533.082.110 193,74% 

Lợi nhuận từ HĐKD 48.878.877.930 170.415.416.021 248,65% 

Lợi nhuân khác 565.122.546 1.398.306.058 147,43% 

Lợi nhuậố tổước thuế 49.444.000.476 171.813.722.079 247,49% 

Lợi nhuận sau thuế 39.371.858.147 136.737.618.460 247,30% 
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Các chỉ tiêu ĐVT NĕỐă2016 NĕỐă2017 

Chỉ tiêu về kh¢ ốĕốgăthaốhătỒáố    

Hệ sえ thanh toán ngắn hạn L¡n 1,93 1,84 

Hệ sえ thanh toán nhanh L¡n 1,92 1,83 

Chỉ tiêu về ƠぞăƠóu vえn    

Hệ sえ Nợ/Tがng tài sản % 37,44% 33,48% 

Hệ sえ Nợ/Vえn chủ sở hữu % 59,84% 50,33% 

Chỉ tiêu về ốĕốgălとc hoÑtăđぐng    

Vòng quay hàng tおn kho Vòng 40,60 120,26 

Vòng quay tài sản Vòng 0,22 0,57 

Chỉ tiêu về kh¢ ốĕốgăsiốhălごi    

Hệ sえ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thu¡n % 26,68% 30,83% 

Hệ sえ Lợi nhuận sau thuế/ Vえn chủ sở hữu  % 8,46% 27,37% 

Hệ sえ Lợi nhuận sau thuế/ Tがng tài sản  % 5,18% 17,67% 

Hệ sえ LN từ hoạt động kinh doanh/ DTT % 33,12% 38,42% 
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Kh¢ ốĕốgăthaốhătỒáố 

Năm 2017, các hệ sえ khả ốăốg thaốh tỒáố của Côốg ty đều giảm 

nhá so với ốăm 2016: chỉ sえ thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,93 l¡n 

xuえng 1,84 l¡n và hệ sえ thanh toán nhanh giảm từ 1,92 l¡n xuえng 

1,83 l¡n. 

Hệ sえ thanh toán ngắn hạn giảm mạnh là do nợ ngắn hạn của Công 

ty tăốg hơố 38,586 tỷ đおốg tươốg đươốg tăốg 28,30% sỒ với cùng 

kỳ, ngoài ra trong kỳ tài sản ngắn hạn của Côốg ty cũốg tăốg ốhưốg 

thóồ hơố mức độ tăốg của nợ ngắn hạố, tăốg 22,11% đạt giá trị 

58,263 tỷ đおng. Biếố độốg làm tăốg ốợ ngắn hạn chủ yếu đến từ 02 

khoản mục chặốh: ốgười mua trả tiềố tổước ngắn hạn và phải trả 

ngắn hạố khác. TổỒốg ốăm, ốgười mua trả tiềố tổước ngắn hạố tăốg 

với giá trị đạt được 50,3 tỷ đおng và khoản phải trả khác đó là tổả lợi 

nhuậố Côốg ty Nam LỒốg đえi tác hợp tác kinh doanh với giá trị 64,6 

tỷ đおng 

Tài sản ngắn hạố tăốg sỒ với ốăm tổước là do tiền và các khoản 

tươốg đươốg tiền tăốg 45,188 tỷ đおốg vì tổỒốg ốăm 2017 Côốg ty 

đã tăốg khỒản tiềố đi gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.  

Tがng quan, méc dù các hệ sえ thanh toán của Côốg ty đều trong xu 

hướng giảm ốhưốg ốguyêố ốhâố giảm là từ các khoản chi phát sinh 

để đ¡u tư vàỒ sản xuót kinh doanh và các khoảố chi ốày đã maốg 

lại hiệu quả khi kết quả kinh doanh 2017 của Công ty rót khả quan 
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Chỉ sえ ƠぞăƠóu vえn 

Nhìố chuốg, tổỒốg ốăm 2017 các chỉ sえ về 

cơ cóu vえn của Công ty giảm so với ốăm 

2016 ốhưốg khôốg đáốg kể. Cụ thể, hệ sえ 

nợ trên tがng tài sản là 33,48% và nợ trên 

vえn chủ sở hữu là 50,33%, nguyên nhân 

dẫn đến sự giảm nhá này là do nợ phải trả 

giảm so với ốăm tổước. TổỒốg đó, ốăm 

2017 nợ phải trả của C21 giảm 7,36% đạt 

263,6 tỷ đおng, nguyên nhân là do nợ dài 

hạn giảm mạnh giảm 40,16% so với ốăm 

tổước. Tがng tài sảố tăốg khỒảố 3,60% đạt 

787,4 tỷ đおốg, tổỒốg đó ốguyêố ốhâố đến 

từ tài sản ngắn hạn tiền và các khoản 

tươốg đươốg. NgỒài ổa, vえn chủ sở hữu của 

Công ty có sự biếố động với giá trị đạt 

được 523,8 tỷ đおốg, tăốg 10,16%. Như 

vậy, rủi ro về áp lực tài chính của Công ty 

có sự giảm nhá trong thời gian tới, với duy 

trì tえt các hoạt động kinh doanh cえt lõi 

công ty có thể đảm bảỒ được khả ốăốg 

thanh toán các khoản nợ phải trả hiện tại. 
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Chỉ sえ ốĕốgălとc hoÑtăđぐng 

Vòng quay hàng tおố khỒ đã tăốg mạnh từ 

40,60 vòng lên 120,26 vòng và vòng quay tài 

sảố tăốg 0,22 vòốg lêố 0,57 vòốg. Nguyên 

nhân là do giá vえố hàốg báố tổỒốg ốăm tăốg 

caỒ 227,5%, đạt giá trị 253,85 tỷ đおng, chủ 

yếu đến từ chi phí chuyểố ốhượng bót động 

sản tại dự án Camellia Garden, với giá trị tăốg 

từ 24,56 tỷ đおng lên 195,99 tỷ đおng. Do trong 

ốăm Côốg ty đã tăốg dỒaốh thu từ hoạt động 

chuyểố ốhượng bót động sản và hoạt động 

hiệu quả trong kinh doanh nông nghiệp nên 

dẫố đến doanh thu thu¡n của Côốg ty cũốg 

tăốg caỒ từ 147,5 tỷ đおng lên 433,5 tỷ đおng, 

điều ốày cũốg đã làm chỒ vòốg Ổuay tài sản 

tăốg 0,35 vòốg. 

 

Chỉ sえ kh¢ ốĕốgăsiốhălごi 

Nhìn chung, tót cả các chỉ sえ khả ốăốg siốh lời của Công ty 

đều tăốg caỒ sỒ với ốăm 2016, lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh và lợi nhuận sau thuế tăốg caỒ l¡ố lượt 248,65% và 

247,30%, bên cạốh đó dỒaốh thu thu¡ố cũốg tăốg 200,51%. 

Lợi nhuận sau thuế của C21 tăốg caỒ ốguyêố ốhâố là dỒ tổỒốg 

ốăm 2017 ốgỒài dỒaốh thu thu¡n từ bán hàng và cung cóp 

dịch vụ doanh thu từ hoạt độốg tài chặốh tăốg khá caỒ đạt 

29,91 tỷ đおốg, đến từ khoản lãi từ chuyểố ốhượng vえn góp 

hợp tác kinh doanh dự án Gò Sao, Q12 cho Công ty TNHH 

MTV Đ¡u Tư Gia Cư. Tuy ốhiêố, tがng tài sản và vえn chủ sở 

hữu chỉ tăốg ốhá khoảốg 3,60% và 10,16% điều này làm cho 

chỉ sえ ROE, ROA và biên lợi nhuận của Côốg ty tăốg đáốg kể 

tổỒốg ốăm. 
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Cが ph¡n phが thông:  19.336.371 cが ph¡n 

Cが ph¡ố ưu đãi:  0 cが ph¡n 

Sえ lượng cが ph¡ố đaốg lưu hàốh:  14.484.015 cが ph¡n 

Cが phiếu quỹ:  4.852.356 cが ph¡n 

Mệnh giá: 10.000 VNĐ 

Sえ lượng cが ph¡n hạn chế chuyểố ốhượng: 0 cが ph¡n 

Sえ lượng cが ph¡n hạn chế chuyểố ốhượng: 0 

 

CぜăC£U Cか ĐÔNGăVÀăTHAYăĐかI  
TRONG VぇNăĐúUăTだăCHそ Sし HづU 

Danh sách cが đẾốgălげn 

STT SL CP Tの lệ (%) 

Tr¡n Công Tuón 737.348 5,1% 

Tr¡ố Miốh Đức 1.162.020 8,0% 

ĐàNG HぉNG ÂN 829.147 5,7% 

BÁO TUかI TR~ 922.875 6,4% 

CÔNG TY TNHH TRúN MINH AN (Tr¡n Công Tuóố đại diện) 747.697 5,2% 

VIETNAM EQUITY HOLDING ( Louis T.Nguyễố đại diện) 792.601 5,5% 

Sえ cが phiếu đaốg lưu hàốh  14.484.015 - 
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CぜăC£U Cか ĐÔNGăNĔMă2017 

 
STT LoÑi Cが đẾốg Sえ lぢずng Sえ CP sざ hてu Tの lệ (%) 

1 TổỒốg ốước 714 12.941.667 66,93% 

2 Nước ngoài 13 1.542.348 7,98% 

3 Nhà ốước 0 0 0,00% 

4 Cが phiếu quỹ 1 4.852.356 25,09% 

Tがng cぐng 728 19.336.371 100,00% 

1 Cが đôốg lớn 6 5.191.688 26,85% 

2 Cが đôốg ốhỏ 721 9.292.327 48,06% 

3 Cが phiếu quỹ 1 4.852.356 25,09% 

Tがng cぐng 728 19.336.371 100,00% 

1 Cが đôốg tが chức 13 8.552.782 44,23% 

2 Cが đôốg cá ốhâố 714 5.931.233 30,67% 

3 Cが phiếu quỹ 1 4.852.356 25,09% 

Tがng cぐng 728 19.336.371 100,00% 

 

TìốhăhìốhăthaỜăđがi vえốăđ¡ỘătぢăƠhぞ sざ hてu 

Không có 

Giao dịch cが phi，u quỹ 

Theo Nghị quyết Đại hội đおng cが đôốg thườốg ốiêố ốăm 2017 vàỒ ốgày 22 tháốg 4 ốăm 2017, Côốg ty chia cが 

phiếu quỹ cho cが đôốg hiện hữu ốăm 2017 theỒ tỷ lệ 7% sえ lượng cが phiếu đaốg lưu hàốh (hay tỷ lệ 100:7), nguおn 

thực hiệố được lóy từ théốg dư vえn cが ph¡ố. VàỒ ốgày 17 tháốg 11 ốăm 2017, Côốg ty đã hỒàố tót việc phân bが 

947.540 cが phiếu quỹ cho các cが đôốg hiện hữu. 

Các chứng khoán khác 

Không có 
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 Đứốh giứ k，t qu¢ s¢n xuót kinh doanh  

 Tình hình tài chính  

 Nhてng c¢i ti，n v・ Ơぞ Ơóu tが chだc và chính sách qu¢n lý  

 K， hoÑch phát tri；n tổoốg tぢぞốg lai  

 Gi¢i trình cぞa Baố GiứỐ đえc vげi ý ki，n ki；m toán  

 Trách nhi゜m v・ ỐẾi tổぢごng và xã hぐi cぞa công ty  

 

BÁO CÁO BAN TかNG GIÁM ĐぇC 
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ĐÁNH GIÁ K。T QUñ HOÇT ĐくNG 

 KINH DOANH 

 

Troốg ốăỐ 2017 ốền kinh tế ốước ta tiếp tục diễn ra 

trong bえi cảnh kinh tế thế giới đaốg phục hồi hơố so 

với ốăỐ trước, tăốg trưởng kinh tế toàn cầu ốăỐ 

2017 ỏêố 3,6%, tăốg 0,1 điểm phầố trăỐ so với mức 

3,5% đã dự báo và cao hơố hẳn mức tăốg 3,2% của 

ốăỐ 2016, tăốg trưởốg thươốg Ốại toàn cầu có bước 

cải thiện so với ốăỐ trước, ngành bất động sảố cũốg 

có bước tiến triển tえt khi thị trường kinh doanh bất 

độốg đaốg biếố động tích cực khi tăốg trở lại với mức 

tăốg 4,07% so với ốăỐ 2016 và được dự đoáố sẽ 

tăốg hơố troốg ốăỐ sau, đồng thời được chính phủ 

quan tâm nên khó có thể xảy ra “boốg bóốg” bất 

động sản. Tuy nhiên nền kinh tế troốg ốước vẫn gặp 

phải rủi ro và đえi mặt với nhiều khó khăố, thách thức 

bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biếố đổi khí hậu, 

ảnh hưởng không nhう đến sản xuất và đời sえng. 

Trước tình hình kinh tế ốhư trêố, tìốh hìốh hoạt động 

sản xuất kinh doanh của C21 troốg ốăỐ qua cũốg bị 

ảốh hưởng không nhう với nhữốg khó khăố chuốg của 

nền kinh tế và sự thay đổi ỏãốh đạo chủ chえt của 

công ty. Tuy ốhiêố dưới sự đồng lòng của các cán bộ 

ốhâố viêố cũốg ốhư các phươốg hướốg đúốg đắn của 

baố ỏãốh đạo Côốg ty, C21 đã có Ốột ốăỐ hoạt động 

thành công khi các chỉ tiêu chủ chえt đều vượt kế 

hoạch đề ra.  

 

Tổng doanh thu thuầố troốg ốăỐ 2017 đã tăốg đến 

200,51% so với ốăỐ 2016 và ỏợi nhuậố trước và sau 

thuế của Côốg ty cũốg tăốg cao so với ốăỐ trước, 

tăốg 246,73%. Cổ tức được công ty thực hiện chi trả 

cho cổ đôốg đúốg theo ốghị quyết Đại hội đồng cổ 

đôốg đã giao phó, Ốức cổ tức ốăỐ 2017 chi trả là 

7% cổ phiếu thưởng và 5% bằng tiền. 

NăỐ 2017, Baố Tổốg GiáỐ đえc cùng CBNV công ty 

đã tập trung vào các việc: 

 Cùng với đえi tác Công ty cổ phầố đầu tư 

Nam Long tập trung phát triển, kinh doanh 

dự án Camellia Garden. 

 Tập trung xây dựốg các khu dâố cư Phước 

Long B, các dự án khu du lịch Mũi Đá, suえi 

khoáố Phoốg Điền. 

 Năốg ỏực tài chính của công ty, dòng tiền 

vẫố đảm bảo tえt. Công ty có danh mục đầu 

tư khôốg quá ốhiều ốhưốg ốhóỐ ốgàốh 

thuộc nhóm ổố địốh và tăốg trưởng. Công 

tác thẩỐ địốh đầu tư kỹ, không nóng vội. 

 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hi゜n 

2016 

K， hoÑch 

2017 

Thực hi゜n 

2017 

TH/KH 

2017 (%) 

TH 2017/ 

2016 (%) 

Doanh thu 147.591 419.419 433.533 103,37% 293,74% 

Lợi nhuậố trước thuế 49.444 157.438 171.814 109,13% 347,49% 

Lợi nhuận sau thuế 39.372 125.010 136.738 109,38% 347,30% 

LNST của cổ đôốg côốg ty Ốẹ 24.157 67.066 70.241 104,73% 290,77% 

EPS (đồng/cổ phiếu) 1.617 4.693 4.832 102,96% 298,82% 
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HOÇT ĐくNG さ CÁC Cぜ Sさ  KINH DOANH 

 

                                                Đơố vị tính: Triệu đồng 

Các bぐ phận TH 2016 KH 2017 TH 2017 
So sánh vげi 

k， hoÑch 

So sánh vげi 

cùng kỳ 

YOCO      

Doanh thu thuần 24.111 24.520 25.305 103,20% 104.95% 

Chi phí 8.634 9.220 8.688 94,23% 100,63% 

Lãi sau thuế 12.477 12.240 13.293 108,60% 106,51% 

Bót đぐng s¢n - Camellia      

Doanh thu thuần 38.741 298.279 326.355 109,41% 842,40% 

Chi phí 25.019 197.652 210.762 106,63% 842,41% 

Lãi sau thuế 10.977 80.501 92.475 114.87% 842,44% 

SAO MAI      

Doanh thu – thu nhập 68.959 73.320 67.127 91,55% 97,34% 

Chi phí 43.049 45.950 44.233 96,26% 102,87% 

Lãi sau thuế 21.810 21.896 18.255 83,37% 83,55% 

HÀM TÂN      

Doanh thu – thu nhập 14.280 15.300 10.408 68,03% 72,89% 

Chi phí 18.105 18.500 16.966 91,71% 93,80% 

Lỗ sau thuế (3.373) (3.200) (6.558) 204,94% 194,89% 

AN VI゛T      

Doanh thu – thu nhập 150 4.500 1.687 37,49% 1124.67% 

Chi phí 2.112 2.915 4.333 148,64% 203,52% 

Lãi sau thuế (1.899) 800 (2.646) -330,75% 139,34% 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

         ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu 2016 2017 % tăốg gi¢m 

Tài sản ngắn hạn 263.537.307.635 321.800.078.399 22,11% 

Tài sản dài hạn 496.505.546.800 465.596.297.555 -6,23% 

Tがng tài s¢n 760.042.854.435 787.396.375.954 3,60% 

Nợ ngắn hạn 136.344.792.432 174.930.923.532 28,30% 

Nợ dài hạn 148.208.884.195 88.683.904.517 -40,16% 

Vえn chủ sở hữu 475.449.177.808 523.781.547.905 10,17% 

Tがng nguおn vえn 760.042.854.435 787.396.375.954 3,60% 

 

Vえn chぞ sざ hてu và nợ ph¢i tr¢: 

Nợ phải trả của côốg ty đã giảỐ 7,36% đạt mức 

263,61 tỷ đồốg, cơ cấu nợ có sự thay đổi khi tỷ trọng 

nợ ngắn hạố ốgày càốg được nâng cao, tuy nhiên nợ 

dài hạn lại giảm mạốh. Troốg ốăỐ, ốợ ngắn hạn có sự 

tăốg đếố 28,30%, đạt mức 174,931 tỷ đồng, chủ yếu 

do chi phí phát sinh đえi với nhà thầu thi công dự án 

CaỐeỏỏia Gardeố, đây ỏà Ốột trong những dự án bất 

động sảố chíốh Ốà C21 đaốg triển khai. Ngoài ra, các 

khoảố khách hàốg đặt cọc và trả trước tiền mua bất 

động sảố cũốg đã ảốh hưởng nhiều đến nợ ngắn hạn 

từ đó dẫố đến sự biếố động trên. 

 

Nợ dài hạn lại giảỐ 40,16%, đạt mức 88,68 tỷ đồng. 

Nguyên nhân chính dẫố đến sự thay đổi này phải kể 

đến khoản phải trả khác từ dự áố 9B7 khu đô thị Nam 

Sài Gòn. Vえn chủ sở hữu tăốg 10,17%, đạt mức 523,78 

tỷ đồng do sự tăốg ỏêố của lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phえi. Như vậy, để tài trợ cho hoạt động kinh 

doanh cえt ỏõi, C21 đã có sự gia tăốg từ nợ ngắn hạn. 

Về tổng thể, mặc dù nợ phải trả giảỐ cũốg đáốg kể so 

với ốăỐ trước, điều này có thể thấy tìốh hìốh đảm bảo 

các khoản nợ vẫố được thực hiện tえt, tえc độ tiêu thụ 

các dự án bất động sảố Ốà côốg ty đầu tư khá ốhaốh 

nên rủi ro tài chính cho sự tăốg ỏêố của nợ phải trả 

được đáốh giá ỏà khôốg ỏớố đえi với C21.  
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Tài  s¢n: 

Tổng tài sản của côốg ty đã tăốg 3,60%, đạt mức 787,396 

tỷ đồốg, cơ cấu tài sảố thay đổi theo hướốg tăốg tài sản 

ngắn hạố, troốg đó giá trị tài sản ngắn hạố đã tăốg khá cao 

22,11%, chủ yếu do các khoảố đầu tư tài chíốh ốgắn hạn, 

từ tiền gửi ngân hàng có kỳ hạố tăốg 73,46% đạt 54,368 tỷ 

đồốg. Ngoài ra, troốg ốăỐ ốay Côốg ty còố tăốg khoảố đầu 

tư dài hạn cho các công ty liên doanh, liên kết. Troốg cơ 

cấu tài sản ngắn hạn, tiền và các khoảố tươốg đươốg tiền 

vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất.  

NăỐ 2017, tài sản dài hạn của công ty giảm nhẹ 6,23%, đạt 

mức 465,6 tỷ đồng, chủ yếu do công ty giảm tài sản dở 

dang dài hạn, phần lớn giảm từ phần chi phí tại dự án 

Camellia Garden – dự án cùng hợp tác đầu tư với Công ty 

cổ phầố đầu tư NaỐ. Tuy tài sản dài hạn có giảm nhẹ so với 

ốăỐ 2016, ốhưốg với sự gia tăốg cao của tài sản ngắn hạn 

đã ỏàỐ cho tổng tài sản có sự chuyển biến tích cực hơố 

troốg ốăỐ qua 
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  NHづNG CñI TI。N V． Cぜ C£U Tか CHたC, 

CHÍNH SÁCH, QUñN LÝ 

Troốg ốăỐ 2017, Côốg ty vẫn tiếp tục các hoạt động với cơ cấu tổ chức và các chính sách 

quảố ỏý đã đặt ra, luôn xem xét và cân nhắc cải tiến khi cần thiết để có thể duy trì, phát 

triển các hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất.  
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  K。 HOÇCH PHÁT TRI：N TRONG  
TだぜNG LAI 

 

Bất động sản: Thị trường bất động sảố ốăỐ 2018 có xu hướng phát triển tえt 

hơố ốăỐ 2017, sức mua cao. Dự báo troốg giai đoạn 2018-2020, thị trường bất 

động sản tiếp tục sẽ có sự điều chỉnh lớố để giải quyết tình trạng lệch pha cung 

cầu hiện nay, giúp cho thị trường trở lại hướng phát triển lành mạốh hơố. Sẽ có 

sự chuyểố hướng mạnh sang phân khúc thị trường bất động sản có giá vừa túi 

tiềố, đáp ứng nhu cầu thật của đa sえ ốgười có thu nhập trung bình.   

Du lịch: ốăỐ 2017 ỏà Ốột ốăỐ thàốh côốg của du lịch Việt Nam, nó tiếp nえi 

những thành công của ốăỐ 2016 và phát triển với những kết quả mạnh mẽ 

hơố. Đây ỏà ỏầố đầu tiên, du lịch Việt NaỐ đạt mức tăốg trưởng liên tiếp suえt 2 

ốăỐ với một tえc độ rất cao. Troốg ốăỐ 2018, Côốg ty sẽ đẩy mạnh nguồn 

nhân lực nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch đa dạốg hơố, chất ỏượốg và độc 

đáo hơố. 

 Từ các nhậố địốh tìốh hìốh ốăỐ 2018, phươốg hướốg đầu tư troốg 

ốăỐ tới ốhư sau: 

 Hoàn tất kinh doanh KDC Camellia - lô 9B7 Nam Sài Gòn với quy mô 

6ha; triển khai dự án KDC 6,5 ha tại Phước Long B, Quận 9, phát triển 

thêm quỹ đất cho những dự án KDC nhう; 

 Tiếp tục đầu tư, phát triển quỹ đất nông nghiệp, xây dựốg đội ốgũ 

chuyêố trách về ốôốg ốghiệp; 

Nông nghiệp: Chính phủ bắt đầu thực thi một sえ chính sách cụ thể tái cơ 

cấu nông nghiệp, ốhưốg kết quả thấp, tình trạng về đất đai có thể có một 

sえ thay đổi theo hướng phù hợp SX hàốg hóa ốăốg suất cao, hiệu quả hơố 

ốhưốg cũốg ỏà chắp vá đえi phó. Tuy vậy, Thế Kỷ 21 vẫn nên giữ định 

hướốg đầu tư vào ốôốg ốghiệp. Nhữốg ốăỐ đầu tập truốg vào khâu tăốg 

quỹ đất và giải quyết khâu yếu nhất là nhân sự quản lý và chuyên môn. 

NăỐ 2018, bắt đầu SXKD nhằỐ hìốh thàốh đội ốgũ cáố bộ có chuyên môn 

SXKD nông nghiệp và tạo liên kết,  kết nえi với Công ty, tổ chức tiêu thụ. 

 

https://blog.rever.vn/topic/th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://blog.rever.vn/topic/th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
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Tがng hợp k， hoÑch các chỉ tiêỘ kiốh ơoaốh 2018 (Đột: tổi゜Ộ đおng) 

Diên gi¢i 
Doanh thu, TN 

khác, TN tài 

chính 

Chi phí Lãi tổぢげc thu， 
Lãi sau thu， 

2018 

Lãi cが đおng Cty 

mẹ 

Bót đぐng s¢n 330.252 205.255 124.997 99.998 41.380 

Cao ぇc Yoco 26.769 9.508 17.261 13.809 6.904 

Camellia 303.483 195.747 107.736 86.189 34.476 

Du lịch 93.195 76.838 16.357 11.518 8.652 

Sao Mai 71.287 47.338 23.949 19.110 16.244 

Hàm Tân TK21 14.805 18.940 -4.135 -4.135 -4.135 

Đảo Ngọc 7.103 10.560 -3.457 -3.457 -3.457 

Nông nghi゜p 6.465 6.654 -189 -189 -132 

An Việt TK21 6.465 6.654 -189 -189 -132 

Thu nhập khác 4.000 11.000 -7.000 -4.360 -5.104 

Minh Trân - - - 1.240 496 

Khác 4.000 11.000 -7.000 -5.600 -5.600 

Tがng cぐng 433.912 299.747 134.165 106.967 44.795 

 

Tổng hợp kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh 2018 

- Doanh thu – thu nhập : 433,912 tỷ đồng 

- Lợi nhuậố trước thuế : 134,165 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế : 106,967 tỷ 

- Lợi nhuận cổ đôốg Côốg ty mẹ : 44,795 tỷ 

- EPS : 2.938 đồng/ cổ phiếu 
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Tがng hợồ Ơhi ồhí đ¡Ộ tぢ 2018 (ĐVT: Tの đおng) 

 

Các dự áố đaốg thực hiện Tổng vえn dự kiến Tổng vえố đã đầu tư Vえố đầu tư ốăỐ 2018 

Dự áố Phước Long B Q.9 720,00 85,87 30,00 

Dự án Tuổi Trẻ Q.Thù Dức 99,00 4,00 60,00 

Dự án Chuỗi cửa hàng trái cây (MTAS) 4,00 1,80 2,20 

Dự áố Nhơố Trạch 81,33 23,96 27,52 

Tえng cぐng (các DA hi゜n hてu) 904,33 115,63 119,72 

Vえn CSH dự ki，n các dự án hi゜n hてu   119,72 

Vえn CSH dự ki，n phát tri；n dự án mói   46,76 

Tがng cぐng nhu c¡u vえn cho 2018  . 166,48 

 

Gi¢i tổìốh Ơぞa Baố Tがốg GiứỐ đえƠ đえi ộげi ý ki，ố ki；Ố toứố 

Theo báo cáo tài chính kiểỐ toáố ốăỐ 2017, đơố vị kiểỐ toáố độc lập ỏà Côốg ty TNHH BDO đã đưa ra ý kiến 

kiểm toán chấp nhận toàn phầố đえi với báo cáo tài chíốh ốăỐ 2017 của CTCP Thế Kỷ 21, vì vậy Ban Tổng Giám 

đえc không có ý kiến giải trình thêm.  
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              BÁO CÁO  

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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  VỀ KINH TẾ 

Từ ngày thành lập đến nay, C21 đã đặt ra phương châm là sẽ tạo ra lợi nhuận bền vững cho 

Công ty và đồng thời phải đảm bảo lợi ích của cộng đồng, xã hội. Để xây dựng nên một thương 

hiệu được mọi người biết tới cần dựa trên chất lượng của sản phẩm, hiệu quả và cả uy tín của 

Công ty được khách hành đánh giá. Cho đến thời điểm này, Công ty Cổ phần C21 vẫn tiếp tục 

duy trì hoạt động với tinh thần tuân thủ pháp luật, luôn thực hiện các nghĩa vụ về thuế, việc này 

góp phần gia tăng ngân sách nhà nước và kéo theo sự phát triển kinh tế trong khu vực. 

Trong những năm qua, Công ty đã luôn cố gắng duy trì vác giá trị về kinh tế mang lại đúng với 

mục tiêu đã theo đuổi. Cụ thể là trong năm 2017, C21 đã tao ra được những giá trị rất đáng để 

ghi nhận sau đây: 

 

Tiêu chí Giá trị mang lạiătrỒốgăốĕỐă2017 

Kết quả hoạt đông Doanh thu thuần: 433,533 tỷ đồng; LNST: 136,738 tỷ đồng 

Cổ đông Thưởng CP Quỹ với tỷ lệ 7%; Chi cổ tức 2016 thực hiện 2017 là 12% 

Nộp ngân sách Tổng khoản đã nộp ngân sách năm 2017 bằng 64,553 tỷ đồng 

Người lao động Mức lương bình quân 2017 là 7.177.000 triệu đồng/người/tháng  
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  VỀ MÔIăTRだこNGăVÀăNĔNGăLだỢNG 

Đối với C21 hoạt động chính của Công ty là kinh doanh bất động sản, đầu tư, 

điều hành và cung cấp thêm các dịch vụ du lịch. Những lĩnh vực này, tuy không 

trực tiếp sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn cần phải sử dụng 

những nguồn tài nguyên như điện, nước để đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả. 

Bên cạnh những hoạt động chính của Công ty thì C21 đã mở rộng thêm vào 

ngành nghề hoạt động của mình ở các lĩnh vực nông nghiệp, việc này giúp cải 

tiến hơn các hoạt động chủ yếu của Công ty, đồng thời giúp C21 có ý thức trách 

nhiệm và nghĩa vụ trong việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn năng lượng 

một cách hiệu quả nhất, đó là điều mà Công ty quan luôn xem trọng. 

Đến nay, C21 vẫn tiếp tục các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ môi trường 

trong sạch như thường xuyên dọn vệ sinh, thu gom rác hoạt động được Công ty 

xử lý một cách hiệu quả đúng theo quy định vủa nhà nước đưa ra. Đồng thời, C21 

còn tuyên truyền, khuyến khích việc sử dụng tiết kiệm điện, nước tối đa nhưng 

vẫn đảm bảo được hiệu quả hoạt động của Công ty, việc này sẽ giúp tiết kiệm chi 

phí hoạt động cho doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đối với lĩnh vực kinh doanh du 

lịch thì đảm bảo môi trường xung quanh các khu vực du lịch được Công ty quan 

tâm hàng đầu, đấy là điều quan trọng mà khi một khách hàng chú trọng tới việc 

lựa chọn các sản phẩm dịch vụ mà Công ty đưa ra. Việc này cần có chiến lược 

kinh doanh cung như kỹ năng điều hành hiệu quả cũng là một trong nhiều cơ hội 

mà Công ty cần nắm bắt để tạo nên sự khác biệt đối với những nhà kinh doanh 

khác cũng như tạo nên dấu ấn cho khách hành. Trong tương lai, C21 cần phải nổ 

lực hơn nữa có những biện pháp để có thể đạt được mục đích hoạt động của 

Công ty. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động Công ty chưa vi phạm đến quy định 

của môi trường. 
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Hành đぐốgăđえiăộげiăỐôiătrぢごốg 

Thành phố Hồ Chí Minh được coi là trung tâm lớn của đất nước, nơi mà các nhà đầu tư 

và các nhà kinh doanh muốn hướng tới, phát thiển và hiện nay nó cũng được coi là 

trung tâm của sự phát triển và phồn vinh. Tuy nhiên, vấn đề cần giải quyết ô nhiễm 

môi trường, kết cấu hạ tầng hạn chế là những vấn đề gây khó khăn đối với chính phủ, 

đây cũng là nguyên nhẫn dẫn tới việc các dự án bất động sản bị đóng băng gây nhiều 

khó khăn các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản. Và đối với một doanh nghiệp lớn 

như C21 chuyên cung cấp những sản phẩm dịch vụ thì đây là vấn đề cần chú trọng tới. 

Để khắc phục những vấn đề trên Công ty đã cho thu gom rác thải, trồng nhiều cây 

xanh ở khu làm việc và cả khu vực du lịch, đặt nhiều thùng rác hơn tại những nơi có 

đông người qua lại, cần nâng cao hơn cho các đội ngủ nhân viên dọn dẹp để đảm bảo 

môi trường sạch đẹp hơn. 
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ĐぇIăVけIăNGだこIăLAOăĐくNG,ăKHÁCHăHÀNGăVÀăCくNGăĐぉNG 

 
 Đえi vげiăốgぢごiălaỒăđぐng 

 

Giải quyết về nhu cầu việc làm cũng được Công ty quan tâm 

tới và C21 đã và đang tạo công việc ổn định cho nhân viên của 

mình, đồng thời C21 luôn tuân thủ các quy định dành cho 

người lao động, duy trì được các chính sách phúc lợi đều đặn 

hằng năm. Để nâng cao hiệu quả cho Công ty, C21 đã cải 

thiện thu nhập bình quân của người lao động trong những 

năm gần đây, điều này đã tạo điều kiện cho Công ty phát triển 

C21 luôn đảm bảo 100% người lao động được ký hợp đồng lao 

động, có việc làm ổn định, được công ty mua 

BHXH,BHYT,BHTN và bảo hiểm tai nạn đầy đủ theo quy định 

của pháp luật. Các chế độ như nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, 

tiền ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện vật được công ty chăm lo đầy 

đủ cho người lao động. Ngoài ra, Công ty luôn phối hợp với 

Công đoàn tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho những 

người lao động ốm đau, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. 

 

 Đえi vげi cぐốgăđおng 

 
Đi song song với chính sách phúc lợi cho CB.CNV của 

mình thì công tác xã hội, cộng đồng cũng được C21 

chú trọng và thực hiện tốt. Nhiều năm qua, Công ty 

luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng xã 

hội, chung tay giúp đỡ các khu vực dân cư có hoàn 

cảnh khó khăn như lũ lụt, người nghèo vui Tết, hay 

gia đình của những người lao động của Công ty,.v.v 
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 Đえi vげi khách hàng 

 
Hiện nay, nhu cầu của các khách hành ngày càng tăng cao về 

chất lượng dịch vụ, để đáp ứng nhu cầu đó Công ty đã không 

ngừng cải tiến các dịch vụ của mình để kịp đám ứng nhu cầu 

của khách hàng. Điều này rất quan trọng bởi vì C21 luôn đặt 

tiêu chí chất lượng và an toàn sản phẩm lên hàng đầu. Đồng 

thời, C21 còn đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các 

khu du lịch của Công ty để tạo cho khách hàng một không khí 

vui vè và thoải mái nhất. 
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QUñN TR¨ CÔNG TY 

 Hぐi đおng qu¢n tr＾ 

 Ban ki；m soát 

 Các giao d＾ch, thù lao và các kho¢n lずi ích 
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HOÇT ĐくNG CそA HくI ĐぉNG QUñN TR¨ 

HỒÑt đぐốg cぞa các ti；Ộ baố Hぐi đおốg ỔỘ¢ố tổ＾ 

Hiện Công ty không có tiểu ban Hội đồng quản trị. 

 
Hoạt động của HĐQT trong năm 2017 

STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 

1 Ông Trần Công Tuấn Chủ tịch 07/07 100% 

2 Ông Louis T. Nguyễn Thành viên 07/07 100% 

3 Ông Đinh Thế Hiển Thành viên 07/07 100% 

4 Ông Nguyễn Mạnh Hào Thành viên 07/07 100% 

5 Bà Nguyễn Thị Anh Thư Thành viên 07/07 100% 

 

TổỒốg ốăỐ cẾốg tác giáỐ sát cぞa HĐQT đえi vげi Baố đi・Ộ hàốh đぢずc thực hiệố ốhぢ saỘ: 

 Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 

 Giám sát việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. 

 Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh năm 2017 đạt hiệu quả. 

 Giám sát về hoạt động quản trị Công ty của Ban Tổng Giám đốc; tình hình quản trị nhân sự; hoạt 

động tài chính; tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến pháp lý của 

Công ty,... 
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Các ngh＾ quy，t, quy，t đ＾ốh tổỒốg ốăỐ 2017 cぞa HĐQT 

STT Sぇ NQ/QĐ NGÀY NくI DUNG 

1 01/2017/NQ-HĐQT 13/03/2017  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 12% 

2 02/2017/NQ-HĐQT 06/07/2017 
 Tăng vốn ĐL cho Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 

từ 35 tỷ  lên 45  tỷ đồng 

3 03/2017/NQ-HĐQT 06/07/2017  Chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2017 

4 04/2017/NQ-HĐQT 08/09/2017 

 Thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực 

hiện  thưởng  cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 

7% 

5 05/2017/NQ-HĐQT 08/09/2017 
 Thông qua chỉ định Cty CP Chứng khoán Bảo Việt thực hiện 

phương án  dùng cổ phiếu quỹ thưởng cho cổ đông hiện 

hữu năm 2017. 
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HoÑt đぐng cぞa thành viên Hぐi đおng qu¢n tr＾ đぐc lập  

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm đã tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ của mình, tiếp tục góp phần giúp HĐQT giám sát, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định 

hướng phát triển. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã đưa ra 

những ý kiến xác thực, có chuyên môn và thể hiện tinh thần độc lập. 

Daốh sách các thàốh ộiêố HĐQT có chứng ch｀ v・ qu¢n tr＾ công ty 

Không có 
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  HOÇT ĐくNG CそA BAN KI：M SOÁT 

STT Thành viên BKS Chức vぜ 
Sえ buがi họp BKS 

tham dự 
Tの lệ tham dự họp 

1 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng ban 07/07 100% 

2 Ông Phạm Trường Phương Thành viên 07/07 100% 

3 Ông Võ Hoàng Chương Thành viên 07/07 100% 

 

Trong năm 2017, BKS đã nhận được sự phối 

hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban TGĐ và các cán 

bộ quản lý khác thông qua việc cung cấp 

các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác 

kiểm tra, giám sát, cử cán bộ làm việc với 

BKS khi có yêu cầu. Đồng thời, BKS cũng 

nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị 

quyết, Quyết định của HDQT. 

Ngoài các cuộc họp định kỳ, Ban kiểm soát 

còn tổ chức các buổi họp bất thường hoặc 

trao đổi qua các phương tiện liên lạc khác 

để giải quyết những vấn đề phát sinh kịp 

thời. Qua công tác thẩm tra, kiểm soát, Ban 

kiểm soát đã đưa ra một số kiến nghị đối với 

các mặt hoạt động của Công ty như sau: 

 

 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị; 

 Giám sát hoạt động của Ban TGĐ; 

 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ 

cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; 

 Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao 

động. Giám sát việc chấp hành các chấp hành các Nghị quyết 

và Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; 

 Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo 

tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm 

của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quán lý của Hội đồng 

quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên 

Đại hội đồng cổ đông. 

Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT, 

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì 

thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, trao đổi 

bằng văn bản, thư điện tử. 
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CÁC GIAO D¨CH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOñN LすI ÍCH 

 

ThỂ laỒ, lぢơốg, thぢởốg ộà các khỒ¢ố lずi ích 

Năm 2017, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên 2017. Ngoài ra, lương thưởng của Ban Điều hành cũng được thực hiện theo 

quy chế trả lương, thưởng của Công ty với tổng giá trị trong năm bằng 2.884.160.000 đồng. 

 

Giao d＾ch cが phi，u cぞa cが đẾốg ốぐi bぐ 

STT Tên tが chức/cá nhân 
Mえi quan hệ liên 

ỔỘaố đ，n Công ty 
Mua Bán 

Sえ lぢずng cが 

phi，u sau khi 

giao d＾ch 

1 
Vietnam Property Holding ( Louis 

T.Nguyễn đại diện) 
Th<ﾐhàviêﾐàHĐQT - 1.016.349 0 

2 
Vietnam Equity Holding ( Louis 

T.Nguyễn đại diện) 
Th<ﾐhàviêﾐàHĐQT 1.016.349 - 1.016.349 

3 
Vietnam Equity Holding ( Louis 

T.Nguyễn đại diện) 
Th<ﾐhàviêﾐàHĐQT - 275.600 740.749 

4 Lý Tiên Đạt Phó TổﾐgàGi=ﾏàĐốc - 27.800 88 

5 Nguyễn Mạnh Hào  TổﾐgàGi=ﾏàĐốc 20.000 - 669.999 

Hずồ đおng hoặc giao d＾ch vげi cが đẾốg ốぐi bぐ 

Không có  

Việc thực hiệố ỔỘỜ đ＾ốh ộ・ ỔỘ¢ố tổ＾ cẾốg tỜ 

Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 luôn tuân thủ và thực hiện đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và các quy chế 

ả ị ộ ộ
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