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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 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 : 193.363.710.000VND

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

Số điện thoại : (+84.28) 38.256.395

Số fax : (+84.28) 38.256.396

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

Email : info@C21.com.vn 

Logo:  

Mã cổ phiếu  :  C21
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

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.Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng 

sau 3 lần tăng vốn. Tăng vốn điều lệ lên 137,12 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ lên 193,36 tỷ đồng.

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.

Đây là ngày giao dịch đầu tiên của 
cổ phiếu C21 trên sản giao dịch 
UPCoM, giá tham chiếu trong 
ngày giao dịch đầu tiên là 18.000 
đồng/cổ phiếu.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Ngành nghề kinh doanh

Các sản phẩm chính

Địa bàn hoạt động

✓  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 10/10 /1997), C21 đã phát triển bền vững trong đó lĩnh vực bất động sản và dịch 
vụ du lịch là hai ngành chủ lực.

✓  TP.HCM
✓  Hàm Tân – Phan Thiết
✓  Nha Trang
✓  Phú Quốc
✓          Lâm Đồng

✓ Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê;
✓ Kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng;
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổ công nghệ thông tin

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Ban phát triển quỹ đất

PHÒNG 
TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

PHÒNG 
KINH DOANH 

TIẾP THỊ

BQL  các 
KDC, dịch vụ, 
thương mại

PHÒNG 
THIẾT KẾ
KỸ THUẬT

PHÒNG 
KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƯ 

PHÒNG 
QUẢN LÝ

CÔNG TRÌNH

BAN KIỂM SOÁT

Công ty con và công ty liên kết

Công ty con

Tên Hoạt động chính Giấy phép kinh doanh/ 
Giấy phép đầu tư Vốn điều lệ Tỷ lệ của 

C21

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, thay đổi ĐKKD  
lần 7 ngày  21/01/2019.

2.250.000.000 100%

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 4 ngày 
06/02/2018.

45.000.000.000 100%

Công ty 
TNHH An 

Việt Thế Kỷ 21

Trồng cây nông - lâm 
nghiệp

Giấy chứng nhận đăng kí kinh 
doanh công ty TNHH 2 thành 
viên số 5800749189 ngày cấp 
10/6/2009.  Thay đổi lần 4 ngày 
15/08/2018.

20.000.000.000 70%

Công ty liên kết

Tên Hoạt động chính Giấy phép kinh doanh/
giấy phép đầu tư Vốn điều lệ Tỷ lệ của 

C21

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, 
thay đổi ĐKKD lần 8 ngày 
31/10/2017.

31.000.000.000 40%
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội

✓ 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.

✓ 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. 

✓ Năng lực kinh doanh và giá trị công ty me 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.

✓ 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. 

✓ 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.

✓ 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. 

Tập trung cho các lĩnh vực kinh doanh có nhu 
cầu dài hạn và giá trị bao gồm lĩnh vực Bất động 
sản và Du lịch và một số lĩnh vực tạo ra giá trị 
cao và thiết thực. 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.

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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RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Rủi ro pháp luật

Nền kinh tế năm 2018 tiếp tục khởi sắc với tăng trưởng GDP 7,08%, đạt 
mức cao nhất trong 11 năm qua. Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh 
vực dịch vụ du lịch và bất động sản, GDP tăng đồng nghĩa với thu nhập 
bình quân tăng, thu nhập tăng sẽ kéo theo nhu cầu du lịch và bất động sản 
cũng sẽ tăng. Năm 2018 cả ngành du lịch và ngành bất động sản đều trở 
nên sôi động hơn sau thời gian ổn định.

Nền kinh tế năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự phục hồi 
tăng trưởng kinh tế thế giới, tăng trưởng thương mại toàn cầu, từ tiến 
trình xúc tiến đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA). Triển 
vọng kinh tế cho năm tới là rất lớn, đồng thời cũng sẽ đối mặt với nhiều 
thách thức.

Mọi hoạt động kinh doanh luôn chịu sự 
kiểm soát của pháp luật. Hệ thống pháp 
luật Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn 
thiện, nên liên tục thay đổi, điều này mang 
lại nhiều lợi ích nhưng cũng không thiếu 
phần trở ngại cho doanh nghiệp. Là một 
công ty cổ phần, công ty luôn hoạt động 
dưới sự điều chỉnh của các luật liên quan 
như: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, 
Luật thuế, Luật xây dựng, luật nhà ở,... và 
các nghị định, thông tư liên quan. Do đó để 
giảm thiểu rủi ro về pháp luật, công ty đã 
thường xuyên cập nhật về việc sửa đổi luật, 
chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt 
theo đúng quy định của pháp luật.

Bất động sản là tài sản quan trọng của mỗi quốc gia, 
do đó chịu sự điều chỉnh mạnh mẽ của hệ thống 
pháp lý và sự quản lý của nhà nước. Nhiều thông tư 
nghị định đã được ban hành gần đây như Nghị quyết 
08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về 
phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 
- định hướng phát triển thị trường bất động sản du 
lịch trong năm 2018 cũng như trong trung hạn và 
dài hạn. Nghị định này ảnh hưởng trực tiếp đến hai 
ngành mũi nhọn của công ty. Hay là Nghị quyết 01 
ngày 01/01/2018 của Chính phủ đã định hướng theo 
dõi sát diễn biến thị trường để có giải pháp thúc đẩy 
bất động sản phát triển ổn định, bền vững, không để 
xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.
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Rủi ro đặc thù

Du lịch là một trong những ngành phát triển sôi nổi nhất hiện 
nay, lượng khách du lịch trong và ngoài nước ngày càng tăng. Sự 
bành trướng của các tập đoàn đa quốc gia đang và sẽ là mối đe 
dọa lớn đối với các doanh nghiệp du lịch ở các nước đang phát 
triển như Việt Nam. Các tập đoàn này có lợi thế về vốn, kỹ thuật 
và kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh, kinh nghiệm cạnh 
tranh trên thị trường, sẽ chiếm ưu thế trong cạnh tranh. Dể giữ 
được chỗ đứng trên thị trường, đòi hỏi C21 phải cải tiến, nâng 
cấp các dịch vụ tạo nên sự mới mẻ để thu hút được khách hàng.

Việt Nam là nước có điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, 
do đó ngành nông – lâm nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn. 
Bên cạnh đó nông – lâm nghiệp là ngành mới bổ sung của công 
ty nên có nhiều thách thức đặt ra. Khu vực nông, lâm nghiệp và 
thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2012-
2018. Trong đó năm 2018, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng 
định xu hướng phục hồi rõ nét khi đạt mức tăng 2,89%, ngành 
lâm nghiệp tăng 6,01%. Đây là những điểm sáng báo hiệu cho cơ 
hội phát triển của C21 trong ngành.

Với đặc trưng của ngành, thị trường bất động sản phản ứng trễ 
của cung so với cầu. Do đặc điểm đầu tư bất động sản thường 
có thời gian dài từ 1 – 3 năm mới có sản phẩm vì vậy khi nghiên 
cứu thị trường đưa ra quyết định đầu tư thì 3 năm sau mới có 
sản phẩm ra thị trường. Mặt khác, do tính không di rời được của 
hàng hóa bất động sản nên khi tại nơi này thiếu hàng không thể 
chuyển bất động sản từ nơi khác về bán như các hàng hóa khác 
được. Do đó trên thị trường bất động sản cầu luôn phản ứng trễ 
so với cung. 

Bên cạnh đó bất động sản là ngành có sự cạnh tranh khốc liệt, 
đặc biệt khi hội nhập thương mại khu vực và quốc tế. Các công 
ty trong nước sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của các công ty 
lớn, có tiềm lực về kinh tế đến từ các nước. Đứng trước những 
thách thức đó C21 đã đầu tư vào nghiên cứu, khảo sát thị trường, 
đồng thời theo dõi sát sao tiến độ công trình nhằm đem lại các 
sản phẩm tốt nhất với giá cả hợp lý cho người tiêu dùng.

Rủi ro về lĩnh vực bất động sản

Rủi ro về lĩnh vực du lịch

Rủi ro về lĩnh vực nông nghiệp

 
Rủi ro môi trường

Do đặc thù ngành nên C21 không tránh khỏi các rủi ro về môi 
trường, đặc biệt khi xây dựng các dự án bất động sản, ít nhiều 
sẽ tác động đến môi trường cũng như đời sống của người dân 
xung quanh. Hiểu được tầm quan trọng của môi trường, công ty 
luôn chú trọng trong việc quản lý, rà soát các công trình thi công 
cũng như quá trình sản xuất của công ty nhầm có những giải 
pháp cụ thể để hạn chế thấp nhất sự tác động đến môi trường, 
quản lý nguồn rác thải. Việc mở rộng hoạt động sang lĩnh vực 
nông – lâm nghiệp cũng gặp phải nhiều thách thức về vấn đề 
môi trường.

 
Rủi ro khác

Hoạt động của công ty còn chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố 
bất khả kháng như cháy, nổ, thiên tai,... những rủi ro này xác suất 
xảy ra là rất nhỏ, tuy nhiên nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động của công ty. Để giảm thiểu tác động của rủi ro này, công ty 
cần bảo đảm an toàn lao động, các yếu tố bảo vệ môi trường, hạn 
chế tác động đến môi trường xung quanh.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

• Hội Đồng Quản Trị

• Ban Kiểm Soát

• Ban Điều Hành Công Ty

• Những thay đổi trong Ban Điều hành

• Tình hình nhân sự và chính sách đối với người lao động
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Cơ cấu Hội đồng Quản trị

Giới tính :    Nam
Năm sinh :    1949
Trình độ chuyên môn :    Đại học Sư Phạm
Quá trình công tác : 
• 1975 – 1988 :  Cán bộ quản lý ngành giáo dục
• 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 đến nay : Phó Tổng giám đốc CTCP Thế Kỷ 21
• 05/2008 đến nay : Thành viên HĐQT CTCP Thế Kỷ 21
Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT 
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Thành viên HĐQT Công ty TNHH Trần Minh An
                                                                                Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khải Hoàn
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân : 737.348 cổ phần - tỷ lệ 3,81% 
Số lượng cổ phần đại diện công ty Trần Minh An :    747.697 cổ phần - tỷ lệ 3,87% 

Thành viên HĐQT Chức Vụ

Ông Trần Công Tuấn Chủ tịch

Ông Nguyễn Mạnh Hào Thành viên

Ông Đinh Thế Hiển Thành viên

Bà Nguyễn Thị Anh Thư Thành viên

Ông Louis. T.Nguyễn ( từ nhiệm ngày 21/04/2018) Thành viên

Ông Nguyễn Minh Tuấn ( bổ nhiệm ngày 21/04/2018) Thành viên

Ông Trần Công Tuấn – Chủ tịch HĐQT

Giới tính : Nam
Năm sinh : 1961
Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ tài chính, Kỹ sư công nghệ thông tin
Quá trình công tác : 
• 1997 – 2004 : Phó phòng Thẩm định Quỹ Đầu Tư TP.HCM
• 2004 đến nay : Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Tin Học và Kinh Tế Ứng Dụng.
Chức vụ hiện tại  : Thành viên HĐQT độc lập.
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế 
       ứng dụng , Ủy viên Ủy ban Chiến lược Phát triển Ngân hàng TMCP Eximbank.
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân :    38.958 cổ phần - tỷ lệ 0,20% 

Ông Đinh Thế Hiển – Thành viên HĐQT độc lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Giới tính : Nữ
Năm sinh : 1955
Trình độ chuyên môn :   Cử nhân kinh tế Kỹ sư Nông nghiệp
Quá trình công tác : 
• 1981-11/1994 : Công tác tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
- Cán bộ Ban Nông thôn Thành Đoàn
- Bí Thư Đoàn Sở Thủy Sản
- Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy (chuyên trách) Đảng ủy Thành đoàn
• 11/1994 – 30/11/2012 : Công tác tại báo Tuổi trẻ
- Cán bộ Văn phòng
- Phó Chánh Văn Phòng
- Chánh Văn phòng
01/12/2012 - nay : Nghỉ hưu
Chức vụ hiện tại : Trưởng Ban Kiểm soát
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân : 31.170 cổ phần – tỷ lệ 0,17%

Giới tính : Nữ
Năm sinh : 1978
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :
• 2000 – 2005 : Cán bộ tiếp thị kinh doanh công ty TNHH Tân Uyên
• 2006-3/2016 : Cán bộ nhân sự, chánh văn phòng, thư kí HĐQT công ty CP Thế Kỷ 21
• 4/2016-nay : Chánh văn phòng, thành viên HĐQT Công ty CP Thế Kỷ 21
Chức vụ hiện tại : Chánh văn phòng, thành viên HĐQT Công ty CP Thế Kỷ 21
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : không
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân :    117.285 cổ phần - tỷ lệ 0,61% vốn điều lệ.

Giới tính : Nam
Năm sinh : 1980
Trình độ chuyên môn :   Đại học –Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác: 
•    Từ 2013 đến 2017 :   Phó Chủ tịch quỹ đầu tư OBC
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty :   Không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :   Không có
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có) :  không

Ông Nguyễn Mạnh Hào – Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Anh Thư– Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Minh Tuấn– Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng Ban Kiểm soát

Cơ cấu Ban kiểm soát

Thành viên Chức vụ

Bà Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng Ban

Ông Phạm Trường Phương ( từ nhiệm ngày 21/04/2018) Thành viên 

Ông Võ Hoàng Chương Thành viên

Bà Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên

Giới tính  :      Nam
Năm sinh :      1961
Trình độ chuyên môn :   Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác : 
• 1986 – 1994 :   Làm việc tại báo tuổi trẻ
• 1994-2002 :   Cán bộ kế hoạch và đầu tư Công ty CP Thế Kỷ 21
• 2002-2008 :   Trưởng phòng kế hoạch và đầu tư Công ty CP Thế Kỉ 21
• 2008-2014 :   Phó tổng giám đốc Công ty CP Thế Kỷ 21
• 7/2014-4/2016  :   Tổng Giám Đốc Công ty CP Thế Kỷ 21
• 4/2016-nay   : Tổng Giám Đốc kiêm nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty CP Thế Kỷ 21
Chức vụ hiện tại : Tổng Giám Đốc kiêm nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty CP Thế Kỷ 21
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác :  Thành viên HD9TV công ty TNHH Trần Minh An
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân :   716.898 cổ phần - tỷ lệ 3,71% 

BAN KIỂM SOÁT
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Giới tính : Nam
Năm sinh : 1985
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính
Quá trình công tác : 
2009 – 2010 : Chuyên viên phân tích tài chính của CTCP quản lý quỹ đầu tư VIPC
2010 - 2012 : Chuyên viên phân tích tài chính của CTCP chứng khoán Rồng Việt
2012 – nay : Chuyên viên Phân tích đầu tư của Saigon Asset Management
Chức vụ hiện tại : Thành viên Ban Kiểm soát.
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân : 0 cổ phần

Giới tính:  Nữ 
Năm sinh: 1957
Trình độ chuyên môn: Đại học
Quá trình công tác:
 Từ 09/1981 đến 10/1994: NV kế hoạch LL TNXP
Từ 11/1994 đến 10/2004: NV kế toán vận chuyển Saigon Tourist
Từ 11/2004 đến 12/2005: Kế toán tổng hợp cty Đại Phú Tài
Từ 01/2006 đến 09/2006: Kế toán trưởng Cty TNHH Hà Thanh
Từ 10/2006 đến 09/2017: Kế toán trưởng Cty TNHH Đỉnh Phương Nam
Từ 10/2017 đến nay: Kế toán trưởng Cty TNHH DV TM Song Phan
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:  không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Cty TNHH DV TM Song Phan
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân : 0 cổ phần

Ông Võ Hoàng Chương – Thành viên Ban Kiểm soátBà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên Ban Kiểm soát
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BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Cơ cấu ban điều hành

Sơ yếu lý lịch của Ban điều hành

Thành viên Chức Vụ

Ông Nguyễn Mạnh Hào Tổng Giám đốc

Ông Lý Tiên Đạt ( từ nhiệm ngày 10/02/2018) Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Minh Tần Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Minh Tần – Kế toán trưởng

Năm sinh:  1961

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân:  716.898 cổ phần - tỷ lệ 3,71% 

Quá trình công tác :

• 1986 - 1994 :   Làm việc tại Báo Tuổi Trẻ

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

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 14.979 cổ phần - tỷ lệ 0,08% 

Quá trình công tác :

• 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



TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201827 28

Tình hình nhân sự và chính sách người lao động

Những thay đổi trong cơ cấu tổ chức
Năm qua Công ty không có sự thay đổi trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.

STT Tính chất phân loại Năm 2017 Năm 2018 Tỷ trọng 2018

A Theo trình độ 386 331 100%
1 Trên đại học 2 1 0%
2 Đại học 72 73 23%
3 Cao đẳng 49 38 11%
4 Khác 263 219 66%

B Theo tính chất hợp đồng 
lao động 386 331 100%

1 Hợp đồng có xác định thời 
hạn 106 80 24%

2 Hợp đồng không xác định 
thời hạn 242 202 61%

3 Hợp đồng theo thời vụ 
(công nhật) 38 49 15%

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM 
(ĐỒNG/THÁNG/NGƯỜI)

STT Năm Mức lương bình quân (đồng/ người /tháng)

1 2016 7.471.071
3 2017 7.177.000
4 2018 8.030.000

Chính sách đối với người lao động

Công tác đào tạo

✓ Hướng tới một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Công ty C21 luôn thực hiện tốt quy định 
lương, thưởng, bảo hiểm,... không ngừng khuyến khích nhân viên cống hiến cho đam mê công việc.

✓ Chính sánh lương được đánh giá dựa trên năng lực cũng như sự đóng góp của nhân viên vào sự phát 
triển của công ty. Tuy nhiên vẫn đảm bảo được đời sống cho người lao động cũng như tuân thủ đúng quy 
định của Luật lao động và quy định của công ty. Với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV mức lương năm qua 
đã tăng từ 7,2 triệu đồng/người/tháng lên 8,03 triệu đồng/người/tháng.

✓ Công ty cam kết thực hiện đúng các nội dung của thỏa ước lao động tập thể được ký kết. Chính sách trả 
lương, thưởng, phúc lợi rõ ràng, công khai minh bạch. Khen thưởng kịp thời cho người lao động có sáng 
kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất, giúp công ty tiết kiệm chi phí kinh doanh.

✓ Ban lãnh đạo cùng với công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ nhằm tạo sân 
chơi nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn kết tình đồng nghiệp.

Công ty thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, chương trình hội thảo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn 
của nguồn nhân lực. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các đợt tập huấn về phòng cháy chữa cháy và an toàn 
lao động cho toàn thể nhân viên nhằm hạn chế rủi ro cháy nổ trong quá trình hoạt động sản xuất.
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• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

• Tình hình hoạt động đầu tư

• Tình hình tài chính

•     Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư chủ sở  hữu

TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Chỉ tiêu Thực hiện 
2017

Kế hoạch 
2018

Thực hiện 
2018

TH/KH 
2018 (%)

TH 
2018/2017 

(%)

Tổng doanh thu 474.695 433.912 420.732 96,96% 88,63%

Doanh thu thuần 433.533 429.912 358.695 83,43% 82,74%

Doanh thu từ hoạt động tài chính 38.996 4.000 55.290 1382,25% 141,78%

Doanh thu khác 2.166 _ 6.747 _ 311,50%

Lợi nhuận từ HĐKD 105.863 134.165 110.652 82,47% 104,52%

Lợi nhuận khác 1.398 _ 943 _ 65,47%

Lợi nhuận trước thuế 107.262 134.165 111.595 83,18% 104,04%

Lợi nhuận sau thuế 72.186 106.967 79.958 74,75% 110,77%

LNST của cổ đông công ty mẹ 70.241 44.795 78.677 175,64% 112,01%

EPS (đồng/cổ phiếu) 4.832 2.938 4.629 157,56% 95,80%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Cơ cấu lợi nhuận gộp :

Doanh thu thuần năm 2018 đạt 358,7 tỷ đồng, giảm 17,3% so với thực hiện năm 2017, và đạt 83,43% so 
với kế hoạch. Mức giảm này là do doanh thu từ dự án bán nhà Camellia giảm do khó khăn trong việc 
chờ Sở Tài Chính phê duyệt để xác định nghĩa vụ tài chính và giải quyết các vấn đề với dân cư về cơ 
sở hạ tầng của dự án. Ngoài ra, doanh thu từ việc tắm khoáng và tắm bùn bị giảm do số lượng khách 
quốc tế (cụ thể là Trung Quốc và Nga) của dự án Tháp Bà có dấu hiệu sụt giảm mạnh 36,4%. Nguyên 
nhân là sự điều hành của Ban lãnh đạo và marketing chưa hiệu quả.

Trong năm 2018, Công ty có ghi nhận 35,9 tỷ đồng lợi nhuận tài chính từ chuyển nhượng đất ở Phú Quốc. 
Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2018 là 78,6 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước.

Doanh thu từ việc cho thuê mặt bằng, 
cao ốc văn phòng Yoco duy trì kết quả 
kinh doanh ổn định trong năm 2018. 
Giá thuê tăng 8% so với giá thuê năm 
2017. Công suất thuê trung bình cả 
năm đạt 100%. Lãi sau thuế là 15 tỷ 
đồng, tăng 12,9% so với năm 2017.

Mặc dù vẫn còn lỗ về mặt tài chính, tổng doanh thu từ dịch 
vụ cho thuê phòng nghỉ từ resort Mỏm Đá Chim và khách 
sạn Đảo Ngọc Phú Quốc tăng gần gấp đôi trong năm 2018 
(tăng 86%). Mỏm Đá Chim có kết quả kinh doanh cải thiện 
khi doanh thu tăng 62,22% và tạo ra lợi nhuận hoạt động 
ròng (GOP) là 694 triệu đồng. Khách sạn Đảo Ngọc Phú 
Quốc cũng có doanh thu tăng 152,5% và tạo ra GOP là 3,2 tỷ.

Khoản mục
Năm 2017 Năm 2018

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Cho thuê văn phòng 16.909 9,41% 19.078 12,4%

Kinh doanh Bất động sản 130.364 72,55% 96.300 62,7%

Dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng - bùn 35.503 19,76% 32.111 20,9%

Dịch vụ nghỉ dưỡng Resort (3.703) (2,06%) 4.252 2,8%

Nông nghiệp (1.144) (0,64%) (1.274) (0,8%)

Kinh doanh khác 1.274 0,71% 3.190 2,1%

Tổng cộng 179.684 100,00% 153.657 100,0%

Cơ cấu lợi nhuận năm 2018 có sự biến động, tuy nhiên lĩnh vực đem lại lợi nhuận cao nhất vẫn là mảng 
kinh doanh bất động sản chiếm 62,7%, đạt mức 96,3 tỷ đồng. Mảng nông nghiệp vẫn chưa đóng góp 
đáng kể vào kết quả kinh doanh của Công ty do nguyên nhân khách quan là tình hình thời tiết và dịch 
bệnh không thuận lợi và nguyên nhân chủ quan là hạn chế về mặt nhân sự quản lý và tổ chức thực hiện. 
Mảng dịch vụ nghỉ dưỡng và Resort chuyển biến tốt hơn năm 2017, khi mang về lợi nhuận hơn 4,2 tỷ; 
nâng tỷ trọng lên 2.8%. Nhìn chung trong năm cơ cấu lợi nhuận có thay đổi, nhưng đang đi đúng định 
hướng của công ty.

Đvt: Triệu đồng

Đvt: Triệu đồng
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Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Dự án 9B7 ( Camellia Garden) – Nam Sài Gòn :

-   Về tiến độ xây dựng: Hoàn tất xây dựng nhà 186 căn trong dự án; 11 lô nhà 
phố không xây dựng. 

-    Về pháp lý: Đang hoàn tất hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà 
nước, chuẩn bị các hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân cư.

-     Về bán hàng: Đã bán được 186/197 căn. Đã bàn giao nhà: 172/186 căn.

-      Ban điều hành dự án hiện đang gặp khó khăn trong việc Sở Tài chánh phê 
duyệt để xác định khoản tiền được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, làm cơ sở để 
xác định nghĩa vụ tài chính mà C21 phải thực hiện đối với nhà nước; giải quyết 
các vấn đề với dân cư về thủ tục chù quyền nhà và bàn giao cơ sở hạ tầng của dự 
án cho nhà nước .   

Dự án Khu dân cư tại 

phường Phước Long B, quận 9

-   Diện tích: 65.069m2 (Đã đền bù 100%) theo Quyết 
định chấp thuận chủ trương số 2145/UBND-ĐT 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 
15/4/2017.

-     Đang thiết kế QH 1/500, công tác đo đạc địa hình 
chuẩn bị việc san lấp.

-     Hiện nay dự án không tiến hành được do UBND 
Thành phố không tiếp tục gia hạn chủ trương và công 
nhận chủ đầu tư do vướng quy định quyền sử dụng 
đất ở hợp pháp theo quy định của Luật nhà ở năm 
2014 (để làm căn cứ chấp thuận lại chủ trương đầu tư 
và công nhận chủ đầu tư).

-      Đến 31/12/2018, chi phí đầu tư cho dự án là 87,8 
tỷ đồng.  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Dự án Tuổi Trẻ - Hiệp Bình Chánh: diện tích 4.077m2:

-    Đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương thực hiện dự án.

-     Đã cho thuê lại khu đất trong thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án

-     Đến ngày 31/12/2018, chi phí đầu tư cho dự án là hơn 4,77 tỷ đồng. Trong đó, 
chi phí chuyển nhượng đất đợt 1 là 4 tỷ đồng.

-     Dự án bị chậm tiến độ do vướng quy định về quyền sử dụng đất ở hợp pháp 
của dự án theo quy định của Luật nhà ở năm 2014 (để làm căn cứ chấp thuận chủ 
trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư).
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Lĩnh vực du lịch Lĩnh vực nông nghiệp

Công ty Minh Trân: 

-    Tạm ngưng đầu tư chuỗi cửa hàng trái cây Saigon 360 tại Tp. Hồ Chí Minh.  

-    Tiếp tục chăm sóc, thu hoạch tại trang trại xoài Trà Vinh.

Khu nông nghiệp An Việt Thế Kỷ 21 tại xã Lộc Tân - Bảo Lâm, Lâm Đồng:

-    Đã đầu tư xây dựng đường điện 3 pha đến trang trại, đầu tư xây dựng khu 
nhà xưởng, nhà ở công nhân, trạm bơm cùng hệ thống tưới ... 

 -    Duy trì chăm sóc 12,5ha trà ô long. 

Dự án Mũi Đá

-   Về tiền thuê đất: Đã có quyết định cho tạm dừng 
thực hiện nghĩa vụ tài chính cho đến khi đền bù xong.

-   Về đền bù: Tiếp tục theo dõi việc tòa thụ lý các 
hộ dân kiện quyết định của UBND Thị xã Lagi. Đến 
31/12/2018, chi phí đầu tư cho dự án là 757 triệu đồng.

Dự án Phong Điền: 

-   Chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH 
TM XD Khải Hoàn. 

Dự án Nhơn Trạch: 

-    Dự án gồm hai giai đoạn: phát triển quỹ đất tại Nhơn Trạch để thực hiện dự án 
(Giai đoạn 1) và thành lập pháp nhân phát triển dự án (Giai đoạn 2).  

-     C21 đã góp vốn với đối tác thành lập Công ty TNHH Đầu tư Nhơn Trạch Thế Kỷ 
21 để triển khai dự án khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái (quy mô 150 ha).

-    Tính đến ngày 31/12/2018, tổng quỹ đất Công ty TNHH Đầu tư Nhơn Trạch 
Thế Kỷ 21 đã phát triển tại Nhơn Trạch đạt 81,23 ha (đạt 54% so với quy mô dự án). 
Trong đó, diện tích đất C21 đã nhận chuyển nhượng là 32,49 ha.  

-      Năm 2019 sẽ triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201837 38

Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

➢ Chỉ số thanh toán ngắn hạn

➢ Chỉ số cơ cấu vốn

ĐVT : Đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Thực hiện 2018 % Tăng giảm

Tổng tài sản 787.396.375.954 1.024.327.611.238 30,09%

Doanh thu thuần 433.533.082.110 358.694.861.255 -17,26%

Lợi nhuận từ HĐKD 105.863.488.487 110.652.217.521 4,52%

Lợi nhuận khác 2.165.989.065 6.747.712.345 211,53%

Lợi nhuận trước thuế 107.261.794.545 111.594.801.393 4,04%

Lợi nhuận sau thuế 72.185.690.926 79.957.609.955 10,77%

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2017

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,03 1,84

Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,03 1,83

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 34,51% 33,48%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 52,71% 50,33%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 102,82 120,26

Vòng quay tài sản Vòng 0,40 0,56

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  thuần % 22,23% 16,65%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 13,35% 14,45%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 8,80% 9,33%

Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/ DTT % 30,87% 24,42%

Năm 2018 hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh 
toán nhanh đều tăng so với năm 2017. Hệ số ngắn 
hạn tăng là do tốc độ tăng của tài sản ngắn hạn nhanh 
hơn tốc độ tăng của nợ ngắn hạn, cụ thể tài sản ngắn 
hạn tăng 78% trong khi đó nợ ngắn hạn tăng 61%. 
Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty tăng 
gấp 3 lần so với kỳ trước, đây là khoản tiền gửi ngân 
hàng có kỳ hạn. Các khoản phải thu trong năm 2018 
tăng hơn 16 tỷ đồng so với năm 2017, phát sinh từ 
hoạt động bất động sản như : thu bán nhà tại dự án 
Camellia Garden, thu khách hàng thuê văn phòng, 
thuê mặt bằng, thu tiền dịch vụ tiền phòng, nhà hàng.

Đây là nguyên nhân làm tài sản ngắn hạn tăng. Nợ ngắn hạn trong năm tăng là do chi phí phải trả 
ngắn hạn tăng, trong năm công ty phát sinh khoản: giá vốn trích trước cho các căn hộ đã bàn giao – 
dự án Camellia, khoản này năm 2017 không có, nhưng năm 2018 lên đến 114 tỷ đồng. Ngoài ra còn 
có khoản ứng tiền trước của khách hàng mua nhà - dự án Camellia Garden nhưng chưa nhận bàn 
giao nhà. Hàng tồn kho giảm 23% là bởi nguyên vật liệu trong năm giảm, chi phí dở dang – chi phí 
chăm sóc trà giảm so với năm 2017, khoản này cũng góp phần làm hệ sô thanh toán nhanh tăng. Đến 
thời điểm hiện tại, khả năng thanh toán của công ty được đánh giá tốt.

Năm 2018 tốc độ tăng nợ phải trả nhanh hơn tốc độ 
tăng của tổng tài sản và vốn chủ sở hữu, cụ thể tổng 
tài sản tăng 30%, vốn chủ sở hữu tăng 28%, trong khi 
nợ phải trả tăng đến 35%. Trong kỳ nợ ngắn hạn tăng 
106 tỷ đồng trong khi nợ dài hạn chỉ giảm 16 tỷ đồng, 
do đó tổng nợ phải trả vẫn tăng đáng kể, nguyên nhân 
như đã được trình bày ở trên. Trong kỳ khoản lợi 
nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần tăng, 
góp phần làm vốn chủ sở hữu tăng 28%, đạt mức 671 
tỷ đồng. Các hệ số cho thấy, doanh nghiệp phụ thuộc 
nhiều vào việc tài trợ vốn ngắn hạn, đồng thời nhu 
cầu thanh toán trong ngắn hạn của doanh nghiệp lớn.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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➢ Chỉ số năng lực hoạt động

➢ Cổ phần

➢ Cơ cấu cổ đông năm 2018

➢ Cổ đông lớn

➢ Chỉ số khả năng sinh lời

Trong năm vòng quay hàng tồn kho giảm 8,44 vòng tương ứng giảm 7% so với năm 2017. Giá vốn 
hàng bán giảm 26,71% nguyên nhân chính là do giá vốn bán nhà (Camellia Garden) giảm hơn 70 
tỷ đồng so với năm 2017. Hàng tồn kho giảm 20,11% đạt mức 1,6 tỷ đồng, chủ yếu là do phát sinh 
chi phí dở dang trồng trà trong năm. Doanh thu dự án Camellia Garden trong năm giảm tới 26% 
so với kỳ trước, là nguyên nhân chính làm doanh thu thuần giảm 17,26% đạt mức 358.694.861.255 
đồng. Vòng quay tài sản và vòng quay hàng tồn kho trong năm đều giảm vì mảng bất động sản 
năm 2018 phát triển chậm lại, nhiều dự án bị treo do vướng luật.

Nhìn chung các chỉ số khả năng sinh lời của công ty trong năm đều tăng so với kỳ trước, lợi nhuận 
từ hoạt động kinh daonh tăng 4,52%, trong khi lợi nhuận sau thuế lại tăng đến 10,77% tương 
ứng tăng gần 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó doanh thu thuần cũng giảm 17%, đạt mức 358.694.861.255 
đồng. Ngược lại với các khoản doanh thu, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản có sự gia tăng đáng kể, 
lần lượt là 65,49% và 30,09%.

• Cổ phần phổ thông    : 19.336.371 cổ phần

• Cổ phần ưu đãi     :  0 cổ phần

• Số lượng cổ phần đang lưu hành   :  17.484.015 cổ phần

• Cổ phiếu quỹ     :  1.852.356 cổ phần

• Mệnh giá      : 10.000 VNĐ

• Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 3.000.000 cổ phần (Cổ phiếu hạn chế chuyển 
nhượng theo phương án phát hành cổ phiếu quỹ riêng lẻ)

STT Loại  cổ đông Số lượng Số CP sở hữu Tỷ lệ (%)

1 Trong nước 523 16.722.111 86,48

2 Nước ngoài 15 761.904 3,94

3 Nhà nước 0 0 0

4 Cổ phiếu quỹ 1 1.852.356 9,58

Tổng cộng 539 19.336.371 100

1 Cổ đông lớn 4 5.108.095 26,42

2 Cổ đông nhỏ 534 12.375.920 64,00

3 Cổ phiếu quỹ 1 1.852.356 9,58

Tổng cộng 539 19.336.371 100

1 Cổ đông tổ chức 14 5.899.948 30,51

2 Cổ đông cá nhân 524 11.584.067 59,91

3 Cổ phiếu quỹ 1 1.852.356 9,58

Tổng cộng 539 19.336.371 100

Stt Tên cá nhân/tổ chức 
( người đại diện) Loại cổ đông SL CP Tỷ lệ (%)

1 Trần Minh Đức Cá nhân 1.162.020 6.65%

2 Báo Tuổi Trẻ Tổ chức 922.875 5.28%

3
Công Ty cổ phần Sài 

Gòn Hưng Phú
Tổ chức 1.123.200 6.42%

4

Công Ty cổ phần 

quản lý và dịch vụ 

An Khánh

Tổ chức 1.900.000 10.87%

Tổng cộng 5.108.095 29.22%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu :  Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ :  Trong năm đã phát hành riêng lẻ 3 triệu cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư theo 
nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 21/04/2018.

Các chứng khoán khác  :   Không có

Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư 
của chủ sở hữu
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

• Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

• Tình hình tài chính

• Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý

•     Kế hoach phát triển trong tương lai

•     Trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2018, nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và 
tiềm ẩn nhiều rủi ro, chiến tranh thương mại Mỹ - 
Trung leo thang khiến thương mại toàn cầu tăng chậm 
hơn so với dự báo. Tuy nhiên, tình hình kinh tế Việt 
Nam vẫn chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả nổi 
bật. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018 tăng 
7,08%. Đây là mức tăng GDP cao nhất từ năm 2008 trở 
lại đây. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát đã đạt được chính phủ 
giữ dưới mức 4%; tăng trưởng tín dụng được kiểm soát 
chặt chẽ dưới 16%.

Tại Tp. HCM, thị trường bất động sản có dấu 
hiệu sụt giảm về nguồn cung. Nguyên nhân 
chủ yếu là do các điểm nghẽn của thị trường 
bất động sản hiện nay về thủ tục chấp thuận 
chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng và 
tiền sử dụng đất. Nguồn cung quỹ đất thiếu 
hụt khiến các chủ đầu tư phải chuyển hướng 
phát triển quỹ đất sang các tỷnh khác, điển 
hình như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, 
Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năng lực tài chính của công ty, dòng tiền vẫn đảm bảo tốt. 
Công ty có danh mục đầu tư không quá nhiều nhưng nhóm 
ngành thuộc nhóm ổn định và tăng trưởng. Công tác Thẩm 
định đầu tư kỹ, không nóng vội.
Năm 2018 tổng doanh thu công ty giảm so với năm 2017, 
chỉ đạt 82,67% kế hoạch đề ra, tuy nhiên lợi nhuận và lãi cơ 
bản trên cổ phiếu tăng trên 150% so với kế hoạch. Nguồn 
nhân lực cấp cao của công ty đang bị thiếu hụt, không đảm 
bảo được chất lượng công việc. Công ty cần tuyển dụng phát 
triển nhân sự điều hành cấp cao của Công ty để tăng thêm 
sức mạnh, hiệu quả trong điều hành lãnh đạo chuẩn bị thực 
hiện các dự án lớn, qui mô hàng ngàn tỷ.

Tại Nha Trang và Phú Quốc, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại, giao dịch ít sôi động hơn so với 
năm trước.

Trong tình hình trên, tập thể nhân viên Công ty CP Thế Kỷ 21 đã hoàn thành được các mục tiêu chính trong 
Kế hoạch 2018:

- Khách sạn Đảo Ngọc Phú Quốc hoạt động ổn định.

- Phát triển thêm quỹ đất tại Phú Quốc.

- Hoàn tất xây dựng và tiếp tục mở bán dự án Camellia.

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án Phước Long B, Quận 9.

- Tuyển dụng thêm nhân sự chuyên trách phòng Kế hoạch - Đầu tư và kiện toàn nhân sự của công ty.

Chỉ tiêu Thực hiện 
2017

Kế hoạch 
2018

Thực hiện 
2018

TH/KH 2018 
(%)

TH 2018/ TH 2017 
(%)

Tổng doanh thu 433.533 433.912 358.701 82,67% 82,74%

Lợi nhuận trước thuế 107.262 134.165 111.595 83,18% 104,04%

Lợi nhuận sau thuế 72.186 106.967 79.958 74,75% 110,77%

LNST của cổ đông 
công ty mẹ 70.241 44.795 78.678 175,64% 112,01%

EPS (đồng/cổ phiếu) 4.832 2.938 4.629 157,56% 95,80%

Đvt: Triệu đồng
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Kinh doanh Bất động sản

Dự án Khu dân cư Camellia – huyện Bình Chánh, số sản phẩm 
bán trong năm 2018 là 48 căn. Đến 31/12/2018, tổng cộng đã bán 
được 186/197 lô toàn dự án.
Kết quả từ hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2018:
-  Doanh thu: 240,41 tỷ đồng, đạt 79,22% so với kế hoạch.
-  Lợi nhuận sau thuế: 62,84 tỷ đồng, đạt 72,92% so với kế hoạch.

Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21

Năm 2018, resort Mỏm Đá Chim đã thực hiện đầu tư, sửa chữa, chỉnh trang nhằm phục vụ hoạt 
động kinh doanh của resort. 
-  Tổng doanh thu - thu nhập năm 2018 là 17,13 tỷ đồng, tăng 15,72% so với kế hoạch (14,8 tỷ đồng). 
-  Chi phí năm 2018: 20,01 tỷ đồng. Chi phí sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh 
doanh là 2,45 tỷ đồng. 
-  Lãi GOP năm 2018 là 0,69 tỷ đồng, cao hơn so 0,49 tỷ đồng với kế hoạch (0,2 tỷ đồng).
-  Nhờ triển khai tốt các hoạt động sale, marketing nên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã 
vượt kế hoạch đề ra.

Công ty TNHH An Việt Thế Kỷ 21

Năm 2018, khu nông nghiệp thu hoạch được 30 tấn 
chanh dây, 81 tấn chè và 10 tấn su su. 
-   Doanh thu – thu nhập năm 2018 là 1,29 tỷ đồng, chỉ 
đạt 20,02% so với kế hoạch năm 2018 (6,47 tỷ đồng).
-   Chi phí năm 2018 là 4,68 tỷ đồng, bằng 70,29% so 
với kế hoạch năm 2018 (6,65 tỷ đồng). 
-   Lãi sau thuế năm 2018 âm 3,4 tỷ đồng, không đạt kế 
hoạch năm 2018 đề ra (âm 189 triệu đồng). 
-   Nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh của 
An Việt không đạt kế hoạch được phân tích và rút 
kinh nghiệm như sau : Bộ máy quản lý yếu kém - Xây 
dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp lệch mục tiêu - 
không liên kết được việc tổ chứ sản xuất với kỹ thuật 
và thương mại. Chủ quan thiếu kinh nghiệm trong tổ 
chức và quản lý sản xuất nông nghiệp . 

Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21

Khách sạn Đảo Ngọc Phú Quốc đón tiếp 30.638 lượt 
khách, bình quân 86 khách/ ngày. Công suất phòng 
khai thác năm 2018 đạt 55%, giá phòng trung bình 
649.287 đồng/đêm phòng.
-    Doanh thu – thu nhập năm 2018 là 9,32 tỷ đồng, 
tăng hơn 31,21% so với kế hoạch năm 2018 (7,10 tỷ 
đồng). 
-   Chi phí năm 2018 là 10,06 tỷ đồng, thấp hơn 
4,74% so với kế hoạch.
-      Lãi GOP năm 2018 là 3,19 tỷ đồng; cao hơn 2,53 
tỷ đồng so với kế hoạch (0,66 tỷ đồng). 
-     Kết quả hoạt động kinh doanh Đảo Ngọc có tín 
hiệu khả quan nhờ thực hiện chính sách giá phòng 
linh hoạt, dịch vụ chu đáo; bước đầu hoàn thiện bộ 
máy nhân sự khách sạn. 

Hoạt động ở các cơ sở kinh doanh :

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Minh Trân
-    Doanh thu năm 2018 là 11,63 tỷ đồng, chỉ đạt 66,68% so với kế hoạch 
2018 (17,45 tỷ đồng).
-    Chi phí năm 2018 là 11,91 tỷ đồng, bằng 73,46% so với kế hoạch 2018 
(16,21 tỷ đồng).
-    Lãi (lỗ) sau thuế năm 2018 âm 272 triệu đồng, không đạt kế hoạch 
năm 2018 đề ra (1,24 tỷ đồng).
-     Nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh của Minh Trân không 
đạt kế hoạch là do thiếu nhân sự quản trị, quản lý có năng lực. Điều này 
khiến hoạt động xuất khẩu trái cây và việc vận hành chuỗi cửa hàng trái 
cây của Minh Trân gặp nhiều khó khăn. 
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Tòa nhà văn phòng YoCo

-   Công suất cho thuê và giá thuê:
• Công suất cho thuê trung bình cả năm đạt 100%.
• Giá thuê trung bình cả năm là 24,22 USD/m2/tháng (Chưa gồm 10% thuế GTGT). Giá 

thuê tăng 8% so với giá thuê năm 2017. 
-    Doanh thu: 27,49 tỷ đồng, tăng 2,7% so với kế hoạch (26,77 tỷ đồng), tăng 8,64% so với 
năm 2017;
-   Chi phí: 8,74 tỷ đồng, thấp hơn 8,13% so với kế hoạch (9,51 tỷ đồng), tăng 0,54% so với năm 
2017 (Thay mới đường ống tháp giải nhiệt, bơm hệ tháp giải nhiệt, làm hành lang thoát hiểm).
- Lãi sau thuế: 15 tỷ đồng, tăng 8,65% so với kế hoạch (13,81 tỷ đồng); tăng 12,87% so 
với năm 2017.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Yoco vượt kế hoạch đề ra nhờ ban quản trị đã nỗ 
lực khai thác hết công suất cho thuê, tăng giá thuê, tiết giảm chi phí hoạt động. Tuy nhiên, để 
đảm bảo kết quả kinh doanh năm 2019 và những năm tới, cần chú trọng công tác kiểm tra, 
đánh giá lại hiện trạng hệ thống kỹ thuật tòa nhà để sửa chữa, nâng cấp kịp thời; tăng cường 
công tác an ninh, trật tự; dịch vụ vệ sinh.

Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21

Năm 2018, Khu du lịch Suối Khoáng Nóng Tháp Bà đón tiếp 354.412 lượt khách. Trong đó, 
khách nội địa chiếm 48% (170.407 lượt khách); khách quốc tế chiếm 52% (184.005 lượt khách). 
-  Doanh thu - thu nhập năm 2018 là 62,33 tỷ đồng, thấp hơn 12,57% so với kế hoạch (71,29 tỷ 
đồng), giảm 7,15% so với 2017.
-  Chi phí năm 2018: 43,08 tỷ đồng, thấp hơn 8,9% so với kế hoạch (47,34 tỷ đồng), giảm 2,5% 
so với 2017. 
-  Lãi sau thuế: 15,44 tỷ đồng, thấp hơn 19,23% so với kế hoạch (19,11 tỷ đồng), giảm 15,45% 
so với 2017. 
-  Kết quả hoạt động kinh doanh của Sao Mai không đạt kế hoạch là do số lượt khách quốc tế có 
dấu hiệu sụt giảm mạnh (2016 - 192.511 lượt khách; 2017 – 289.382 lượt khách; 2018 – 184.005 
lượt khách). Trong đó, khách Trung Quốc và khách Nga là hai nhóm khách sụt giảm nhiều 
nhất. Nguyên nhân chủ quan là do công tác tổ chức bộ máy nhân sự chưa bài bản; đội ngũ 
sale – marketing chưa thực hiện được các chiến lược marketing online trên Internet (Digital 
Marketing ). Do đó, năm 2019 cần giải quyết những vấn đề nhân sự tại Sao Mai; tổ chức lại và 
hoàn thiện các hoạt động sale, marketing.  
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Các bộ phận TH 2017 KH 2018 TH 2018 So sánh với 
kế hoạch

So sánh với 
cùng kỳ

BẤT ĐỘNG SẢN

CAO ỐC YOCO

Doanh thu thuần 25.305 26.769 27.491 102,70% 108,64%

Chi phí 8.668 9.508 8.735 91,87% 100,54%

Lãi sau thuế 13.293 13.809 15.004 108,65% 112,87%

CAMELLIA

Doanh thu thuần 326.355 303.483 240.414 79,22% 73,67%

Chi phí 210.762 195.747 161.852 82,68% 76,79%

Lãi sau thuế 92.475 86.189 62.849 72,92% 67,96%

DU LỊCH

SAO MAI TK21

Doanh thu thuần 67.127 71.28747 62.329 79,22% 73,67%

Chi phí 44.233 47.338 43.086 82,68% 76,79%

Lãi sau thuế 18.255 19.110 15.435 72,92% 67,96%

HÀM TÂN TK21

Doanh thu thuần 10.408 14.805 17.133 115,72% 164,61%

Chi phí 16.966 18.940 20.009 105,64% 117,94%

Lãi sau thuế (6.558) (4.135) (2.876) 69,55% 43,85%

ĐẢO NGỌC TK21

Doanh thu thuần 3.678 7.103 9.320 131,21% 253,40%

Chi phí 6.618 10.560 10.059 95,26% 151,99%

Lãi sau thuế (2.940) (3.475) (739) - 25,14%

NÔNG NGHIỆP

AN VIỆT TK21

Doanh thu thuần 1.687 6.465 1.294 20,02% 76,70%

Chi phí 4.333 6.654 4.677 70,29% 107,94%

Lãi sau thuế (2.646) (189) (3.383) 1789,95% 127,85%

CÔNG TY MINH TRÂN

Doanh thu - Thu nhập 5.057        _ 11.634           _ 230,06%

Chi phí 5.351        _ 11.906           _ 222,50%

Lãi sau thuế (294) 1.240 (272) -21,94%           _

Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu 2017 2018 % tăng giảm

Tài sản ngắn hạn 321.800.078.399 572.054.966.032 77,77%

Tài sản dài hạn 465.596.297.555 452.272.645.206 -2,86%

Tổng tài sản 787.396.375.954 1.024.327.611.238 30,09%

Nợ ngắn hạn 174.930.923.532 281.192.767.015 60,75%

Nợ dài hạn 88.683.904.517 72.279.826.322 -18,50%

Vốn chủ sở hữu 523.781.547.905 670.855.017.901 28,08%

Tổng nguồn vốn 787.396.375.954 1.024.327.611.238 30,09%

➢ Tài sản

Năm 2018 cơ cấu tài sản chuyển dịch theo hướng tăng tỷ 
trọng tài sản ngắn hạn, giảm tỷ trọng tài sản dài hạn, tổng 
tài sản tăng 30,06% đạt mức 1.024 tỷ đồng. Tài sản ngắn 
hạn tăng 77,8%, nguyên nhân chủ yếu là do tăng khoản 
tiền thu được từ việc bán 3 triệu cổ phiếu quỹ. Tiền và 
các khoản đương đương tiền chiếm tới 66% trong tổng tài 
sản, do đó khoản này tăng 68% làm cho tổng tài sản biến 
động không nhỏ. Bên cạnh đó khoản phải thu khách hàng 
từ các dự án bất động sản,  các khoản đầu tư tài chính tới 
ngày đáo hạn cũng tăng cao.

Tài sản dài hạn trong năm 2018 giảm xấp xỉ 
3% đạt mức 452 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 
chủ yếu do chi phí tại dự án Camellia Garden 
giảm, cụ thể là: chi phí san lắp mặt bằng, hạ 
tầng, thiết kế, đo vẽ và xây dựng hoàn thiện 
nhà, ngoài ra trong năm C21 không phát sinh 
khoản chi tiền nhận chuyển nhượng đất. 
Như vậy, mặc dù tài sản có xu hướng chuyển 
dịch, nhưng với tỷ lệ nhỏ do đó không ảnh 
hưởng nhiều đến hoạt động của công ty.

Đvt: Triệu đồng

Đvt: Đồng
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➢ Vốn chủ sở hữu và nợ phải trả

Năm 2018 tổng nợ phải trả của công ty đã tăng 34,1% 
tương đương tăng 89,857 tỷ đồng. Cơ cấu nợ thay đổi, 
giảm tỷ trọng nợ dài hạn, tăng tỷ trọng nợ ngắn hạn. 
Trong năm nợ ngắn hạn tăng 60,75%, tăng 106,261 tỷ 
đồng so với năm 2017. Nợ ngắn hạn tăng là do trong 
năm phát sinh khoản giá vốn trích trước cho các căn 
hộ đã bàn giao – dự án Camellia lên đến 114 tỷ đồng, 
ngoài ra khoản khoản ứng tiền trước của khách hàng 
mua nhà - dự án Camellia Garden nhưng chưa nhận 
bàn giao nhà cũng tăng so với năm 2017.

Nợ dài hạn giảm 18,5% đạt mức 72,28 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này là do 
trong năm công ty đã trả hết khoản vay hơn 17 tỷ đồng, tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
– chi nhánh 2 để xây dựng khách sạn Đảo Ngọc (khoản vay phát sinh từ năm 2016).

Vốn chủ sở hữu tăng 28,08% tương đương tăng 146,87 
tỷ đồng do lợi nhuận chưa phân phối có sự gia tăng. 
Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ 2018 là 670,8 tỷ đồng, 
tăng 28,1% so với cuối kỳ năm 2017. Nguyên nhân tăng 
là do lợi nhuận tạo ra trong năm 2018 và bán ra 3 triệu 
cổ phiếu quỹ. Tỷ lệ vốn CSH chiếm 65,5% tổng vốn thể 
hiện tiềm lực mạnh để đầu tư phát triển.

Nhìn chung, trong năm công ty đã giảm 
nợ vay dài hạn và tăng nợ vay dài hạn 
để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. 
Tuy tổng nợ phải trả có xu hướng tăng, 
nhưng công ty vẫn đảm bảo khả năng 
thanh toán, cùng với kết quả hoạt động 
kinh doanh tốt, do đó có thể đánh giá 
công ty rất an toàn về tài chính.

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm qua, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 vẫn tiếp tục hoạt động với cơ cấu tổ chức và các chính sách 
quản lý đã đề ra. Công ty sẽ xem xét và cân nhắc cải tiến khi cần thiết để có thể duy trì, phát triển 
kinh doanh hiệu quả và khoa học.

Du lịch: Nha Trang và Phan Thiết sẽ tăng trưởng chậm lại 
do có nhiều nguồn cung từ các dự án nghĩ dưỡng, riêng Phú 
Quốc được kỳ vọng sẽ có nhiều bứt phá trong thời gian tới. 
Năm 2018 Phú Quốc đã đón 4.041.001 lượt khách du lịch 
tăng 36% so với cùng kỳ 2017, tổng khách quốc tế là 536.458 
người. Để có được kết quả khả quan trên chủ yếu nhờ nơi 
này có hệ thống cảng hàng không quốc tế đa dạng nên được 
các doanh nghiệp du lịch quan tâm và đưa vào khai thác. 
Cùng với đó, hệ thống cơ sở lưu trú phát triển khá nhanh 
theo xu hướng chung của du lịch cả nước, hướng đến hội 
nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Dự kiến trong tương lai Phú Quốc sẽ hút 
vốn đầu tư, bởi việc kết nối nhiều đường 
bay quốc tế từ các nước châu Âu, châu Á và 
đường bay nội địa, kết nối từ đất liền thông 
qua hệ thống tàu cao tốc, phà cao tốc... đến 
Phú Quốc đã rất thuận lợi, thu hút ngày 
càng nhiều du khách quốc tế đến đảo Ngọc 
khám phá, nghỉ dưỡng.

Nông nghiệp: Chính phủ bắt đầu thực thi một số chính sách 
cụ thể tái cơ cấu nông nghiệp, nhưng kết quả thấp, tình trạng 
về đất đai có thể có một số thay đổi theo hướng phù hợp SX 
hàng hóa năng suất cao, hiệu quả hơn nhưng cũng là chắp vá 
đối phó. Tuy vậy, Thế Kỷ 21 vẫn nên giữ định hướng đầu tư 
vào nông nghiệp. Những năm đầu tập trung vào khâu quyền 
sử dụng đất và giải quyết khâu yếu nhất là nhân sự quản lý 
và chuyên môn. Năm 2017, bắt đầu SXKD nhằm hình thành 
đội ngũ cán bộ SXKD nông nghiệp; và lúc nào cũng không 
xem nhẹ việc kết nối với Công ty, tổ chức tiêu thụ.

Bất động sản: Trong thời gian tới thị trường 
dự kiến có lượng cung không tăng nhiều 
như giai đoạn trước, sức mua giảm. Giá đất 
vùng quy hoạch đô thị nhìn chung không 
tăng. Giá đất ở chỉ tăng ít nhiều tại các dự 
án khu dân cư được quy hoạch tốt, thuận 
tiện đi lại. Giá vật liệu xây dựng không có 
biến động lớn.
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Tổng hợp kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh 2019

- Tổng doanh thu                      : 240,11tỷ

- Lợi nhuận trước thuế        : 90,06tỷ

- Lợi nhuận sau thuế         : 71,34 tỷ

- Lợi nhuận cổ đông Công ty      : 41,2tỷ

- EPS                                    : 2.238,51 đồng/ cổ phiếu

Tổng hợp chi phí đầu tư 2019 (ĐVT: Tỷ đồng)

Các dự án đang thực hiện Tổng vốn dự 
kiến

Tổng vốn đã 
đầu tư

Vốn đầu tư năm 
2019

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

Dự án Tuổi Trẻ Q. Thủ Đức 99,00 4,00 15,00

Dự án Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 168,00 57,79 60,00

Tổng cộng (các DA hiện hữu) 987,00 147,66 105,00

Vốn CSH dự kiến các dự án hiện hữu 105,00

Dự kiến Phát triển dự án mới 100,00

Tổng cộng nhu cầu vốn cho 2019 205,00

Tổng hợp kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh 2019 (ĐVT: triệu đồng)

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH BDO đã đưa ra 
ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Thế Kỷ 21, vì vậy 
Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.

Đvt: Tỷ đồng Đvt: Tỷ đồng

Diễn giải
 Doanh thu, 

TN khác, TN 
tài chính

Chi phí Lãi trước thuế Lãi sau thuế 
2019

Lãi cổ đông Cty 
mẹ

Bất động sản 134,89 59,73 75,16 60,13 32,42

Cao ốc Yoco 28,74 11,08 17,65 14,12 7,06

Camellia 106,15 48,64 57,51 46,01 25,36

Du lịch 93,72 73,88 19,84 15,00 12,13

Sao Mai TK21 67,27 43,31 23,95 19,12 16,25

Hàm Tân 17,57 20,81 -3,24 -3,24 -3,24

Đảo Ngọc TK21 8,88 9,76 -0,88 -0,88 -0,88

Nông nghiệp 1,50 4,44 -2,94 -2,94 -2,06

An Việt TK21 1,50 4,44 -2,94 -2,94 -2,06

Thu nhập khác 10,00 12,00 -2,00 -0,85 -1,30

Minh Trân 0 0 0 0,75 0,30

Khác 10,00 12,00 -2,00 -1,60 -1,60

Tổng cộng 240,11 150,05 90,06 71,34 41,20

Trích quỹ phúc lợi         2,06

Số cổ phiếu lưu hành         17.484.015,00

EPS tạm tính (đồng)         2.238,51
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty

Trong năm, Hội Đồng Quản trị đã phối hợp tốt cùng với ban Giám đốc để nghiên cứu đầu tư vào những 
lĩnh vực mới nhằm đem đến sự tăng trưởng bền vững của công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên 
theo sát nhằm phân tích đánh giá, dự báo, tình hình triển khai, kế hoạch đầu tư kinh doanh từng tháng để 
HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời xử lý.

Tập thể nhân viên Công ty CP Thế Kỷ 21 đã hoàn thành được các mục tiêu chính trong Kế hoạch 2018:

- Khách sạn Đảo Ngọc Phú Quốc hoạt động ổn định.

- Phát triển thêm quỹ đất tại Phú Quốc.

- Hoàn tất xây dựng và tiếp tục mở bán dự án Camellia.

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án Phước Long B, Quận 9.

-          Tuyển dụng thêm nhân sự chuyên trách phòng Kế hoạch 

-          Đầu tư và kiện toàn nhân sự của công ty.

Hoạt động bất động sản chịu ảnh hưởng nhiều bởi 
khung pháp lý, do đó trong năm qua nhiều dự án vẫn 
chưa triển khai được theo kế hoạch, mảng du lịch tăng 
trưởng ổn định góp phần cải thiện doanh thu. Đối với 
mảng hoạt động nông nghiệp, vì là lĩnh vực mới của 
công ty nên vẫn đang trong giai đọa phát triển do đó 
chưa thật sự mang lại hiệu quả lợi nhuận cho công ty. 
Hiện nay, công ty đang thiếu những nhân sự cấp cao và 
trung dẫn đến việc công ty có tiềm năng nhưng thiếu 
tiềm lực để phát triển.

Tình trạng kiêm nhiệm kéo dài dẫn đến hoạt 
động kém hiệu quả do đó cũng là nguyên nhân 
chính của việc chậm triển khai các dự án và 
chậm phát triển dự án mới. Trong thời gian tới 
Hội đồng quản trị sẽ có những định hướng cụ 
thể nhằm khắc phục khuyết điểm này, để có 
thể nâng cao tính đồng bộ và hiệu quả trong 
mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

Hiện nay Ban điều hành đang thiếu, chỉ có Tổng Giám đốc điều hành mọi việc dẫn đến quá tải. Nhân 
sự chủ chốt các phòng ban cũng thiếu. Tổng Giám đốc đã cố gắng xoay sở điều hành hoạt động công ty, 
để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chánh mà Đại hội cổ đông đã thông qua và đã mang lại hiệu quả.

Thành viên Ban Tổng Giám đốc là những 
người được đào tạo, có trình độ cao, có đạo 
đức tốt, luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng 
đầu, không ngừng nổ lực hết mình để hoàn 
thành các nhiệm vụ được giao. Dưới sự điều 
hành của Tổng Giám Đốc bộ máy hoạt động 
của C21 được vận hành liên tục, hiệu quả. Hội 
đồng quản trị đánh giá rất cao sự cống hiến 
của Ban giám đốc trong việc điều hành công 
ty, cũng như tham mưu cho HĐQT thông qua 
công tác đưa ra các giải pháp điều hành hoạt 
động trong năm một cách phù hợp nhằm tạo 
môi trường làm việc tốt nhất.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều song vẫn không tránh khỏi 
những tồn đọng, thiếu sót làm quá trình tăng trưởng 
của công ty bị chậm lại. Ban Tổng Giám đốc luôn nhận 
thức được cơ hội và thách thức của Công ty, linh hoạt 
trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, ý thức 
hoàn thiện công tác quản lý và quản trị Công ty thông 
qua việc ban hành những qui định quản lý nội bộ, nâng 
cao tính kỷ luật trong Công ty nhằm phòng ngừa và 
hạn chế rủi ro ở nhiều mặt hoạt động. Với sự cống hiến, 
và nỗ lực của ban điều hành, cùng với phương hướng, 
chỉ tiêu rõ ràng mà HĐQT và  Đại hội đồng cổ đông 
đề ra trong thời gian tới, công ty tin rằng lợi ích kinh tế 
của cổ đông sẽ được cải thiện tích cực.
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Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trước tình hình đó, HĐQT nhận thấy bên cạnh ngành nghề chính là 
kinh doanh bất động sản và du lịch, công ty cần mở rộng nghiên cứu 
đầu tư một số ngành nghề lĩnh vực khác, đặc biệt là lĩnh vực liên quan 
nông nghiệp kỹ thuật cao, sản phẩm hợp chuẩn mà HĐQT và Ban Tổng 
Giám đốc đã dành khá nhiều công sức và thời gian nghiên cứu từ những 
năm trước, trong năm sau dự tính công ty sẽ tiếp tục phát huy và đầu 
tư một cách có hiệu quả hơn đối với các lĩnh vực kinh doanh mới, song 
song đó vẫn tập trung duy trì phát triển các lĩnh vực kinh doanh truyền 
thống vốn mang lại doanh thu với tỷ trong lớn trong suốt thời gian qua. 
Với phương châm sản xuất sản phẩm chất lượng và tăng trưởng bền 
vững, công ty không đặt nặng vấn đề về lợi nhuận ngay lập tức, mà từng 
bước học hỏi kinh nghiệm cũng như đưa ra các chiến lược phù hợp.

Bên cạnh kết quả hoạt động kinh doanh đạt được năm 2018, HĐQT đã nhận thấy các tồn tại chủ quan và khách 
quan. Với trách nhiệm của mình, thời gian tới HĐQT sẽ đưa ra các định hướng đầu tư, kinh doanh, phát triển, 
quyết định các chủ trương, chiến lược, mục tiêu của công ty trong trung (3 – 5 năm) và dài hạn. Do đó, ngay 
trong năm 2019 này HĐQT tập trung:
-  Mạnh dạn, dứt khoát cải tổ, nhất là cải tổ nhân sự chủ chốt, đặc biệt là ở 1 số công ty thành viên như Trung 
tâm SKN Tháp Bà …
-  Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch phát triển trung và dài hạn của công ty. Đặc biệt là kế hoạch phát triển từ 
2020 – 2023.
-  Hoàn thiện bộ máy, tuyển dụng nhân sự (Ban TGĐ và các trưởng bộ phận) trọng tâm đáp ứng 3 mảng hoạt 
động chính của công ty: Bất động sản – Du lịch – Nông nghiệp.
-  Trong năm 2019 cần tiếp tục chỉ đạo, tham gia quản lý sâu sát thực tế các công ty thành viên.

Kinh tế năm 2019 được HĐQT 
nhận định sẽ có nhiều triển vọng, 
tuy nhiên bất động sản là thị 
trường tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngoài 
những thủ tục pháp lý, dự án bất 
động sản thường xây dựng trong 
thời gian dài do đó chịu biến động 
của chi phí. Bên cạnh đó, trong thị 
trường mở cửa C21 còn phải cạnh 
tranh với nhiều đối thủ lớn từ các 
nước, việc kinh doanh của công ty 
phần nào trở nên khó khăn hơn
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Hành động với môi trường

Tiêu chí Giá trị mang lại trong năm 2018

Kết quả hoạt đông Doanh thu thuần: 358,695 tỷ đồng; LNST: 79,741 tỷ đồng

Cổ đông
Cổ tức 2017 chi trả trong 2018 là 12%, thưởng cổ phiếu quỹ 7%, cổ 
tức dự kiến 2018 là 20%

Nộp ngân sách Tổng khoản đã nộp ngân sách năm 2018 bằng 57,028 tỷ đồng

Người lao động Mức lương bình quân 2018 là 8,03 triệu đồng/người/tháng 

Tiến hành kiểm định môi trường xung quanh và trong khu sản xuất 2 lần/ năm và đo lường chất thải với 
tần suất 3 tháng/ lần để có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo môi trường sạch đẹp. Công ty 
chưa từng bị xử phạt do không tuân thủ các quy định về môi trường.

Trong năm công ty đã tổ chức những chương trình vì môi trường như “chạy bộ vì môi trường xanh”, “ bảo 
vệ nguồn nước sạch”  để ý thức cộng đồng hơn nữa trong việc chung tay cải thiện môi trường sống, bảo 
vệ bầu trời xanh của chúng ta.

Thu gom rác thải, trồng nhiều cây xanh 
tại khu vực có những dự án bất động sản 
của công ty. Đặt nhiều thùng chứa và 
các thông điệp bảo vệ môi trường tại các 
khu du lịch. Nâng cao chất lượng đội ngũ 
nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại các khu du 
lịch để đảm bảo một môi trường xanh 
sạch đẹp cho khách du lịch.

Giá trị kinh tế

C21 luôn hướng tới sự phát triển mang lại 
ích chung cho cộng đồng và xã hội, đặt chất 
lượng và uy tín lên hàng đầu. Công ty đã 
xây dựng được thương hiệu riêng trên thị 
trường, nhiều năm liền đạt được kết quả 
kinh doanh tích cực, công ty góp phần tạo 
việc làm cho số đông người lao động. Năm 
2018 công ty đã đóng góp vào ngân sách 
nhà nước hơn 57 tỷ đồng, góp phần phát 
triển kinh tế, xã hội.

Những năm qua, công ty luôn có gắng duy 
trì các giá trị kinh tế mang lại đúng với 
những mục tiêu đã theo đuổi. Cụ thể trong 
năm 2018, C21 đã tạo ra được những giá trị 
rất đáng ghi nhận sau đây:

Môi trường và năng lượng

Lĩnh vực đem lại doanh thu chính cho công ty là kinh doanh 
bất động sản, đầu tư, cung cấp các dịch vụ du lịch. Công ty 
không trực tiếp khai thác nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên, 
tuy nhiên vẫn sử dụng năng lượng thiết yếu như: điện, nước. 
Những năm gần đây công ty đã mở rộng hoạt động sang lĩnh 
vực nông nghiệp, hiểu được tầm quan trọng của nguồn năng 
lượng, công ty chú trọng trong việc sử dụng tiết kiêm và hợp lý 
các nguồn năng lượng.

Công ty chưa từng vi phạm quy định về môi trường, thường 
xuyên tổ chức dọn vệ sinh tại nơi hoạt động, có phương pháp 
xử lý rác thải đúng quy định đảm bảo không ảnh hưởng đến 
môi trường xung quanh. Đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực du 
lịch, giữ môi trường xanh, sạch, đẹp là điều kiện hàng đầu để 
khách hàng lựa chọn sản phẩm du lịch của công ty. C21 thường 
xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên trong việc 
tiết kiệm điện, nước nhằm góp phần cắt giảm chi phí hoạt động.  
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Đối với người lao đông

Những năm gần đây, thu nhập bình quân của người lao động đang dần được cải thiện, phần nào 
đảm bảo được cuộc sống ổn định cho CBCNV. Công ty luôn nỗ lực để tao ra môi trường làm việc 
chuyên nghiệp cho nhân viên, chính sách lương thưởng xứng đáng với sự đóng góp của nhân viên, 
tuân thủ nghiêm túc các quy định về chính sách người lao động.

Đối với khách hàng

Với phương châm mang đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến với người tiêu dùng, công ty 
không ngừng nghiên cứu để có những cải tiến trong dịch vụ cũng như sản xuất. Đối với dịch vụ 
du lịch, C21 liên tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo được sự thoải mái và vui vẻ 
khi đến nghỉ dưỡng tại các khu du lịch. Bên cạnh đó với phân khúc bất động sản, sự an toàn và 
chất lượng luôn được công ty đặt lên hàng đầu.

Đối với khách hàng
Với phương châm mang đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến với người tiêu 
dùng, công ty không ngừng nghiên cứu để có những cải tiến trong dịch vụ cũng 
như sản xuất. Đối với dịch vụ du lịch, C21 liên tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng, tạo được sự thoải mái và vui vẻ khi đến nghỉ dưỡng tại các khu 
du lịch. Bên cạnh đó với phân khúc bất động sản, sự an toàn và chất lượng luôn 
được công ty đặt lên hàng đầu.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

• Hội Đồng Quản Trị

• Ban Kiểm Soát

• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
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Hoạt động của HĐQT trong năm 2018 : Các nghị quyết, quyết định trong năm 2018 của HĐQT :

Trong năm công tác giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện như sau:

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

1 Trần Công Tuấn Chủ Tịch 10 100%
2 Nguyễn Mạnh Hào Thành viên 10 100%
3 Đinh Thế Hiển Thành viên 10 100%
4 Nguyễn Thị Anh Thư Thành viên 10 100%
5 Louis T. Nguyễn (từ nhiệm ngày 21/04/2018) Thành viên 0 0%
6 Nguyễn Minh Tuấn (bổ nhiệm ngày 21/04/2018) Thành viên 7 100%

• Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
• 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 2018 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,...

STT Số NQ Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 09/03/2018 Tạm ứng cổ tức năm 2017

2 02/NQ-HĐQT 24/04/2018
Thông qua kết quả bầu chọn các chức danh trong 
HĐQT

3 03/NQ-HĐQT 02/05/2018 Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2017

4 04/NQ-HĐQT 21/05/2018
Triển khai phương án dùng cổ phiếu quỹ phát hành 
riêng lẻ cho nhà đầu tư trong năm 2018

5 05/NQ-HĐQT 21/05/2018
Thông qua Nguyên tắc xác định  giá cổ phiếu quỹ phát 
hành riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2018

6 06/NQ-HĐQT 21/05/2018
Chỉ  định công ty chứng khoán Bảo Việt thực hiện 
phương án phát hành riêng lẻ  cổ phiếu quỹ năm 2018

7 07/NQ-HĐQT 21/05/2018
Thông qua kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành 
riêng lẻ cổ phiếu quỹ

8 08/NQ-HĐQT 08/06/2018
Chọn công ty kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán 
công ty cho năm tài chính 2018

9 09/NQ-HĐQT 03/08/2018
Thông qua việc dừng đầu tư, tìm đối tác chuyển 
nhượng  DA Phong Điền và Mũi Đá tại Bình Thuận

10 10/NQ-HĐQT 03/08/2018
Thông qua việc  nhượng vốn góp tại công ty An Việt 
Thế Kỷ 21

11 11/NQ-HĐQT 03/08/2018
Thông qua việc  nhượng vốn góp tại công ty nông ng-
hiệp Minh Trân

12 12/NQ-HĐQT 17/08/2018 Thông qua việc  nhượng vốn điều lệ tại Mỏm Đá Chim

13 13/NQ-HĐQT 18/09/2018
Thông qua việc C21 cho công ty Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 
vay tiền

14 14/NQ-HĐQT 18/12/2018
Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn tại  công ty 
TNHH Khải Hoàn

15 15/NQ-HĐQT 24/12/2018
Thông qua việc tăng vốn  điều lệ tại  công ty TNHH 
Khải Hoàn
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Hoạt động của Ban KIểm soát trong năm 2018 :

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

1 Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng ban 10 100%
2 Võ Hoàng Chương Thành viên 0 0%
3 Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên 0 0%

Trong năm 2018, 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.

Thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích

Lương BGĐ, thù lao HĐQT, BKS trong 2018 là 2.448.432.628 đồng và thưởng HĐQT, BKS theo 
nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 đã thông qua ngày 21/04/2018 là 1% lợi nhuận sau thuế của 
cổ đông công ty mẹ: 786.779.234 đồng.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Không có.

Việc thực hiện quy định về quản trị Công ty
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 quản trị nội bộ.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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