
TAÏO DÖÏNG NIE ÀM VUI
TOÂ ÑIEÅM CHO ÑÔØI

BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIE ÂN 2014



TOÅNG QUAN VE À COÂNG TY

Quaù trình thaønh laäp
Quaù trình phaùt trieån
caùc danh hieäu ñaït ñöôïc
Lónh vöïc vaø ñòa baøn hoaït ñoäng cuûa
Thuduc House
Phaân tích moâ hình S.W.O.T
Toå chöùc coâng ty vaø boä maùy quaûn trò
Caùc coâng ty con vaø coâng ty lieân doanh 
- lieân keát
Tình hình hoaït ñoäng qua caùc naêm
Caùc ruûi ro hoaït ñoäng

16
17
20
22

30
32
40

48
54

Nội dung

06 16

THOÂNG ÑIE ÄP

Thoâng ñieäp cuûa Chuû tòch  
Hoäi ñoàng Quaûn trò

10

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CHIẾN LƯỢC, 
TRIẾT LÝ KINH DOANH

Tầm nhìn, sứ mệnh
Triết lý kinh doanh
Trách nhiệm xã hội (CSR)
Chiến lược phát triển

06
06
07
08

Mầm xanh xây tương lai



BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

Thoâng tin veà ñôn vò kieåm toaùn
Thoâng tin chung
Baùo caùo cuûa Ban Toång Giaùm ñoác
Baùo caùo kieåm toaùn ñoäc laäp
Baûng caân ñoái keá toaùn hôïp nhaát
Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát
Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä hôïp nhaát

116
119
121
122
124
128
130

KE Á HOAÏCH KINH DOANH & ÑÒNH HÖÔÙNG HOAÏT ÑOÄNG NAÊM 2015

Trieån voïng ngaønh baát ñoäng saûn 2015
Muïc tieâu chieán löôïc 2015
Caùc giaûi phaùp chuû yeáu ñeå thöïc hieän muïc tieâu chieán löôïc 2015
Keá hoaïch kinh doanh 2015

134
135
136
137

TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG NAÊM 2014

Baùo caùo cuûa Ban Toång Giaùm ñoác
Tình hình thò tröôøng baát ñoäng saûn 2014
Keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2014
Tình hình trieån khai ñaàu tö döï aùn
Hoaït ñoäng taøi chính
Hoaït ñoäng kinh doanh baùn haøng
Hoaït ñoäng cuûa Ban xuaát nhaäp khaåu
Toå chöùc vaø nhaân söï
Hoaït ñoäng marketing vaø xaây döïng thöông hieäu
Quan heä coå ñoâng vaø ñoái taùc
Hoaït ñoäng IT

Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò
Ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng naêm 2014
Hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò
Danh saùch coå ñoâng lôùn, coå ñoâng noäi boä,  
coå phieáu sôû höõu vaø thuø lao
Giao dòch cuûa coå ñoâng lôùn vaø ngöôøi coù 
lieân quan
Cô caáu coå ñoâng
Baùo caùo cuûa Ban Kieåm soaùt

60
60
62
76
84
89
91
92
96
98
99

100
101
103
106

107

108
110

60 116

134

Bao tháng ngày 
vun đắp

Cho phát triển vươn xa

Tỏa bóng mát cho đờiCho rừng xanh bát ngát



Mầm xanh xây tương lai

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CHIẾN LƯỢC, TRIẾT LÝ KINH DOANH
THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT





TAÀM NHÌN, SÖÙ ME ÄNH 
TrIE ÁT LYÙ KINH DOANH

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014

TAÀM NHÌN

LUOÂN TrONG NHOÙM CAÙC COÂNG TY KINH DOANH ÑÒA OÁC VAØ ÑAÀU TÖ 
PHAÙT TrIEÅN HAØNG ÑAÀU VIEÄT NAM.

TAÏO BÖÔÙC PHAÙT TrIE ÅN ÑOÄT PHAÙ TrONG 5 NAÊM TÔÙI VAØ TrÔû THAØNH 
TAÄP ÑOAØN KINH TE Á VÖõNG MAÏNH, ÑOÙNG GOÙP THIE ÁT THÖÏC CHO 
COÄNG ÑOÀNG.

SÖÙ ME ÄNH
Cung Caáp CaùC saûn phaåm vaø dòCh 
vuï veà baát ñoäng saûn vaø nhieàu dòCh 
vuï, saûn phaåm ña daïng khaùC nhaèm 
thoûa maõn nhu Caàu khaùCh haøng 
vôùi khaåu hieäu “haïnh phuùC töø nôi 
toå aám Cuûa baïn”.

TrIE ÁT LYÙ KINH DOANH
“toân troïng ñaïo ñöùC trong 
kinh doanh vôùi tinh thaàn traùCh 
nhieäm Cao nhaát ñeå moãi saûn phaåm 
ñeàu mang laïi nieàm vui Cho khaùCh 
haøng vaø ñoùng goùp Cho söï phaùt 
trieån Cuûa Coäng ñoàng xaõ hoäi”

baùo Caùo thöôøng nieân 2014THUDUC HOUSE
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CSr

Beàn vöõng

TrAÙCH NHIE ÄM XAõ HOÄI (CSr)

vôùi phöông chaâm “gaén lieàn muïc ñích kinh doanh cuûa coâng ty vôùi lôïi ích xaõ hoäi”, 
thuduc house luoân coù nhieàu hoaït ñoäng thieát thöïc theå hieän tinh thaàn traùch 
nhieäm vôùi xaõ hoäi nhö: ñoùng goùp caùc Quyõ töø thieän, Quyõ baûo trôï beänh nhaân 
ngheøo, Quyõ doanh nhaân vì coäng ñoàng, Quyõ hoïc boång vöø a dính cho hoïc sinh 
ngheøo mieàn nuùi; Quyõ hoã trôï ñoàng baøo vuøng luõ… thoâng qua nhöõng haønh ñoäng 
thieát thöïc ñoù, ban toång giaùm ñoác thuduc house mong muoán xaây döïng moät 
neùt vaên hoùa ñeïp cho caùn boä coâng nhaân vieân, ñoù laø vöøa phaùt huy heát naêng löïc 
laøm vieäc, vöøa phaûi hoaøn thieän loái soáng, naâng cao yù thöùc traùch nhieäm vôùi coäng 
ñoàng vaø xaõ hoäi. 

thuduc house luoân ñeà cao yù thöùc traùch nhieäm xaõ hoäi cuûa mình baèng vieäc cam 
keát ñoùng goùp lieân tuïc vaøo söï phaùt trieån kinh teá vaø coäng ñoàng xaõ hoäi, ñoàng thôøi 
luoân ñaûm baûo chaát löôïng cuoäc soáng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân vaø gia ñình, oån 
ñònh phaùt trieån beàn vöõng Coâng ty.

Muïc tieâu coát loõi:

 » taïo ra nhieàu cô hoäi coáng hieán cho ngöôøi lao ñoäng vôùi ñôøi soáng oån ñònh vaø 
naâng cao daàn vôùi moâi tröôøng laøm vieäc thaân thieän, an toaøn vaø luoân taïo ñieàu 
kieän giuùp nhaân vieân phaùt trieån naêng löïc caù nhaân, daàn hoaøn thieän phaåm chaát, 
trình ñoä vaø ñaïo ñöùc.

 » gia taêng giaù trò Coâng ty thoâng qua vieäc quaûn trò doanh nghieäp minh baïch 
vaø hieäu quaû, ñaûm baûo vieäc baûo toaøn voán vaø gia taêng lôïi nhuaän cuûa Coâng ty, 
ñem laïi lôïi ích ngaøy caøng cao cho coå ñoâng.

 » Chuù troïng ñaûm baûo lôïi ích vaø gia taêng söï haøi loøng cho khaùch haøng. vôùi khaåu 
hieäu “haïnh phuùc töø nôi toå aám cuûa baïn”, caùc döï aùn cuûa thuduc house luoân 
höôùng ñeán söï hoaøn thieän chaát löôïng, söï tinh teá, ñaïo ñöùc kinh doanh vaø uy 
tín thöông hieäu nhaèm mang laïi caùc giaù trò ñích thöïc vaø naâng cao chaát löôïng 
cuoäc soáng cho khaùch haøng.

 » taïo ra giaù trò cho coäng ñoàng thoâng qua vieäc phaùt trieån doanh nghieäp cuõng 
nhö caùc saûn phaåm, dòch vuï bñs phuø hôïp lôïi ích chung, gaén keát, san seû nhöõng 
thaønh quaû cuûa doanh nghieäp vôùi coäng ñoàng. 

thuduC house  
luoân ñeà Cao yù thöùC  
traùCh nhieäm xaõ hoäi  
Cuûa mình baèng vieäC  
Cam keát ñoùng goùp  

lieân tuïC vaøo söï phaùt trieån 
kinh teá vaø Coäng ñoàng  

xaõ hoäi.



CHIE ÁN LÖÔÏC  
PHAÙT TrIE ÅN

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014

CHIE ÁN LÖÔÏC DAØI HAÏN

CHIE ÁN LÖÔÏC NGAÉN HAÏN

 » thöôøng xuyeân caûi tieán vaø boå sung nguoàn löïc veà quaûn trò, nguoàn nhaân löïc, 
quyõ ñaát vaø tieàm löïc taøi chính ñeå duy trì vaø naâng cao vò theá caïnh tranh. 

 » ña daïng hoùa trong vieäc phaùt trieån caùc saûn phaåm vaø dòch vuï veà baát ñoäng 
saûn sao cho phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø chu kyø cuûa thò tröôøng 
baát ñoäng saûn. 

 » taäp trung phaùt trieån caùc döï aùn daønh cho ngöôøi coù thu nhaäp trung bình, khaù 
vaø coù chieán löôïc môû roäng theâm phaân khuùc saûn phaåm cho ngöôøi coù thu nhaäp 
döôùi trung bình. 

 » lieân keát, lieân doanh vôùi caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc phaùt trieån caùc döï 
aùn phöùc hôïp, caên hoä, vaên phoøng, khoâng gian thöông maïi vaø nhieàu loaïi hình 
baát ñoäng saûn phuø hôïp vôùi vò theá töøng döï aùn.

döï kieán naêm 2015 seõ laø giai ñoaïn môû cöûa vaø hoäi nhaäp saâu roäng neân vieäc ñaàu 
tö baát ñoäng saûn seõ thuaän lôïi hôn do nhaø nöôùc ban haønh nhieàu quy ñònh phaùp 
luaät thuaän lôïi cho hoaït ñoäng ñaàu tö. Chieán löôïc kinh doanh cuûa coâng ty vaãn taäp 
trung vaøo 02 lónh vöïc noøng coát:

 » baát ñoäng saûn, taäp trung doøng saûn phaåm nhaø thaáp taàng vaø s-home (caên hoä 
nhoû daønh cho ngöôøi coù thu nhaäp trung bình).

 » thöông maïi - xuaát nhaäp khaåu, trong ñoù öu tieân ñaåy maïnh hoaït ñoäng Chôï 
ñaàu moái noâng saûn thöïc phaåm thuû ñöùc, xuaát khaåu vaø dòch vuï - thöông maïi.

baùo Caùo thöôøng nieân 2014THUDUC HOUSE
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THOÂNG ÑIE ÄP CUûA  
CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

Kính thöa quyù coå ñoâng,  
caùc nhaø ñaàu tö, ñoái taùc,  

khaùch haøng, ñoàng nghieäp trong 
TDH Group vaø caùc coâng ty 

thaønh vieân, nhöõng ngöôøi baïn 
ñoàng haønh quyù baùu cuûa  

Thuduc House 

theâm moät naêm ñaày bieán ñoäng vaø thaêng traàm nöõa ñaõ ñi qua, sau moät thôøi kyø 
daøi khoù khaên vaø aûm ñaïm, nhöõng daáu hieäu tích cöïc cuûa neàn kinh teá cuõng nhö thò 
tröôøng baát ñoäng saûn ñaõ baét ñaàu roõ neùt hôn baùo hieäu cho söï chuyeån mình sang 
moät chu kyø phaùt trieån töôi saùng môùi. 

nhìn laïi naêm 2014, maëc duø neàn kinh teá theá giôùi vaø khu vöïc chaäm hoài phuïc hôn 
döï baùo do caùc baát oån kinh teá - chính trò dieãn bieán ngaøy caøng phöùc taïp, tuy nhieân 
neàn kinh teá trong nöôùc ñaõ coù nhieàu chuyeån bieán tích cöïc nhôø vaøo noã löïc caûi 
caùch vaø kieän toaøn heä thoáng phaùp luaät cuûa chính phuû vaø quoác hoäi. haàu heát caùc 
chæ tieâu quan troïng ñeàu vöôït keá hoaïch so vôùi caùc naêm tröôùc, taêng tröôûng gdp 
taêng lieân tuïc theo töøng quyù vaø caû naêm ñaït 5,98% vöôït möùc so vôùi keá hoaïch 
5,8%, taêng cao nhaát laø ngaønh coâng nghieäp vaø xaây döïng; trong khi ñoù laïm phaùt 
coù möùc taêng thaáp nhaát trong 10 naêm gaàn ñaây; xeáp haïng tín nhieäm cuûa neàn kinh 
teá naâng töø b+ leân möùc bb-; voán ñaàu tö cuûa khu vöïc nöôùc ngoaøi taêng cao nhaát 
vaø chieám 67,7% kim ngaïch xuaát khaåu, tyû giaù vaø giaù vaøng tieáp tuïc oån ñònh, thanh 
khoaûn heä thoáng ngaân haøng vaø taêng tröôûng tín duïng toát hôn. vôùi nhieàu chính 
saùch hoã trôï tích cöïc töø chính phuû, thò tröôøng baát ñoäng saûn trong naêm 2014 ñaõ 
coù nhöõng daáu hieäu soâi ñoäng trôû laïi, löôïng giao dòch thaønh coâng taêng maïnh vaø 
haøng toàn kho giaûm khoaûng 18% so vôùi cuoái naêm 2013, tín duïng cho lónh vöïc baát 
ñoäng saûn gia taêng vaø nôï xaáu cuõng giaûm daàn, nhieàu chính saùch vaø vaên baûn phaùp 
luaät ñöôïc söûa ñoåi, ban haønh goùp phaàn caûi thieän tính minh baïch, gia taêng thu huùt 
ñaàu tö cho neàn kinh teá. nhìn chung thò tröôøng ñaõ chuyeån bieán tích cöïc hôn, 
tuy nhieân phaân khuùc trung vaø cao caáp vaãn coøn gaëp nhieàu khoù khaên, toàn kho ñaõ 
giaûm nhöng vaãn coøn khaù lôùn, maët baèng laõi suaát coù giaûm nhöng coøn khaù cao coäng 
theâm vieäc chính phuû ñieàu chænh khung giaù ñaát taêng gaáp 2 laàn taïo aùp löïc raát lôùn 
leân vieäc gia taêng chi phí vaø giaù baùn cuûa chuû ñaàu tö, thò tröôøng tieáp tuïc saøng loïc 
maïnh meõ, caùc thöông vuï m&a gia taêng.

ban Quaûn trò cuøng vôùi ban ñieàu haønh thuduc house trong naêm ñaõ noã löïc trieån 
khai nhieàu bieän phaùp ñoàng boä ñeå ñaåy maïnh hieäu quaû hoaït ñoäng treân nhieàu maët, 
tieáp tuïc kieåm soaùt chi phí, naâng cao naêng löïc ñoäi nguõ quaûn trò vaø hieäu suaát lao 
ñoäng cuûa caùn boä nhaân vieân nhaèm caûi thieän hieäu quaû kinh doanh. ngoaøi ra, coâng 
ty cuõng taêng cöôøng thu hoài coâng nôï, thanh toaùn caùc khoaûn ñaàu tö, giaûm toàn kho 
ñeå taïo ra nguoàn tieàn maët ñaùp öùng nhu caàu voán ñaàu tö, giaûm nôï vay, traû nôï traùi 
phieáu, giöõ vöõng cô caáu taøi chính an toaøn vaø gia taêng söùc maïnh noäi taïi cuûa coâng 
ty nhöng vaãn ñaûm baûo vieäc môû roäng ñaàu tö daøi haïn moät caùch hôïp lyù ñeå chuaån 
bò cho chu kyø phaùt trieån tieáp theo cuûa thò tröôøng.

tuy nhieân, do thò tröôøng baát ñoäng saûn vaãn coøn toàn taïi nhieàu khoù khaên, chöa 
theå taêng tröôûng maïnh neân maëc duø lôïi nhuaän hôïp nhaát vaø cuûa coâng ty meï naêm 
2014 taêng gaáp hôn 2 laàn so vôùi naêm tröôùc nhöng cuõng chæ môùi ñaït ñöôïc khoaûng 
75% keá hoaïch ñaõ ñöôïc ñhCñ thoâng qua. nhìn chung tình hình kinh doanh  

TOÅNG DOANH THU

TYû ÑOÀNG633,8

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014



naêm 2015 ñöôïC kyø voïng  
Coù nhieàu Chuyeån bieán 

tíCh CöïC veà kinh teá vó moâ 
noùi Chung Cuõng nhö  

thò tröôøng baát ñoäng saûn  
noùi rieâng.
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naêm 2014 ñaõ caûi thieän vöôït baäc vaø laø naêm coù keát quaû toát nhaát keå töø naêm 2011 
ñeán nay, aùp löïc thanh toaùn nôï traùi phieáu ñaõ ñöôïc giaûi quyeát, hieäu quaû hoaït ñoäng 
caûi thieän ñoàng boä ôû nhieàu maët vaø coâng ty baét ñaàu taêng quy moâ ñaàu tö daøi haïn 
sau moät thôøi gian daøi aùp duïng chính saùch thaét chaët. Coâng ty ñaõ thöïc söï vöôït qua 
ñöôïc giai ñoaïn khoù khaên nhaát vaø baét ñaàu hoài phuïc sau khuûng hoaûng.

naêm 2015 ñöôïc kyø voïng coù nhieàu chuyeån bieán tích cöïc veà kinh teá vó moâ noùi 
chung cuõng nhö thò tröôøng baát ñoäng saûn noùi rieâng, laïm phaùt thaáp seõ taïo ñieàu 
kieän cho chính phuû nôùi loûng chính saùch taøi khoùa vaø tieàn teä ñeå öu tieân cho muïc 
tieâu taêng tröôûng. rieâng lónh vöïc baát ñoäng saûn tieáp tuïc nhaän ñöôïc nhieàu hoã trôï 
tích cöïc töø chính saùch, nguoàn voán ñöôïc nôùi loûng vaø nhieàu yeáu toá tích cöïc khaùc 
seõ giuùp cho thò tröôøng tieáp tuïc ñaø taêng tröôûng vaø moâi tröôøng ñaàu tö seõ thuaän 
lôïi hôn. do ñoù, muïc tieâu cuûa hñQt vaø bñh tdh trong naêm môùi laø seõ gia 
taêng hieäu quaû quaûn lyù chi phí hôn nöõa, taän duïng cô hoäi môû roäng ñaàu tö ñeå ñaåy 
maïnh taêng tröôûng doanh thu cuõng nhö lôïi nhuaän cho phuø hôïp vôùi tieàm naêng 
phaùt trieån cuûa coâng ty, taän duïng toát hieäu quaû ñoøn baåy taøi chính, chuaån bò nguoàn 
voán vöõng maïnh nhöng vaãn ñaûm baûo cô caáu taøi chính an toaøn.

naêm 2015 chöùng kieán söï hoäi nhaäp toaøn dieän vaø maïnh meõ cuûa vieät nam thoâng 
qua caùc hieäp ñònh hôïp taùc song phöông, tpp vaø ñaëc bieät laø söï hình thaønh coäng 
ñoàng asean. seõ coù nhieàu cô hoäi môû ra nhöng cuõng seõ coù nhieàu aùp löïc caïnh 
tranh caêng thaúng. Chieán löôïc kinh doanh naêm 2015 cuûa tdh laø naém baét cô hoäi 
ñaàu tö, ñoái ñaàu thaùch thöùc, naâng cao söùc caïnh tranh treân caû ba bình dieän: nhaân 
löïc, taøi löïc, quyõ ñaát. muïc tieâu kinh doanh cuï theå trong naêm vaãn taäp trung vaøo 2 
lónh vöïc noøng coát laø baát ñoäng saûn vaø thöông maïi, dòch vuï, xuaát khaåu. trong ñoù, 
ñoái vôùi lónh vöïc baát ñoäng saûn seõ ñaåy maïnh trieån khai nhanh caùc döï aùn ñaùp öùng 
toát nhu caàu thò tröôøng vaø coù khaû naêng tieâu thuï nhanh nhö: Caùc döï aùn nhaø thaáp 
taàng vaø doøng saûn phaåm chung cö s-home daønh cho ngöôøi coù thu nhaäp trung 
bình; taäp trung nghieân cöùu saâu ngay töø khaâu thieát keá, kieåm soaùt kyõ toaøn boä quaù 
trình thöïc hieän döï aùn ñeå kieåm soaùt toát chi phí nhaèm caûi thieän bieân lôïi nhuaän goäp 
cuûa maûng ñòa oác. maûng thöông maïi, dòch vuï, xuaát khaåu cuõng ñöôïc ñaåy maïnh vôùi 
nhieàu hoaït ñoäng ña daïng hôn beân caïnh hoaït ñoäng neàn taûng cuûa chôï ñaàu moái 
noâng saûn thöïc phaåm thuû ñöùc, trong ñoù chuù troïng phaùt trieån hoaït ñoäng xuaát 
khaåu noâng saûn vaø khoaùng saûn laø nhöõng theá maïnh veà taøi nguyeân cuûa vieät nam.

THOÂNG ÑIE ÄP CUûA  
CHUû TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAûN TrÒ (tieáp theo)

Chieán löôïC kinh doanh 
naêm 2015 Cuûa tdh laø 

naém baét Cô hoäi ñaàu tö, 
ñoái ñaàu thaùCh thöùC, 

naâng Cao söùC  
Caïnh tranh treân Caû  

ba bình dieän: nhaân löïC, 
taøi löïC, Quyõ ñaát.

doanh nghieäp tö nhaân 
lôùn nhaát vieät nam

TOP 500
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Coâng ty vaãn seõ tieáp tuïc duy trì nhieàu giaûi phaùp ñoàng boä 
nhaèm quaûn lyù chaët cheõ taát caû caùc yeáu toá trong quaù trình 
kinh doanh bao goàm quaûn lyù chi phí, kyõ thuaät, quaûn lyù ruûi 
ro, coâng nôï, chaát löôïng saûn phaåm, thieát laäp vaø cuûng coá caùc 
moái quan heä vôùi khaùch haøng, coå ñoâng, cô quan quaûn lyù nhaø 
nöôùc. naâng cao tính kyû luaät, naêng ñoäng, hieäu suaát lao ñoäng 
cuûa caùn boä nhaân vieân; giaùm saùt chaët vaø tieáp tuïc coù bieän 
phaùp caûi thieän khaû naêng sinh lôøi cuûa caùc coâng ty con, coâng 
ty lieân doanh, lieân keát.

beân caïnh ñoù, chuù troïng chuaån bò nguoàn taøi chính vöõng 
maïnh cho muïc tieâu phaùt trieån daøi haïn baèng caùch taùi caáu 
truùc danh muïc ñaàu tö, cô caáu laïi nôï vay, taêng cöôøng hieäu 
quaû quaûn lyù voán ñaàu tö, thoaùi voán taïi moät soá coâng ty thaønh 
vieân, coâng ty lieân keát vaø moät soá döï aùn, phaùt haønh theâm voán 
coå phaàn ñeå huy ñoäng theâm voán cho caùc döï aùn tieàm naêng 
hoaëc keâu goïi hôïp taùc ñaàu tö töø caùc nhaø ñaàu tö chuyeân 
nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc.

Chuùng toâi mong raèng seõ luoân nhaän ñöôïc söï uûng hoä nhieät 
thaønh vaø söï ñoàng haønh cuûa quyù vò treân chaëng ñöôøng phaùt 
trieån môùi cuûa thuduc house.

Leâ Chí Hieáu
Chuû tòch hoäi ñoàng Quaûn trò
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Bao tháng ngày vun đắp



QUAÙ TrÌNH 
THAØNH LAÄP VAØ PHAÙT TrIE ÅN
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QUAÙ TrÌNH THAØNH LAÄP

Thaønh laäp ngaøy 02/02/1990

vôùi teân goïi Coâng ty Quaûn lyù & phaùt trieån nhaø 
thuû ñöùc theo Quyeát ñònh soá 57/Qñ-ub 
caáp ngaøy 02/02/1990 cuûa ubnd tp. hCm 
vôùi xuaát phaùt ñieåm laø 400 trieäu ñoàng voán löu 
ñoäng do nhaø nöôùc caáp.

Ngaøy 05/10/1996 

ñoåi teân thaønh Coâng ty phaùt trieån nhaø vaø 
dòch vuï khu coâng nghieäp thuû ñöùc theo 
quyeát ñònh soá 4569/Qñ-ubkt cuûa ubnd 
tp.hCm. 

Ngaøy 24/11/2000 

Chính thöùc chuyeån ñoåi thaønh Coâng ty Coå 
phaàn phaùt trieån nhaø thuû ñöùc (thuduc 
house) vôùi voán ñieàu leä ban ñaàu laø 15 tyû 
ñoàng theo quyeát ñònh soá 7967/Qñ-ub-
Cnn cuûa ubnd tp.hCm.

Ngaøy 15/06/2001

Coâng ty chính thöùc nhaän giaáy chöùng nhaän 
ñaêng kyù kinh doanh soá 4103000457 do sôû 
keá hoaïch vaø ñaàu tö tp.hCm caáp.

Ngaøy 14/12/2006

Coå phieáu thuduc house (maõ chöùng khoaùn 
laø tdh) ñaõ chính thöùc nieâm yeát treân saøn 
giao dòch chöùng khoaùn tp. hCm, khaúng ñònh 
vò theá, söùc phaùt trieån vaø tính ñaïi chuùng cuûa 
thuduc house vaø coå phieáu thuduc house 
treân thò tröôøng.



QUAÙ TrÌNH PHAÙT TrIE ÅN

CAÙC LAÀN TAÊNG VOÁN ÑIEÀU LEÄ: (TÖØ NAÊM 2001 ÑEÁN NAY) 

thôøi ñieåm nguoàn taêng voán voán ñieàu leä

khi thaønh laäp 
(15/06/2001) voán ñieàu leä: 15 tyû ñoàng

laàn 1 
thaùng 07/2005 

Coå phieáu taêng voán töø nguoàn voán chuû sôû höõu 
(coå phieáu thöôûng) (tyû leä 1:1): 15 tyû ñoàng

taêng voán ñieàu leä töø 15 tyû ñoàng  
leân 30 tyû ñoàng

laàn 2 
thaùng 06/2006 

 » Coå phieáu taêng voán töø nguoàn voán chuû sôû höõu 
(tyû leä 1:1) : 30 tyû ñoàng

 » phaùt haønh coå phieáu cho CbCnv: 10 tyû ñoàng

 » phaùt haønh cho ñoái taùc chieán löôïc: 30 tyû ñoàng

taêng voán ñieàu leä töø 30 tyû ñoàng  
leân 100 tyû ñoàng

laàn 3 
thaùng 07/2006 

 » Coå phieáu taêng voán töø nguoàn voán chuû sôû höõu 
(tyû leä 2:1) : 50 tyû ñoàng

 » phaùt haønh theâm cho coå ñoâng (5:1): 20 tyû ñoàng

taêng voán ñieàu leä töø 100 tyû ñoàng  
leân 170 tyû ñoàng

laàn 4 
thaùng 01/2008

 » Coå töùc baèng coå phieáu (tyû leä 5:1): 34 tyû ñoàng

 » phaùt haønh cho coå ñoâng hieän höõu: 17 tyû ñoàng

 » phaùt haønh cho ñoái taùc chieán löôïc: 9 tyû ñoàng

taêng voán ñieàu leä töø 170 tyû ñoàng  
leân 230 tyû ñoàng

laàn 5 
thaùng 12/2008

Coå töùc baèng coå phieáu (tyû leä 10:1): 22,5 tyû ñoàng 
(500.000 coå phieáu quyõ khoâng ñöôïc chia coå töùc)

taêng voán ñieàu leä töø 230 tyû ñoàng  
leân 252,5 tyû ñoàng

laàn 6 
thaùng 12/2009 Coå töùc baèng coå phieáu (tyû leä 2:1): 126,25 tyû ñoàng taêng voán ñieàu leä töø 252,5 tyû ñoàng  

leân 378,75 tyû ñoàng

laàn 7
thaùng 02/2013

Chuyeån ñoåi traùi phieáu tdh41029 laàn 1 naêm 
2012: taêng theâm 2,18 tyû ñoàng

taêng voán ñieàu leä töø 378,75 tyû ñoàng  
leân 380,93 tyû ñoàng

laàn 8
thaùng 12/2013

Chuyeån ñoåi traùi phieáu tdh41029 laàn 2 naêm 
2013: taêng theâm 573,34 trieäu ñoàng

taêng voán ñieàu leä töø 380,93 tyû ñoàng  
leân 381,50 tyû ñoàng

laàn 9
thaùng 02/2015

Coå phieáu taêng voán töø nguoàn voán chuû sôû höõu 
(coå phieáu thöôûng) (tyû leä 10:1): 38,14 tyû ñoàng

taêng voán ñieàu leä töø 381,50 tyû ñoàng  
leân 419,64 tyû ñoàng
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QUAÙ TrÌNH 
THAØNH LAÄP VAØ PHAÙT TrIE ÅN (tieáp theo)

CAÙC COÄT MOÁC ÑAÙNH DAÁU SÖÏ TrÖÔûNG THAØNH & PHAÙT TrIE ÅN  
TÖØ SAU KHI TrÔû THAØNH COÂNG TY COÅ PHAÀN

2001

2001
ñaïi hoäi coå ñoâng thaønh laäp Coâng ty coå phaàn 
phaùt trieån nhaø thuû ñöùc (chuyeån ñoåi töø 
Coâng ty phaùt trieån nhaø vaø dòch vuï khu Coâng 
nghieäp thuû ñöùc) vôùi voán ñieàu leä 15 tyû ñoàng.

2003
khaùnh thaønh chôï ñaàu moái nstp thuû ñöùc – 
moät trong ba coâng trình chôï ñaàu moái troïng 
ñieåm cuûa thaønh phoá.

thaønh laäp Coâng ty tnhh Quaûn lyù & kinh 
doanh Chôï nstp thuû ñöùc. 

thuduc house truùng ñaáu giaù khu ñaát 6,4ha 
taïi p. bình an, Q.2 töø ngaân haøng tmCp xnk 
vieät nam (eximbank) vaø phaùt trieån thaønh 
coâng döï aùn khu ñoâ thò bình an – Quaän 2.

thaønh laäp Coâng ty Cp phaùt trieån nhaø 
daewon thuû ñöùc – Coâng ty lieân doanh vôùi 
nöôùc ngoaøi ñaàu tieân thoâng qua hình thöùc goùp 
voán baèng quyeàn söû duïng ñaát khi lieân keát.

khôûi coâng döï aùn Chung cö Cantavil (giai 
ñoaïn 1) - khôûi ñaàu cho doøng saûn phaåm caên 
hoä Cantavil.

2006
Chính thöùc nieâm yeát coå phieáu thuduc house 
(tdh) treân saøn chöùng khoaùn vaøo ngaøy 14 
thaùng 12 naêm 2006. 

2007
khôûi coâng döï aùn Chung cö tdh  
tröôøng thoï - döï aùn chung cö ñaàu 
tö khôûi ñaàu cho doøng saûn phaåm caên 
hoä Chung cö tdh – apartment 
do thuduc house ñaàu tö. döï aùn 
ñaõ ñöôïc boä xaây döïng trao taëng 
huy chöông vaøng Chaát löôïng Cao 
Coâng trình - saûn phaåm xaây döïng 
vieät nam 2010. tieáp ñoù laø haøng loaït 
chung cö khaùc thuoäc doøng saûn phaåm 
trung bình khaù.

2008
ñoùn nhaän chöùng nhaän cam keát chaát 
löôïng - heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng 
(htQlCl) ñaït chuaån iso 9001: 
2001 töø toå chöùc det norske veritas 
(dnv) (chuyeån chuaån iso 9001: 
2008 vaøo naêm 2010).

2009
ban toång giaùm ñoác thuduc house 
nhaän baèng khen cuûa thuû töôùng 
Chính phuû vì thaønh tích goùp phaàn 
vaøo coâng cuoäc xaây döïng xhCn vaø 
baûo veä toå Quoác (giai ñoaïn töø naêm 
2003 – 2007).

khôûi coâng döï aùn Chung cö Cantavil 
premier (giai ñoaïn 2).

toång giaùm ñoác leâ Chí hieáu ñöôïc 
coâng nhaän laø doanh nhaân tieâu bieåu 
vieät nam vaø ñöôïc trao cuùp thaùnh 
gioùng.
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2014

2010
thuduc house laàn thöù 5 lieân tieáp ñaït giaûi thöôûng 
sao vaøng ñaát vieät (2006-2007-2008-2009-2010) - 
giaûi thöôûng daønh cho caùc thöông hieäu vaø saûn phaåm 
tieâu bieåu cuûa vieät nam hoäi nhaäp quoác teá do trung 
öông hoäi lieân hieäp thanh nieân vieät nam phoái hôïp 
vôùi trung öông hoäi caùc nhaø doanh nghieäp treû vieät 
nam toå chöùc.

thuduc house ñöôïc bình choïn vaøo top 500 doanh 
nghieäp lôùn nhaát vn 2010 – moät danh hieäu nhaèm 
ghi nhaän vaø toân vinh caùc doanh nghieäp coù toác ñoä 
taêng tröôûng nhanh nhaát vieät nam trong nhöõng naêm 
qua.

thuduc house ñöôïc trao giaûi thöôûng “doanh 
nghieäp asean ñöôïc ngöôõng moä nhaát 2010” 
(asean-aba 2010) - böôùc ñeäm vöõng chaõi cho 
thuduc house vöõng tin khaúng ñònh thöông hieäu 
treân naác thang hoäi nhaäp vôùi coäng ñoàng khu vöïc.

ñaàu tö döï aùn erp sap phuïc vuï cho hoaïch ñònh 
thoâng tin vaø cung caáp baùo caùo quaûn trò toaøn boä hoaït 
ñoäng doanh nghieäp. 

huy Chöông vaøng Chaát löôïng Cao Coâng trình - 
saûn phaåm xaây döïng vieät nam 2010 cho Chung 
cö tdh - tröôøng thoï (baèng chöùng nhaän ngaøy 
10/11/2010).

Coâng ty vaø caù nhaân toång giaùm ñoác cuøng moät soá 
phoù toång giaùm ñoác ñöôïc trao taëng huaân chöông 
lao ñoäng haïng iii vì ñaõ coù thaønh tích trong coâng taùc 
töø naêm 2006 – 2009, goùp phaàn vaøo söï nghieäp xaây 
döïng chuû nghóa xaõ hoäi vaø baûo veä toå quoác theo quyeát 
ñònh soá 505/Qñ-Ctn ngaøy 28/04/2010.

2011
thuduc house tieáp tuïc ñöôïc bình choïn top 200 
sao vaøng ñaát vieät (laàn thöù 6 lieân tieáp ñoaït giaûi 
thöôûng sao vaøng ñaát vieät (2006-2007-2008-2009-
2010-2011).

thuduc house ñöôïc bình choïn danh hieäu “doanh 
nghieäp saøi goøn tieâu bieåu naêm 2011”.

2012

ban toå chöùc trieån laõm quoác teá 
vietbuild - boä xaây döïng trao taëng 
giaûi thöôûng “Cuùp vaøng viettopre” 
cho saûn phaåm caên hoä tdh - tröôøng 
thoï.

uûy ban Chöùng khoaùn nhaø nöôùc 
taëng giaáy khen vì thaønh tích nhieàu 
naêm lieàn coù baùo caùo thöôøng nieân 
ñöôïc trao giaûi taïi caùc cuoäc bình choïn 
baùo caùo thöôøng nieân trong 5 naêm 
qua.

ubnd thaønh phoá taëng baèng khen 
vì ñaõ coù thaønh tích hoaøn thaønh xuaát 
saéc nhieäm vuï trong 02 naêm lieân tuïc 
(2010 vaø 2011) goùp phaàn tích cöïc 
trong phong traøo thi ñua cuûa thaønh 
phoá.

ubnd tænh khaùnh hoøa taëng baèng 
khen Coâng ty coå phaàn phaùt trieån 
nhaø thuû ñöùc ñaõ coù thaønh tích tham 
gia chöông trình “vì hoïc sinh tröôøng 
sa thaân yeâu” naêm 2012.

ubmt toå Quoác vieät nam taëng 
giaáy khen Coâng ty coå phaàn phaùt 
trieån nhaø thuû ñöùc ñaõ tích cöïc tham 
gia cuoäc vaän ñoäng “vì ngöôøi ngheøo” 
naêm 2012.

boä tröôûng boä xaây döïng taëng baèng 
khen Coâng ty coå phaàn phaùt trieån 
nhaø thuû ñöùc ñaõ coù thaønh tích xuaát 
saéc hoaøn thaønh nhieäm vuï keá hoaïch 
coâng taùc naêm 2012

2013
ubnd tp.hCm taëng baèng khen 
Coâng ty coå phaàn phaùt trieån nhaø thuû 
ñöùc ñaõ coù thaønh tích ñoùng goùp cho 
chöông trình “vì hoïc sinh tröôøng sa 
thaân yeâu”.

baùo vieät nam net chöùng nhaän Coâng 
ty coå phaàn phaùt trieån nhaø thuû ñöùc 
naèm trong baûng xeáp haïng 500 doanh 
nghieäp tö nhaân lôùn nhaát vn.

boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo taëng baèng 
khen Coâng ty coå phaàn phaùt trieån 
nhaø thuû ñöùc ñaõ coù thaønh tích xuaát 
saéc xaây döïng vaø ñoàng haønh cuøng Quyõ 
hoïc boång vöø a dính phaùt trieån söï 
nghieäp giaùo duïc theá heä treû mieàn nuùi, 
vuøng saâu vaø vuøng bieån ñaûo vieät nam.

thuû töôùng Chính phuû taëng baèng 
khen Coâng ty coå phaàn phaùt trieån 
nhaø thuû ñöùc ñaõ coù thaønh tích trong 
coâng taùc töø thieän, xaõ hoäi, goùp phaàn 
vaøo söï nghieäp xd Cnxh vaø baûo veä 
toå quoác.

2014
thuû töôùng Chính phuû taëng baèng 
khen Coâng ty coå phaàn phaùt trieån 
nhaø thuû ñöùc ñaõ coù thaønh tích trong 
coâng taùc töø thieän, xaõ hoäi, goùp phaàn 
vaøo söï nghieäp xaây döïng Cnxh vaø 
baûo veä toå quoác.

thuû töôùng Chính phuû taëng baèng 
khen cho Coâng ty coå phaàn phaùt trieån 
nhaø thuû ñöùc ñaõ coù thaønh tích trong 
coâng taùc toå chöùc, tham gia hoäi ñoàng 
ñieàu haønh vaø baûo trôï cho Quyõ hoïc 
boång vöø a dính, goùp phaàn vaøo söï 
nghieäp xaây döïng Cnxh vaø baûo veä 
toå quoác.

danh hieäu “doanh nghieäp baát ñoäng 
saûn xuaát saéc nhaát naêm 2014” (haïng 
muïc caên hoä) do baùo ñaàu tö toå chöùc 
bình choïn.
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CAÙC DANH HIE ÄU 
ÑAÏT ÑÖÔÏC
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STT NAÊM DANH HIE ÄU ÑÔN VÒ TrAO TAËNG

1
2006,2007
2008,2009
2010,2011

sao vaøng ñaát vieät
trung öông hoäi lieân hieäp thanh 
nieân vieät nam vaø trung öông hoäi 
caùc nhaø doanh nghieäp treû vieät nam

2 2009 Cuùp vaøng doanh nghieäp xuaát saéc hieäp hoäi doanh nghieäp nhoû vaø 
vöøa vieät nam, Cô quan ñaïi dieän 
boä khoa hoïc vaø Coâng ngheä

3 2009 Cuùp vaøng thöông hieäu xuaát saéc

4 2009 Cuùp vaøng dòch vuï ñòa oác xuaát saéc 

5 2009 baèng khen thuû töôùng chính phuû thuû töôùng nguyeãn taán duõng

6 2010 huaân chöông lao ñoäng haïng iii Chuû tòch nöôùc nguyeãn minh trieát

7 2010 doanh nghieäp asean ñöôïc ngöôõng moä nhaát  
(asean-aba 2010)

hoäi ñoàng tö vaán kinh doanh 
asean (asean-baC)

8 2010 500 doanh nghieäp tö nhaân lôùn nhaát vieät nam baùo viet nam net

9 2011 doanh nghieäp saøi goøn tieâu bieåu ubnd thaønh phoá

10 2012
baèng khen cuûa boä tröôûng boä xaây döïng vì ñaõ coù thaønh 
tích xuaát saéc hoaøn thaønh nhieäm vuï keá hoaïch coâng taùc 
naêm 2012

boä tröôûng boä xaây döïng

11 2013

baèng khen boä giaùo duïc ñaøo taïo vì ñaõ coù thaønh tích 
xuaát saéc xaây döïng vaø ñoàng haønh cuøng Quyõ hoïc boång vöø 
a dính phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc theá heä treû mieàn 
nuùi, vuøng saâu vaø vuøng bieån ñaûo vieät nam.

boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo

12 2013
baèng khen cuûa thuû töôùng Chính phuû vì ñaõ coù thaønh tích 
trong coâng taùc töø thieän, xaõ hoäi, goùp phaàn vaøo söï nghieäp 
xd Cnxh vaø baûo veä toå quoác

thuû töôùng Chính phuû

13 2014

baèng khen cuûa thuû töôùng Chính phuû vì ñaõ coù thaønh tích 
trong coâng taùc töø thieän, xaõ hoäi, goùp phaàn vaøo söï nghieäp 
xaây döïng Cnxh vaø baûo veä toå quoác

thuû töôùng Chính phuû

baèng khen thuû töôùng Chính phuû vì ñaõ coù thaønh tích 
trong coâng taùc toå chöùc, tham gia hoäi ñoàng ñieàu haønh  
vaø baûo trôï cho Quyõ hoïc boång vöø a dính, goùp phaàn vaøo 
söï nghieäp xaây döïng Cnxh vaø baûo veä toå quoác

thuû töôùng Chính phuû

giaáy khen cuûa thaønh ñoaøn tp.hCm vì ñaõ ñoùng goùp tích 
cöïc trong phong traøo hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc nhieàu 
naêm lieân tuïc, nhaân kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp trung taâm 
phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä treû (1989 - 2014)

thaønh ñoaøn tp.hCm

giaáy khen cuûa ubnd Quaän 3 vì ñaõ coù thaønh tích  
xuaát saéc trong phong traøo thi ñua yeâu nöôùc giai ñoaïn 
2010-2014

ubnd Quaän 3
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ÑAÀU TÖ BAÁT ÑOÄNG SAÛN 

ÑÒA BAØN ÑAÀU TÖ kINH dOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN

ñaàu tö trong nöôùC

thuduc house ñaõ môû roäng hoaït ñoäng ñaàu tö bñs treân nhieàu vuøng khaép caû 
nöôùc bao goàm: tp.hCm, haø noäi, hueá, nha trang, ñaø laït, long an. trong ñoù, 
taïi thaønh phoá hoà Chí minh caùc döï aùn cuûa thuduc house taäp trung chuû yeáu ôû 
ñòa baøn caùc quaän 9, quaän thuû ñöùc, quaän 2. moät soá döï aùn tieâu bieåu cuûa thuduc 
house nhö: döï aùn Cantavil premier (lieân doanh vôùi taäp ñoaøn daewon – haøn 
Quoác), Cuïm chôï ñaàu moái noâng saûn thöïc phaåm thuû ñöùc, khu nhaø ôû bình 
an, phöôùc long spring town, chung cö tdh - tröôøng thoï, chung cö tdh - 
phöôùc bình, khu daân cö beán löùc long an, chung cö phuùc thònh ñöùc, chung cö 
cao caáp Centum Wealth (lieân doanh vôùi daewon), chung cö cao caáp Cantavil 
haø noäi (lieân doanh vôùi daewon, phong phuù)...

Caùc doøng saûn phaåm chuû yeáu cuûa thuduc house laø doøng trung bình khaù vaø cao 
caáp. keå töø naêm 2010 coâng ty ñaõ vaø ñang coù chieán löôïc ña daïng hoùa vaø phaùt 
trieån theâm doøng saûn phaåm ôû phaân khuùc trung bình vaø bình daân ñeå ñaùp öùng kòp 
thôøi vôùi söï thay ñoåi vaø nhu caàu cuûa thò tröôøng bñs vieät nam. ngoaøi ra, coâng 
ty cuõng ñaåy maïnh vieäc lieân doanh lieân keát vôùi nhieàu ñoái taùc lôùn trong vaø ngoaøi 
nöôùc nhö: taäp ñoaøn daewon – haøn Quoác, toång coâng ty phong phuù, vinatex 
itC, tocontap, Coâng ty Cp ñaàu tö phöôùc long, satraseco... môû roäng hôïp taùc 
giuùp coâng ty phaùt trieån caùc döï aùn ôû nhieàu loaïi hình ña daïng khaùc nhau phuø hôïp 
vôùi töøng vò theá döï aùn. 

ñaàu tö nöôùC ngoaøi

vôùi kinh nghieäm vaø chuyeân moân cao cuøng vôùi chieán löôïc nhaïy beùn ñaõ ñöa 
thöông hieäu thuduc house khoâng nhöõng noåi baät trong nöôùc maø coøn ñöôïc 
nhieàu ñoái taùc nöôùc ngoaøi bieát ñeán. ñaëc bieät, thuduc house coøn laø coâng ty vieät 
nam ñaàu tieân xin giaáy pheùp kinh doanh baát ñoäng saûn taïi hoa kyø. 

naêm 2009, thuduc house thaønh laäp coâng ty lieân doanh vôùi teân goïi thuduc 
house property ventures llC coù truï sôû chính taïi 985 kendall drive, suite 342, 
san bernardino, Ca 92407, hoa kyø. Chöùc naêng kinh doanh chính cuûa coâng 
ty naøy laø phaùt trieån vaø kinh doanh caùc khu nhaø ôû cao caáp ñeå baùn vaø cho thueâ.

ñaàu tö vaø kinh doanh baát ñoäng saûn laø hoaït ñoäng kinh doanh chuû yeáu cuûa 
thuduc house töø khi thaønh laäp. Cho tôùi cuoái naêm 2014, thuduc house ñaõ thöïc 
hieän thaønh coâng hôn 40 döï aùn baát ñoäng saûn goàm caùc döï aùn khu ñoâ thò môùi, caùc 
döï aùn caên hoä chung cö töø trung bình ñeán cao caáp, caùc döï aùn trung taâm thöông 
maïi, khu resort & khaùch saïn cao caáp. vaø beân caïnh ñoù, töø naêm 2009 thuduc 
house cuõng ñaõ môû roäng quy moâ ñaàu tö sang hoa kyø. 
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CaùC doøng saûn phaåm baát ñoäng saûn Chính Cuûa thuduC house 

Chung cö  
Cantavil giai ñoaïn1  
(Quaän 2)  

Chung cö  
tdh – phöôùC long  
(Quaän 9) - ñang trieån khai

Chung cö  
Cantavil premier  
(Quaän 2)  

Chung cö  
tdh – bình Chieåu  
(Quaän 2) - ñang trieån khai

Chung cö tdh – tröôøng thoï (Q.thuû ñöùc)   

Chung cö cao caáp 
Centum Wealth  
(Quaän 9) - ñang trieån khai

Chung cö 
tdh – phuùC thònh ñöùC  
(Quaän 9) - ñang trieån khai

Chung cö tdh – phöôùC bình (Quaän 9)

döï aùn phöùc hôïp 
378 phoá minh khai 
haø noäi - ñang trieån khai

1

PHAÂN kHUÙC CAO CAÁP

PHAÂN kHUÙC TRUNG BÌNH (S-HOME)

PHAÂN kHUÙC TRUNG BÌNH - kHAÙ

dOØNG SAÛN PHAÅM CAÊN HOÄ CHUNG CÖ

baùo Caùo thöôøng nieân 2014THUDUC HOUSE
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khu ñoâ thò  
phöôùC long spring 
toWn  
(Quaän 9) - ñang trieån khai

Cuïm Chôï ñaàu moái  
noâng saûn thöïC 
phaåm thuû ñöùC 

khu ñoâ thò   
long hoäi – beán löùC  
(long an) - ñang trieån khai

khu nhaø ôû  
tdh – toContap  
(Quaän 9) - ñang trieån khai

khu nhaø ôû  
bình Chieåu 4ha  
(Q.thuû ñöùc) 
ñang trieån khai

döï aùn 10,3 ha hieäp bình Chaùnh (Q.thuû ñöùc) 
ñang trieån khai

2

3

dÖÏ AÙN kHU dAÂN CÖ – ÑOÂ THÒ - HOÃN HÔÏP

BAÁT ÑOÄNG SAÛN dU LÒCH - dÒCH VUÏ - VAÊN PHOØNG

khaùch saïn  
lasapinette 
(ñaø laït) 

resort 
la sapinette laêng Coâ 
(hue)á - ñang trieån khai 

tttm - dv - vp 
haøng xanh  
(Q. bình thaïnh)



Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội DỰ ÁN PHỨC HỢP TẠI
378 PHỐ MINH KHAI (TDH: 14%)

Long An
DỰ ÁN KHU DÂN CƯ
TRUNG TÂM THỊ TRẤN BẾN LỨC
GIAI ĐOẠN 2 (TDH: 65%)

Huế DỰ ÁN KHU RESORT 
LA SAPINETTE - HUẾ (TDH: 75%)

KHU VỰC QUẬN THỦ ĐỨC

KHU VỰC QUẬN 9

1. CHUNG CƯ TDH - PHƯỚC LONG (TDH: 100%)
2. CHUNG CƯ CAO CẤP CENTUM WEALTH (TDH: 49%)
3. DỰ ÁN KHU NHÀ Ở & TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHƯỜNG PHƯỚC LONG B
    (PHUOC LONG SPRING TOWN) (TDH: 66,9%)
4. CHUNG CƯ TDH - PHÚC THỊNH ĐỨC (TDH: 70%)
5. DỰ ÁN KHU NHÀ Ở TDJ - TOCONTAP (TDH: 65%)

KHU VỰC QUẬN 2

1. DỰ ÁN CANTAVIL PREMIER (TDH: 40%)

1. CHUNG CƯ TDH - BÌNH CHIỂU (TDH: 100%)
2. DỰ ÁN AQUILA PLAZA, ĐẶNG VĂN BI (TDH: 30%)
3. DỰ ÁN 10 HA, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH
4. DỰ ÁN BÌNH CHIỂU 4 HA - GIAI ĐOẠN 2

Thủ Đức

Bình
Thạnh

1
3

4
5

86

11

10

7

Phú
Nhuận

Tân Bình

Gò Vấp

12

Tân
Phú

Bình Tân

9

2

LóNH VÖÏC VAØ ÑÒA BAØN  
HOAÏT ÑOÄNG CUûA THUDUC HOUSE (tieáp theo)

CaùC döï aùn ñang trieån khai  
taïi tp.hCm

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014



Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội DỰ ÁN PHỨC HỢP TẠI
378 PHỐ MINH KHAI (TDH: 14%)

Long An
DỰ ÁN KHU DÂN CƯ
TRUNG TÂM THỊ TRẤN BẾN LỨC
GIAI ĐOẠN 2 (TDH: 65%)

Huế DỰ ÁN KHU RESORT 
LA SAPINETTE - HUẾ (TDH: 75%)

KHU VỰC QUẬN THỦ ĐỨC

KHU VỰC QUẬN 9

1. CHUNG CƯ TDH - PHƯỚC LONG (TDH: 100%)
2. CHUNG CƯ CAO CẤP CENTUM WEALTH (TDH: 49%)
3. DỰ ÁN KHU NHÀ Ở & TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHƯỜNG PHƯỚC LONG B
    (PHUOC LONG SPRING TOWN) (TDH: 66,9%)
4. CHUNG CƯ TDH - PHÚC THỊNH ĐỨC (TDH: 70%)
5. DỰ ÁN KHU NHÀ Ở TDJ - TOCONTAP (TDH: 65%)

KHU VỰC QUẬN 2

1. DỰ ÁN CANTAVIL PREMIER (TDH: 40%)

1. CHUNG CƯ TDH - BÌNH CHIỂU (TDH: 100%)
2. DỰ ÁN AQUILA PLAZA, ĐẶNG VĂN BI (TDH: 30%)
3. DỰ ÁN 10 HA, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH
4. DỰ ÁN BÌNH CHIỂU 4 HA - GIAI ĐOẠN 2

Thủ Đức

Bình
Thạnh

1
3

4
5

86

11

10

7

Phú
Nhuận

Tân Bình

Gò Vấp

12

Tân
Phú

Bình Tân

9

2

CaùC döï aùn ñang trieån khai  
taïi CaùC tÆnh khaùC
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beân Caïnh hoaït ñoäng Chính 
laø kinh doanh baát ñoäng 

saûn, Coâng ty Coøn ñaåy maïnh 
phaùt trieån theâm hoaït ñoäng 

xuaát khaåu haøng noâng laâm 
khoaùng saûn döïa treân lôïi 

theá saün Coù töø khu Chôï ñaàu 
moái noâng saûn thöïC phaåm 

thuû ñöùC vaø töø CaùC ñoái taùC 
trong vaø ngoaøi nöôùC.

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014

ÑAÀU TÖ SAÛN XUAÁT – THÖÔNG MAÏI – dÒCH VUÏ 

nhaèm muïc ñích gia taêng hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa Coâng ty cuõng nhö 
mang laïi giaù trò gia taêng cho doanh nghieäp, thuduc house ñaõ daønh moät 
phaàn voán ñeå ñaàu tö vaøo nhieàu döï aùn vaø thaønh laäp nhieàu Coâng ty thaønh 
vieân hoaït ñoäng trong lónh vöïc thöông maïi, dòch vuï taïo ra nhieàu saûn 
phaåm dòch vuï ña daïng nhö nöôùc ñaù tinh khieát ñoâng an bình, dòch vuï 
quaûn lyù cao oác thuoäc coâng ty tam bình, dòch vuï - baûo veä huøng vöông, 
Chôï ñaàu moái noâng saûn thöïc phaåm thuû ñöùc, khaùch saïn la sapinette 
dalat vaø trung taâm thöông maïi lang biang plaza...

Caùc ngaønh ngheà saûn xuaát - thöông maïi - dòch vuï cuûa coâng ty goàm: 

 » Quaûn lyù, khai thaùc vaø kinh doanh cuïm coâng trình chôï ñaàu moái vaø 
caùc dòch vuï phuï trôï; thieát laäp trung taâm giao dòch vaø xuaát nhaäp 
khaåu noâng saûn, saøn giao dòch noâng saûn...

 » vaän chuyeån, giao nhaän vaø cho thueâ kho baõi; caùc dòch vuï uûy thaùc 
xuaát nhaäp khaåu lieân quan ñeán kho baõi, ñaïi lyù kyù göûi haøng hoùa.
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 » saûn xuaát, cheá bieán vaø cung caáp nöôùc ñaù tinh khieát, saûn 
xuaát nöôùc tinh khieát ñoùng chai.

 » kinh doanh dòch vuï löu truù, aên uoáng (khaùch saïn du lòch 
nghæ döôõng).

 » lieân keát kinh doanh dòch vuï xaêng daàu;

 » lieân keát kinh doanh dòch vuï tdtt;

trong ñoù, caùc dòch vuï quaûn lyù taïi cuïm chôï ñaàu moái noâng 
saûn thöïc phaåm thuû ñöùc luoân laø hoaït ñoäng ñoùng goùp 
nhieàu doanh thu nhaát trong caùc lónh vöïc saûn xuaát – thöông 
maïi - dòch vuï cuûa coâng ty.

hieän nay, beân caïnh hoaït ñoäng chính laø kinh doanh baát 
ñoäng saûn, coâng ty coøn ñaåy maïnh phaùt trieån theâm hoaït 
ñoäng xuaát khaåu haøng noâng laâm khoaùng saûn döïa treân lôïi 
theá saün coù töø khu chôï ñaàu moái noâng saûn thöïc phaåm thuû 
ñöùc vaø töø caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc.

ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH

ñaàu tö taøi chính vôùi muïc tieâu taïo caân baèng cho chu kyø kinh 
doanh, phaùt trieån quyõ ñaát, ña daïng hoùa danh muïc taøi saûn 
ñeå haïn cheá ruûi ro. Caùc hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính chuû yeáu 
cuûa thuduc house laø: 

 » goùp voán (thaønh laäp) doanh nghieäp laàn ñaàu. 

 » goùp voán (mua coå phaàn) vôùi tö caùch coå ñoâng  
chieán löôïc.

 » ñaàu tö taøi chính döôùi hình thöùc hôïp ñoàng hôïp taùc kinh 
doanh caùc döï aùn bñs.

ñaëc bieät trong hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính, thuduc house 
luoân taäp trung phaàn lôùn voán ñaàu tö vaøo caùc khoaûn muïc taøi 
chính coù lieân quan ñeán vieäc phaùt trieån lónh vöïc baát ñoäng 
saûn. Chuû yeáu laø ñaàu tö vaøo caùc coâng ty lieân doanh lieân keát 
nhaèm môû roäng quyõ ñaát vaø taïo ñieàu kieän phaùt trieån hoaït 
ñoäng ñaàu tö döï aùn cuûa coâng ty trong daøi haïn.



PHAÂN TÍCH 
S.W.O.T

ÑIEÅM MAÏNH ÑIEÅM YEÁU

 » laø coâng ty hoaït ñoäng laâu naêm vaø coù nhieàu kinh 
nghieäm trong ñaàu tö vaø kinh doanh ñòa oác taïi vieät 
nam. Coù ban quaûn trò gioûi, giaøu kinh nghieäm vaø 
linh hoaït, saùng taïo trong ñieàu haønh.

 » laø moät trong nhöõng doanh nghieäp baát ñoäng saûn 
coù cô caáu taøi chính an toaøn, luoân duy trì tyû leä nôï 
thaáp so vôùi voán chuû sôû höõu vaø coù tình hình hoaït 
ñoäng kinh doanh oån ñònh qua nhieàu naêm. 

 » Coù quyõ ñaát doài daøo naèm ôû caùc vò trí toát ôû caùc 
thaønh phoá lôùn nhö tp.hCm, haø noäi, hueá, ñaø 
laït, long an. Quyõ ñaát cuûa thuduc house chuû 
yeáu laø ñaát saïch coù theå phaùt trieån ñöôïc ngay.

 » thöông hieäu thuduc house laø thöông hieäu lôùn, 
uy tín ñöôïc nhieàu khaùch haøng tin töôûng, löïa choïn 
do chaát löôïng saûn phaåm luoân laø yeáu toá ñöôïc coâng 
ty ñaët leân haøng ñaàu. ñaây laø ñieåm quan troïng giuùp 
coâng ty duy trì khaùch haøng cuõ vaø thu huùt ñöôïc 
nhieàu khaùch haøng tieàm naêng môùi. 

 » hoaït ñoäng marketing, xaây döïng vaø phaùt trieån 
thöông hieäu chuyeân nghieäp, baøi baûn mang laïi hieäu 
quaû cao, taïo ñöôïc aán töôïng maïnh vôùi coäng ñoàng.

 » Coù nhieàu ñoái taùc lieân doanh lieân keát maïnh caû 
trong vaø ngoaøi nöôùc: taäp ñoaøn daewon – haøn 
Quoác, toång coâng ty Cp phong phuù, vinatex itC; 
satraseco; tocon tap...

 » Quy moâ voán cuûa coâng ty coøn nhoû, chöa ñaùp öùng 
ñöôïc nhu caàu ñaàu tö theo chieán löôïc phaùt trieån 
cuûa coâng ty, phaûi döïa vaøo caùc nguoàn voán vay vaø 
voán lieân doanh - lieân keát...

 » Chöa môû roäng ñöôïc quyõ ñaát ôû caùc quaän trung 
taâm cuûa tp.hCm vì caân nhaéc tính hieäu quaû do 
giaù quaù cao.

 » nguoàn nhaân löïc coøn thieáu, nhaát laø nhaân löïc quaûn 
trò trung vaø cao caáp. thaønh vieân hñQt vaø ban 
laõnh ñaïo coøn phaûi kieâm nhieäm nhieàu vieäc.

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014



CÔ HOÄI THAÙCH THÖÙC

 » thò tröôøng baát ñoäng saûn seõ ñoùn nhaän nhieàu yeáu 
toá hoã trôï tích cöïc hôn nöõa trong naêm 2015: 
nhieàu chính saùch ñoåi môùi coù hieäu löïc, nôùi loûng 
hoaït ñoäng cho vay baát ñoäng saûn, maët baèng laõi 
suaát thaáp, doøng voán trong vaø ngoaøi nöôùc döï kieán 
taêng, nieàm tin thò tröôøng khoâi phuïc... taïo nhieàu 
ñieàu kieän thuaän lôïi giuùp thò tröôøng baát ñoäng saûn 
phaùt trieån khaû quan trong giai ñoaïn tôùi.

 » nhu caàu veà nhaø ôû, caên hoä ôû phaân khuùc trung 
bình vaø bình daân raát lôùn, ñaây cuõng laø doøng saûn 
phaåm coâng ty coù theá maïnh caïnh tranh vaø ñang 
taäp trung phaùt trieån trong töông lai.

 » vôùi chieán löôïc hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc maïnh, caùc 
coâng ty lieân doanh lieân keát trong vaø ngoaøi nöôùc 
giuùp thuduc house coù cô hoäi naâng cao naêng löïc 
caïnh tranh cuõng nhö taïo ñöôïc nguoàn taøi chính 
haäu thuaãn cho vieäc thöïc hieän caùc döï aùn trong 
töông lai.

 » vieäc trieån khai thaønh coâng döï aùn erp phuïc vuï 
cho hoaïch ñònh thoâng tin vaø cung caáp baùo caùo 
quaûn trò phuø hôïp vôùi moâ hình môû roäng phaùt trieån 
cuûa taäp ñoaøn seõ goùp phaàn giuùp coâng ty naâng cao 
chaát löôïng quaûn lyù, quy trình kinh doanh theo 
tieâu chuaån quoác teá, ñoàng thôøi cuõng giuùp gia taêng 
lôïi nhuaän, naâng cao naêng löïc caïnh tranh vaø phaùt 
trieån thöông hieäu.

 » vôùi lôïi theá saün coù töø cuïm chôï ñaàu moái noâng saûn 
thöïc phaåm thuû ñöùc, chieán löôïc ñaåy maïnh hoaït 
ñoäng xuaát nhaäp khaåu haøng noâng saûn trong nhöõng 
naêm tieáp theo kyø voïng seõ mang laïi nguoàn thu oån 
ñònh cuõng nhö boå trôï toát cho lónh vöïc baát ñoäng 
saûn vaø caûi thieän keát quaû kinh doanh cho coâng ty.

 » ruûi ro phaùp lyù trong lónh vöïc baát ñoäng saûn vaãn 
khaù cao. Caùc quy ñònh trong lónh vöïc quaûn lyù nhaø 
ñaát, quaûn lyù xaây döïng, quy hoaïch coøn toàn taïi 
nhieàu baát caäp, caùc chính saùch veà vieäc ñònh giaù ñaát, 
thuû tuïc phaùp lyù keùo daøi... coøn gaây nhieàu khoù khaên 
vaø laøm gia taêng chi phí phaùt trieån döï aùn cho caùc 
doanh nghieäp.

 » veà cô baûn maëc duø neàn kinh teá vó moâ vaø thò tröôøng 
baát ñoäng saûn naêm 2015 ñöôïc kyø voïng seõ chuyeån 
bieán toát hôn nhöng vaãn coøn nhieàu khoù khaên chöa 
ñöôïc giaûi quyeát trieät ñeå (haøng toàn kho, nguoàn 
voán...) vaø nhöõng ruûi ro tieàm aån nhö ruûi ro chính 
saùch, ruûi ro kinh teá vó moâ do nhöõng bieán ñoäng 
khoù löôøng cuûa kinh teá vaø tình hình chính trò theá 
giôùi... neân chöa theå kyø voïng taêng tröôûng nhanh 
trong thôøi gian ngaén.

 » Cuøng vôùi quaù trình hoäi nhaäp nhieàu doanh nghieäp 
baát ñoäng saûn nöôùc ngoaøi coù kinh nghieäm vaø tieàm 
löïc taøi chính maïnh ñang taïo neân aùp löïc caïnh tranh 
khoâng nhoû cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc. 

 » baûn thaân caùc doanh nghieäp trong nöôùc cuõng ñang 
phaùt trieån maïnh meõ veà soá löôïng. Caùc döï aùn ñöa 
ra thò tröôøng ngaøy caøng nhieàu laøm söï caïnh tranh 
ngaøy caøng khoác lieät hôn.
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hoäi ñoàng Quaûn trò

ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng

toång giaùm ñoáC

Coâng ty Cp ñaàu tö
phaùt trieån phong phuù

Coâng ty Cp dv & sxtm
hhdn tp. hCm (tps)

Coâng ty tnhh
xaây döïng phong ñöùc

Coâng ty Cp Chöùng khoaùn
sen vaøng

Coâng ty tnhh
baùch phuù thònh

thuduc house property
ventures llC (usa)

Coâng ty Cp
ngoâi sao gia ñònh

Coâng ty tnhh Qlkd 
Chôï noâng saûn thuû ñöùc

Coâng ty tnhh nöôùc ñaù 
tinh khieát ñoâng an bình

Coâng ty Coå phaàn
thoâng ñöùc

Coâng ty Cpñt
hueá - nhaø thuû ñöùc

Coâng ty tnhh ñaàu tö
phuùc thònh ñöùc

Coâng ty Cp thuduc house 
Wood trading

Coâng ty Cp ñaàu tö  
phöôùc long

Coâng ty tnhh dv
tam bình - thuû ñöùc

Coâng ty tnhh baûo veä
huøng vöông

phoù toång
giaùm ñoáC tt

phoù toång
giaùm ñoáC

phoù toång
giaùm ñoáC

bp
phaùt trieån

döï aùn

boä phaän
dvbñs

boä phaän
kinh doanh

ban
xuaát

nhaäp khaåu

saøn
giao dòch

bñs

boä phaän
tieáp thò

boä phaän
haønh chaùnh

nhaân söï

Coâng ty Cp phaùt trieån nhaø 
daeWon-thuduC

Caùc coâng ty lieân doanh-lieân keát
(>20%-50% vñl)

SÔ ÑOÀ 
TOÅ CHÖÙC

Caùc coâng ty thaønh vieân
(>50% - 100% vñl)
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ngaân haøng tmCp
phöông ñoâng

Coâng ty Cp kd bñs
phaùt trieån nhaø tp

Coâng ty Coå phaàn
taøi chính deät may

Coâng ty Cp xuaát nhaäp 
khaåu thöøa thieân hueá

Coâng ty Cp ngoâi nhaø hueá

Coâng ty Cp ptn phong phuù - 
daewon - thuû ñöùc

Coâng ty Cp htkt & bñs
thaùi bình döông (ppi)

Coâng ty Cp ñaàu tö
khaùnh phuù

phoù toång
giaùm ñoáC

phoù toång
giaùm ñoáC

ban kieåm soaùt

boä phaän
ñaàu tö

nöôùc ngoaøi

boä phaän
it

boä phaän
toång hôïp

nghieân cöùu

boä phaän
keá toaùn

ngaân quyõ

ban kieåm 
soaùt noäi boä
vaø quaûn lyù

ruûi ro

boä phaän
ñaàu tö

taøi chính

danh muïc
ñaàu tö taøi chính CÔ CAÁU BOÄ MAÙY QUAûN LYÙ

Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng: ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng laø cô quan coù thaåm 
quyeàn cao nhaát cuûa coâng ty, toaøn quyeàn quyeát ñònh moïi hoaït ñoäng cuûa 
coâng ty. taïi thôøi ñieåm 06/03/2015 toång soá coå ñoâng cuûa thuduc house 
laø 3.607 coå ñoâng, trong ñoù coù 47,16% laø coå ñoâng nöôùc ngoaøi, trong ñoù 
caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi ñaõ chieám toång coäng 44,79% voán ñieàu leä.

Hoäi ñoàng Quaûn trò: hoäi ñoàng Quaûn trò laø cô quan quaûn lyù coâng ty, 
coù toaøn quyeàn nhaân danh coâng ty ñeå quyeát ñònh, thöïc hieän caùc quyeàn 
vaø nghóa vuï cuûa coâng ty khoâng thuoäc thaåm quyeàn cuûa ñaïi hoäi ñoàng coå 
ñoâng. hoäi ñoàng quaûn trò thuduc house bao goàm 05 thaønh vieân, trong 
ñoù coù 01 thaønh vieân quaûn trò khoâng ñieàu haønh vaø 01 thaønh vieân hoäi 
ñoàng quaûn trò ñoäc laäp.

Ban Giaùm ñoác: ban giaùm ñoác thuduc house do hoäi ñoàng Quaûn 
trò boå nhieäm goàm 01 toång giaùm ñoác vaø 05 phoù toång giaùm ñoác – coù 
traùch nhieäm thöïc thi caùc quyeát ñònh cuûa hñQt vaø ñhñCñ, trieån khai 
caùc chieán löôïc kinh doanh lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa 
Coâng ty.

Ban kieåm soaùt: ban kieåm soaùt thuduc house bao goàm 03 thaønh 
vieân hoaït ñoäng ñoäc laäp khoâng tham gia ñieàu haønh. ban kieåm soaùt coù 
traùch nhieäm giuùp caùc coå ñoâng kieåm soaùt hoaït ñoäng quaûn trò vaø quaûn lyù 
ñieàu haønh coâng ty.
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HOÄI ÑOÀNG QUAûN TrÒ  
VAØ BAN ÑIE ÀU HAØNH

Quaù trình coâng taùc:

1980 – 1986: Coâng taùc taïi ngaân haøng nhaø nöôùc huyeän  
thuû ñöùc (cuõ)

1986 – 1988: Coâng taùc taïi ngaân haøng ñaàu tö & xaây döïng – 
Cn thuû ñöùc

1988 – 1989: tröôûng phoøng keá hoaïch thoáng keâ – ubnd 
huyeän thuû ñöùc

1989 – 1994: tröôûng phoøng taøi chính keá hoaïch – ubnd 
huyeän thuû ñöùc; uûy vieân ubnd huyeän thuû ñöùc.

1994 – 2001: giaùm ñoác Coâng ty Quaûn lyù & phaùt trieån nhaø 
thuû ñöùc

2001 – nay: Chuû tòch hñQt kieâm toång giaùm ñoác Coâng ty 
Cp phaùt trieån nhaø thuû ñöùc.

Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ taïi caùc toå chöùc khaùc:

Chuû tòch hñQt Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö phaùt trieån  
phong phuù (ppi)

Chuû tòch hñQt Coâng ty Cp phaùt trieån nhaø phong phuù – 
daewon - thuû ñöùc.

Chuû tòch hñtv Coâng ty tnhh baùch phuù thònh.

Chuû tòch hñtv Coâng ty tnhh ñaàu tö phuùc thònh ñöùc.

Chuû tòch hñQt Coâng ty Cp thuduc house Wood trading

Chuû tòch Coâng ty tnhh Quaûn lyù & kinh doanh Chôï noâng 
saûn thuû ñöùc.

OÂng LEÂ CHÍ HIEÁU OÂng TRAÀN QUANG NGHÒ 

Phoù Chuû tòch HÑQT 
Naêm sinh: 1960
Trình ñoä chuyeân moân: thaïc só Quaûn trò kinh doanh;  
cöû nhaân kinh teá; chöùng chæ Ceo 

Chuû tòch HÑQT - Toång Giaùm Ñoác
Naêm sinh: 1957
Trình ñoä chuyeân moân: tieán só Quaûn trò kinh doanh.
Thôøi gian gaén boù vôùi coâng ty: gia nhaäp coâng ty naêm 1994 
(22 naêm)

Quaù trình coâng taùc:
1980 – 1995: Caùn boä Coâng ty deät phong phuù
1995 – 1996: phoù phoøng kinh doanh Coâng ty deät phong phuù.
1996 – 1997: phoù phoøng keá hoaïch Coâng ty deät phong phuù.
1997 – 1998: tröôûng phoøng keá hoaïch Coâng ty deät phong phuù
1998 – 2001: tröôûng phoøng kinh doanh Coâng ty deät phong phuù
2001 – 2003: phoù toång giaùm ñoác Coâng ty deät phong phuù.
2003 -2009: toång giaùm ñoác toång Coâng ty phong phuù.
2009 -2010: uûy vieân hoäi ñoàng thaønh vieân, phoù toång giaùm 
ñoác thöôøng tröïc taäp ñoaøn deät may vieät nam, Chuû tòch hñQt 
kieâm toång giaùm ñoác toång Coâng ty coå phaàn phong phuù
2010 -2013: uûy vieân hñtv, toång giaùm ñoác taäp ñoaøn deät may 
vieät nam, Chuû tòch hñQt toång Coâng ty Coå phaàn phong phuù
2013 – 2014: Chuû tòch hoäi ñoàng thaønh vieân taäp ñoaøn deät may 
vieät nam, Chuû tòch hñQt toång Coâng ty Coå phaàn phong phuù

01/2015 - nay: Chuû tòch hñQt taäp ñoaøn deät may vieät nam, 
Chuû tòch hñQt toång Coâng ty Coå phaàn phong phuù

Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ taïi caùc toå chöùc khaùc:
Chuû tòch hoäi ñoàng Quaûn trò taäp ñoaøn deät may vieät nam.
Chuû tòch hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty Cp may bình minh.
Chuû tòch hoäi ñoàng thaønh vieân Coâng ty tnhh Coats phong phuù.
phoù Chuû tòch hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty Cp phaùt trieån nhaø 
thuû ñöùc.
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Quaù trình coâng taùc:

1982: Coâng taùc taïi Coâng ty deät phong phuù

2006: giaùm ñoác ñieàu haønh - Coâng ty deät phong phuù.

2008- 2010: phoù toång giaùm ñoác toång Coâng ty Cp phong phuù.

01/2008 ñeán 9/2013: toång giaùm ñoác Coâng ty Cp bñs deät 
may vieät nam (nay ñoåi teân laø Coâng ty Cp phaùt trieån haï taàng 
Cn & sxkd deät may vieät nam - vinatex itC)

09/2013-nay : toång giaùm ñoác Coâng ty Cp ñaàu tö phöôùc long 

Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ taïi caùc toå chöùc khaùc:

Chuû tòch hñQt Coâng ty Cp phaùt trieån haï taàng Cn & sxkd 
deät may vieät nam - vinatex itC.

Chuû tòch hñQt Coâng ty Cp ñaàu tö xd vinatex

Chuû tòch hñQt Coâng ty Cp ñaàu tö ngoâi sao gia ñònh.

OÂng LEÂ THANH LIEÂM OÂng NGUYEÃN kHAÉC SÔN 

Thaønh vieân HÑQT 
Naêm sinh: 1970
Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân Quaûn trò kinh doanh
Thôøi gian gaén boù vôùi coâng ty: gia nhaäp Coâng ty töø 2006 (8 naêm)

Thaønh vieân HÑQT 
Naêm sinh: 1960
Trình ñoä chuyeân moân: thaïc só Quaûn trò kinh doanh quoác teá

Lónh vöïc phuï traùch: 
tröïc tieáp phuï traùch lónh vöïc ñaàu tö taøi chính; hoã trôï toång giaùm 
ñoác trong quan heä vôùi nhaø ñaàu tö, caùc toå chöùc, caùc quyõ quaûn 
lyù nöôùc ngoaøi.

Quaù trình coâng taùc:
1994 – 2001: tröôûng phoøng mua haøng Coâng ty vmep - sym  
vieät nam.
2006 – 05/2010: giaùm ñoác boä phaän ñaàu tö taøi chính Coâng ty 
Cp phaùt trieån nhaø thuû ñöùc.
06/2010 – 04/2011: phoù toång giaùm ñoác Coâng ty Cp phaùt trieån 
nhaø thuû ñöùc
04/2011 – nay: uûy vieân hoäi ñoàng Quaûn trò - phoù toång giaùm 
ñoác Coâng ty Cp phaùt trieån nhaø thuû ñöùc

Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ taïi caùc toå chöùc khaùc:
thaønh vieân hñQt Coâng ty Coå phaàn Chöùng khoaùn sen vaøng.
Chuû tòch hñQt Coâng ty Coå phaàn thoâng ñöùc.
thaønh vieân hñQt Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö khaùnh phuù.
tröôûng ban kieåm soaùt toång Coâng ty Cp phong phuù.
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OÂng NGUYEÃN VUÕ BAÛO HOAØNG OÂng TRAÀN QUANG NHÖÔØNG

Phoù Toång Giaùm Ñoác Thöôøng Tröïc 
Naêm sinh: 1962
Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá
Thôøi gian gaén boù vôùi coâng ty: gia nhaäp coâng ty töø 1991 (23 naêm)

Thaønh vieân HÑQT - Phoù Toång Giaùm Ñoác
Naêm sinh: 1976
Trình ñoä chuyeân moân: tieán só quaûn trò kinh doanh; thaïc syõ 
kinh teá.
Thôøi gian gaén boù vôùi coâng ty: gia nhaäp Coâng ty töø 2005 (9 naêm)

Lónh vöïc phuï traùch: 
Quaûn lyù ñieàu haønh khoái kinh doanh-marketing; kinh doanh vaø 
xuaát nhaäp khaåu noâng saûn; Quaûn lyù caùc saøn giao dòch baát ñoäng 
saûn tröïc thuoäc thuduc house hoaëc thuduc house coù goùp voán; 
hoã trôï toång giaùm ñoác trong quan heä vôùi baùo ñaøi, caùc ban 
ngaønh vaø Coâng ty ñoái taùc.

Quaù trình coâng taùc:
1995-2005: hoïc vaø laøm vieäc taïi sydney – australia
2005- 05/2010: giaùm ñoác kinh doanh tieáp thò - Coâng ty Cp phaùt 
trieån nhaø thuû ñöùc
töø 06/2010: phoù toång giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn phaùt trieån 
nhaø thuû ñöùc
töø 03/2011 - nay: uûy vieân hoäi ñoàng Quaûn trò - phoù toång giaùm 
ñoác Coâng ty Coå phaàn phaùt trieån nhaø thuû ñöùc

Caùc chöùc vuï ñang naém giöõ taïi caùc toå chöùc khaùc:
thaønh vieân hñQt Coâng ty Cp phaùt trieån haï taàng & baát ñoäng 
saûn thaùi bình döông (ppi)
phoù Chuû tòch hñQt Coâng ty Cp ñaàu tö ngoâi sao gia ñònh
Chuû tòch hñQt Coâng ty Cp dòch vuï & xuùc tieán thöông maïi 
hhdn tp.hCm
thaønh vieân hñQt Coâng ty Cp thuduc house Wood trading
giaùm ñoác Coâng ty tnhh Quaûn lyù & kinh doanh Chôï noâng 
saûn thuû ñöùc
thaønh vieân hñQt Coâng ty Cp Cô khí xaêng daàu petrolimex
thaønh vieân hñQt Coâng ty Cp vaøng baïc ñaù quyù beán thaønh

Lónh vöïc phuï traùch: 
Quaûn lyù ñieàu haønh khoái dòch vuï - phaùt trieån döï aùn; theo doõi chæ 
ñaïo quaûn lyù ñieàu haønh moät soá ñôn vò thaønh vieân, ld-lk.

Quaù trình coâng taùc:
1981 – 1991: nhaân vieân phoøng thoáng keâ thuû ñöùc
1991 – 2001: tröôûng phoøng keá hoaïch Coâng ty phaùt trieån nhaø 
& dòch vuï khu Coâng nghieäp thuû ñöùc
2001 -03/2011: phoù toång giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn phaùt 
trieån nhaø thuû ñöùc
03/2011- ñeán nay: phoù toång giaùm ñoác thöôøng tröïc Coâng ty 
Coå phaàn phaùt trieån nhaø thuû ñöùc.

HOÄI ÑOÀNG QUAûN TrÒ  
VAØ BAN ÑIE ÀU HAØNH (tieáp theo)
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OÂng PHAÏM ÑÌNH kHAÙNG Baø PHAÏM THÒ THANH BÌNH

Phoù Toång Giaùm Ñoác
Naêm sinh: 1964
Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá; Cöû nhaân luaät
Thôøi gian gaén boù vôùi coâng ty: gia nhaäp coâng ty töø 1993 (21 naêm)

Phoù Toång Giaùm Ñoác
Naêm sinh: 1956
Trình ñoä chuyeân moân: tieán só quaûn trò kinh doanh
Thôøi gian gaén boù vôùi coâng ty: gia nhaäp coâng ty töø 1994 (20 naêm)

Lónh vöïc phuï traùch: 
tröïc tieáp phuï traùch quaûn lyù lónh vöïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi  
(thò tröôøng myõ); hoã trôï toång giaùm ñoác trong quan heä  
ñoái ngoaïi;

Quaù trình coâng taùc:
1984 – 1989: giaùm ñoác xn ñoùng taøu ñaïi thaéng – sôû thuûy 
saûn tp. hCm
1989 – 1992: phoù giaùm ñoác thöôøng tröïc Coâng ty kho vaän 
nhaø beø
1993 – 1994: phoù giaùm ñoác Coâng ty xaây döïng hodaCo
1995 – 2000: ñoäi tröôûng ñoäi thi coâng Cô giôùi Coâng ty phaùt 
trieån nhaø & dòch vuï khu Coâng nghieäp thuû ñöùc
2000 – 2001: tröôûng phoøng Quaûn lyù döï aùn Coâng ty phaùt trieån 
nhaø vaø dòch vuï khu Coâng nghieäp thuû ñöùc
2001 – 03/2011: uûy vieân hoäi ñoàng Quaûn trò - phoù toång giaùm 
ñoác Coâng ty Coå phaàn phaùt trieån nhaø thuû ñöùc.
03/2011ñeán nay: phoù toång giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn phaùt 
trieån nhaø thuû ñöùc.

Lónh vöïc phuï traùch: 
Quaûn lyù ñieàu haønh khoái haønh chaùnh nhaân söï; theo doõi chæ ñaïo 
quaûn lyù ñieàu haønh moät soá ñôn vò thaønh vieân, ld-lk.

Quaù trình coâng taùc:
1985 – 1991: Coâng taùc taïi Coâng ty sxkd xuaát nhaäp khaåu 
thuû ñöùc
1991 – 1993: phoù phoøng keá hoaïch nghieäp vuï Coâng ty sxkd 
xnk thuû ñöùc
1993 – 1994: nv Coâng ty Quaûn lyù & phaùt trieån nhaø thuû ñöùc
1994 – 1996: phoù phoøng keá hoaïch vaät tö Coâng ty Quaûn lyù & 
phaùt trieån nhaø thuû ñöùc
2001 – 04/2010: giaùm ñoác baùn haøng Coâng ty coå phaàn phaùt 
trieån nhaø thuû ñöùc 
töø thaùng 04/2010 ñeán nay: phoù toång giaùm ñoác Coâng ty coå 
phaàn phaùt trieån nhaø thuû ñöùc
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Quaù trình coâng taùc:

02/1989 - 12/1990: Coâng taùc taïi löïc löôïng thanh nieân xung 
phong tp. hCm.

01/1991 - 10/1995: Coâng taùc taïi sôû taøi Chính tp. hCm.

10/1995 -10/1999: Coâng taùc taïi Cuïc Quaûn lyù voán vaø taøi saûn 
nhaø nöôùc taïi dn tp.hCm.

10/1999 – 2011: Coâng taùc taïi Chi cuïc taøi Chính doanh nghieäp 
– sôû taøi Chính.

2011 – nay: phoù toång giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn xaây döïng 
& kinh doanh ñòa oác 3

OÂng NGUYEÃN HÖNG LONG OÂng THAÙI BAÈNG AÂU

Thaønh vieân Ban Kieåm Soaùt 
Naêm sinh: 1957
Trình ñoä chuyeân moân: ñaïi hoïc

Tröôûng Ban Kieåm Soaùt 
Naêm sinh: 1966
Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá, Cöû nhaân luaät

Quaù trình coâng taùc:
1976 – 1979: ñoäi tröôûng, trôï lyù phoøng Chính trò toång ñoäi 3 
thanh nieân xung phong tp.hCm.
1980 – 1985: sinh vieân ñaïi hoïc toång hôïp tp.hCm.
1986 – 2002: thöïc taäp sinh taïi lieân xoâ (Coäng hoøa lieân bang 
nga) - giaûng vieân ñaïi hoïc toång hôïp tp.hCm.
1997 – 2005: thaønh vieân hñQt Coâng ty Coå phaàn xuaát nhaäp 
khaåu long an. Chuyeân vieân vaên phoøng ñaïi dieän nöôùc ngoaøi.
2005 – nay: nhaø ñaàu tö taøi chính ñoäc laäp kieâm uûy vieân bCh 
hieäp hoäi ñaàu tö taøi Chính vieät nam (vaFi). thaønh vieân ban 
kieåm soaùt Coâng ty Cp phaùt trieån nhaø thuû ñöùc.

BAN KIE ÅM SOAÙT 
VAØ KE Á TOAÙN TrÖÔûNG
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Quaù trình coâng taùc:

9/1993 – 10/2007: Coâng taùc taïi Coâng ty sx vaø tm xnk nhö 
ngoïc (nay laø Coâng ty coå phaàn sx tm xnk nhö ngoïc). Caùc 
nhieäm vuï ñaõ ñaûm nhieäm: tröôûng phoøng xnk, keá toaùn tröôûng, 
phoù giaùm ñoác, giaùm ñoác Coâng ty sx & tm xnk nhö ngoïc; 
thaønh vieân hñQt - phoù tgñ Coâng ty Cp sx & tm xnk 
nhö ngoïc.

11/2007 – nay: Coâng taùc taïi Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò 
tphCm (nay laø Coâng ty ñaàu tö taøi chính nhaø nöôùc tphCm). 
Chöùc vuï ñaûm nhieäm: keá toaùn tröôûng 

OÂng LEÂ VAÊN BAÉC OÂng QUAN MINH TUAÁN

Keá toaùn tröôûng
Naêm sinh: 1963
Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân taøi chính keá toaùn
Thôøi gian gaén boù vôùi coâng ty: gia nhaäp Coâng ty töø 1990 (22 naêm)

Thaønh vieân Ban Kieåm Soaùt 
Naêm sinh: 1970
Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá chuyeân ngaønh  
taøi chính, Qtkd

Quaù trình coâng taùc:
töø 09/1981 – 08/1988: keá toaùn tröôûng p. xaây döïng huyeän 
thuû ñöùc
töø 08/1988 – 06/1990: keá toaùn tröôûng ñoäi Quaûn lyù nhaø 
huyeän thuû ñöùc
töø 06/1990 – 02/2000: nhaân vieân keá toaùn Coâng ty Ql & pt 
nhaø thuû ñöùc sau ñoåi teân thaønh Coâng ty phaùt trieån nhaø & dòch 
vuï khu Coâng nghieäp thuû ñöùc
töø 02/2000 – 03/2006: phoù phoøng keá toaùn Coâng ty phaùt trieån 
nhaø & dòch vuï khu Coâng nghieäp thuû ñöùc sau ñoåi teân thaønh 
Coâng ty Cp phaùt trieån nhaø thuû ñöùc
töø 03/2006 ñeán nay: keá toaùn tröôûng Coâng ty Cp phaùt trieån 
nhaø thuû ñöùc
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CAÙC COÂNG TY CON  
VAØ COÂNG TY LIE ÂN DOANH LIE ÂN KE ÁT

DANH SAÙCH COÂNG TY CON  
(voán goùp Thuduc House töø 51% trôû leân)

Coâng Ty TNHH Quaûn Lyù & kinh 
doanh Chôï Noâng Saûn Thuû Ñöùc

Coâng Ty TNHH Nöôùc Ñaù Tinh 
khieát Ñoâng An Bình

voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

37
tyû leä voán cuûa tdh

100%

voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

25,1
tyû leä voán cuûa tdh

99,6%

Truï sôû: 141 khu phoá 5, Quoác loä 1a,  
p.tam bình, Q. thuû ñöùc, tp. hCm

Chöùc naêng hoaït ñoäng: Quaûn lyù, khai thaùc 
vaø kinh doanh cuïm coâng trình Chôï ñaàu moái 
noâng saûn thöïc phaåm thuû ñöùc.

Chieán löôïc phaùt trieån: xaây döïng moät trung taâm 
giao dòch noâng saûn vaên minh, thieát laäp saøn ñaáu 
giaù noâng saûn, trung taâm xuaát nhaäp khaåu, goùp 
phaàn phaùt trieån maïnh hoaït ñoäng thöông maïi 
dòch vuï treân ñòa baøn thaønh phoá vaø caû nöôùc 
noùi chung.

Truï sôû: soá 4, ñöôøng soá 4, khu phoá 5,  
p. tam bình, Q. thuû ñöùc, tp. hCm

Chöùc naêng hoaït ñoäng: Chuyeân saûn xuaát, 
cheá bieán vaø cung caáp nöôùc ñaù tinh khieát, nöôùc 
ñoùng chai chaát löôïng cao; dòch vuï quaûng caùo 
thöông maïi.
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Coâng Ty Coå Phaàn Thoâng ÑöùcCoâng Ty TNHH dòch Vuï 
Tam Bình Thuû Ñöùc

voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

220
tyû leä voán cuûa tdh

71,96%

voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

06
tyû leä voán cuûa tdh

70%

Truï sôû: 01 phan Chu trinh, tp. ñaø laït, tænh 
laâm ñoàng

Chöùc naêng hoaït ñoäng: ñaàu tö, xaây döïng, 
kinh doanh vaø cho thueâ vaên phoøng, nhaø ôû vaø 
trung taâm thöông maïi. kinh doanh caùc dòch vuï 
löu truù, aên uoáng, taém hôi, massage vaø dòch vuï 
taêng cöôøng söùc khoûe töông töï (tröø hoaït ñoäng 
theå thao). Quaûng caùo. Quaûn lyù vaø kinh doanh 
khaùch saïn la sapinette ñaø laït.

Truï sôû: toøa nhaø vp Chôï ñaàu moái nstp  
thuû ñöùc - 141 Quoác loä 1a, p. tam bình,  
Q. thuû ñöùc, tp. hCm

Chöùc naêng hoaït ñoäng: vaän chuyeån, giao 
nhaän, cho thueâ kho baõi vaø caùc dòch vuï uûy thaùc 
xuaát nhaäp khaåu lieân quan ñeán kho baõi, ñaïi lyù kyù 
göûi haøng hoaù. tö vaán, moâi giôùi baát ñoäng saûn.
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CAÙC COÂNG TY CON  
VAØ COÂNG TY LIE ÂN DOANH LIE ÂN KE ÁT (tieáp theo)

Coâng Ty TNHH Ñaàu Tö 
Phuùc Thònh Ñöùc

Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö 
Hueá - Nhaø Thuû Ñöùc

voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

205,3
tyû leä voán cuûa tdh

70%

voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

30
tyû leä voán cuûa tdh

75%

Truï sôû: 13-15-17 tröông ñònh, phöôøng 6, 
Quaän 3, tp. hCm 

Chöùc naêng hoaït ñoäng: kinh doanh baát 
ñoäng saûn. tö vaán baát ñoäng saûn. ñaáu giaù baát 
ñoäng saûn. Quaûn lyù baát ñoäng saûn. Quaûng caùo. 
tö vaán ñaàu tö. baùn buoân vaät lieäu, thieát bò laép 
ñaët trong xaây döïng. laäp döï aùn ñaàu tö. khai 
thaùc, quaûn lyù vaän haønh khu chung cö. xaây döïng 
nhaø caùc loaïi. laép ñaët heä thoáng caáp, thoaùt nöôùc. 
hoaøn thieän coâng trình xaây döïng. hoaït ñoäng 
xaây döïng chuyeân duïng. khaùch saïn. Quaùn aên. 
hoaït ñoäng vui chôi giaûi trí. ñaïi lyù du lòch. ñieàu 
haønh tour du lòch. dòch vuï hoã trôï lieân quan ñeán 
quaûng baù vaø toå chöùc tour du lòch. ñaàu tö vaø 
phaùt trieån cuïm chung cö phuùc thònh ñöùc.

Truï sôû: khu kinh teá Chaân maây – laêng Coâ, 
thò traán laêng Coâ, huyeän phuù loäc, tænh thöøa 
thieân hueá; 

Chöùc naêng hoaït ñoäng: xaây döïng nhaø caùc 
loaïi. xaây döïng coâng trình kyõ thuaät daân duïng 
khaùc. dòch vuï löu truù ngaén ngaøy. nhaø haøng vaø 
caùc dòch vuï aên uoáng phuïc vuï löu ñoäng. Cung 
caáp dòch vuï aên uoáng theo hôïp ñoàng khoâng 
thöôøng xuyeân vôùi khaùch haøng (phuïc vuï tieäc, hoäi 
hoïp, ñaùm cöôùi...). dòch vuï aên uoáng khaùc. dòch 
vuï phuïc vuï ñoà uoáng. kinh doanh baát ñoäng saûn, 
quyeàn söû duïng ñaát thuoäc chuû sôû höõu, chuû söû 
duïng hoaëc ñi thueâ. Quaûng caùo. dòch vuï hoã trôï 
lieân quan ñeán quaûng baù vaø toå chöùc tour du 
lòch. Chuû ñaàu tö döï aùn la sapinette laêng Coâ 
resort.

HUE - THUDUC HOUSE
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Coâng ty Coå Phaàn Ñaàu tö  
Phöôùc Long

Coâng Ty Coå Phaàn Thuduc House 
Wood Trading (*)

voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

64,8
tyû leä voán cuûa tdh

61,94%

voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

120
tyû leä voán cuûa tdh

50%

Truï sôû: 18 ñöôøng taêng nhôn phuù, p. phöôùc 
long b, Quaän 9, tp.hCm.

Chöùc naêng hoaït ñoäng: saûn xuaát, kinh doanh, 
xuaát nhaäp khaåu vaûi caùc loaïi, saûn phaåm may maëc 
vaø boâng, xô, sôïi; kinh doanh ñòa oác, hôïp taùc 
khai thaùc nhaø xöôûng, kho vaän; ñaàu tö – lieân keát 
trong xaây döïng cô sôû haï taàng, saûn xuaát coâng 
nghieäp vaø phaân phoái. beân caïnh ñoù, coâng ty coøn 
ñaàu tö vaøo caùc lónh vöïc khaùc nhö: ñaàu tö xaây 
döïng cô sôû haï taàng caùc khu coâng nghieäp, khu 
daân cö; môû roäng lieân doanh, lieân keát.

Truï sôû: 13-15-17 tröông ñònh, phöôøng 6, 
Quaän 3, tp. hCm 

Chöùc naêng hoaït ñoäng: baùn buoân tre, nöùa, 
goã caây vaø goã cheá bieán; baùn buoân noâng, laâm saûn 
nguyeân lieäu; baùn buoân saét, theùp, kim loaïi khaùc; 
baùn buoân gaïch xaây, ngoùi, ñaù, caùt, soûi; baùn buoân 
vaät lieäu, thieát bò laép ñaët khaùc trong xaây döïng; 
baùn buoân thöïc phaåm, noâng saûn caùc loaïi...
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DANH SAÙCH COÂNG TY LIE ÂN DOANH – LIE ÂN KE ÁT   
(TDH naém giöõ töø 20% - 50% voán coå phaàn/voán goùp)

CAÙC COÂNG TY CON  
VAØ COÂNG TY LIE ÂN DOANH LIE ÂN KE ÁT (tieáp theo)

COÂNG TY COÅ PHAÀN  
PHAÙT TRIEÅN NHAØ  

dAEWON - THUÛ ÑÖÙC
COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ 

PHAÙT TRIEÅN PHONG PHUÙ 

Truï sôû Truï sôû
soá 1, aáp 3, khu ñoâ thò môùi an 
phuù, p. an phuù, Quaän 2, tp. hCm

438 nô trang long, p.13, Quaän 
bình thaïnh, tp. hCm

Chöùc naêng hoaït ñoäng Chöùc naêng hoaït ñoäng

 � voán ñieàu leä  � voán ñieàu leä

 � tyû leä voán cuûa tdh  � tyû leä voán cuûa tdh

lieân doanh ñaàu tö, xaây döïng khu 
chung cö cao taàng, cao oác vaên 
phoøng cho thueâ phuïc vuï ñoái töôïng 
thu nhaäp khaù vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi 
sinh soáng vaø laøm vieäc taïi vieät nam.

ñaàu tö, xaây döïng & kinh doanh cô 
sôû haï taàng khu coâng nghieäp. Cho 
thueâ nhaø ôû vaø trung taâm thöông 
maïi, khai thaùc cho thueâ nhaø xöôûng 
vaø kho baõi. hoaït ñoäng dòch vuï tö 
vaán ñaàu tö.

20.350.687 USd 200 TYÛ ÑOÀNG

40% 27%
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COÂNG TY CP CHÖÙNG 
kHOAÙN SEN VAØNG

COÂNG TY TNHH XAÂY 
dÖÏNG PHONG ÑÖÙC

Truï sôû Truï sôû
13-15-17 tröông ñònh, p.6, Q.3, 
tp. hCm

toøa nhaø vaên phoøng chôï ñaàu moái 
nstp thuû ñöùc - 141 Quoác loä 1a, 
p. tam bình, Q. thuû ñöùc, tp. hCm

Chöùc naêng hoaït ñoäng Chöùc naêng hoaït ñoäng

 � voán ñieàu leä  � voán ñieàu leä

 � tyû leä voán cuûa tdh  � tyû leä voán cuûa tdh

kinh doanh trong lónh vöïc chöùng 
khoaùn vôùi caùc dòch vuï nhö:  
moâi giôùi chöùng khoaùn, löu kyù chöùng 
khoaùn, tö vaán ñaàu tö chöùng khoaùn,  
töï doanh chöùng khoaùn vaø nhieàu 
hoaït ñoäng tö vaán taøi chính cho caùc 
toå chöùc doanh nghieäp. 

thieát keá toång maët baèng xaây döïng 
coâng trình coâng nghieäp, daân duïng, 
thi coâng cô giôùi, thuûy lôïi, caàu ñöôøng, 
heä thoáng ñieän, heä thoáng caáp, thoaùt 
nöôùc, mua baùn vaät lieäu xaây döïng, 
kinh doanh vaän taûi haøng hoùa ñöôøng 
boä baèng oâ toâ vaø ñöôøng thuûy.

135 TYÛ ÑOÀNG 10 TYÛ ÑOÀNG 

22,49% 47,75%

COÂNG TY THUdUC 
HOUSE PROPERTY 

VENTURES LLC

Truï sôû
985 kendall drive, suite 342, san 
bernardino, Ca 92407, hoa kyø

Chöùc naêng hoaït ñoäng

Ñoái taùc lieân doanh

phaùt trieån vaø kinh doanh caùc khu 
nhaø ôû ñeå baùn, tham gia caùc döï aùn 
phaùt trieån baát ñoäng saûn khaùc.

Coâng ty California newland 
ventures, llC vaø Coâng ty nature 
Coast homes of Central Florida. 

 � voán ñieàu leä

 � tyû leä voán cuûa tdh

6 TRIEÄU USd

50%
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CAÙC COÂNG TY CON  
VAØ COÂNG TY LIE ÂN DOANH, LIE ÂN KE ÁT (tieáp theo)

COÂNG TY CP dÒCH VUÏ VAØ XUÙC 
TIEÁN THÖÔNG MAÏI HIEÄP HOÄI 

dOANH NGHIEÄP TP. HCM

Truï sôû
13-15-17 tröông ñònh, p.6, Q.3, 
tp. hCm

Chöùc naêng hoaït ñoäng

kinh doanh trong lónh vöïc quaûng 
caùo, truyeàn thoâng, toå chöùc giôùi 
thieäu vaø xuùc tieán thöông maïi, tö 
vaán thieát keá heä thoáng nhaän dieän 
thöông hieäu, in aán, thieát keá, tö vaán 
ñaàu tö, marketing...

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ 
BAÙCH PHUÙ THÒNH

Truï sôû
soá 1, aáp 3, khu ñtm an phuù,  
p. an phuù, Quaän 2, tp. hCm

Ñoái taùc lieân doanh

Chöùc naêng hoaït ñoäng

taäp ñoaøn daewon - haøn Quoác vaø 
Coâng ty Cp nhaø saøi goøn.

ñaàu tö, xaây döïng khu chung cö 
cao taàng, cao oác vaên phoøng cho 
thueâ phuïc vuï ngöôøi thu nhaäp khaù 
vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi sinh soáng taïi 
vieät nam.

 � voán ñieàu leä 

 � tyû leä voán cuûa tdh

10 TRIEÄU USd

49%

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ 
NGOÂI SAO GIA ÑÒNH 

Truï sôû
102 ñaëng vaên bi, phöôøng bình 
thoï, Quaän thuû ñöùc, tp. hCm

Chöùc naêng hoaït ñoäng

xaây döïng nhaø caùc loaïi. Chuaån bò maët 
baèng. laép ñaët heä thoáng xaây döïng. 
hoaøn thieän coâng trình xaây döïng. 
hoaït ñoäng xaây döïng chuyeân duïng.

 � voán ñieàu leä

 � tyû leä voán cuûa tdh

100 TYÛ ÑOÀNG

30%

 � voán ñieàu leä

 � tyû leä voán cuûa tdh

5 TYÛ ÑOÀNG

31,40%
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG 
QUA CAÙC NAÊM

ñvt: tyû ñoàng

stt Chæ tieâu 2010 2011 2012 2013 2014

1 doanh thu thuaàn 557,2 533,0 199,9  409,5 568,3 

2 lôïi nhuaän töø hñkd 217,2 36,6 22,7  26,7 34,3 

3 eat (hôïp nhaát) 248,2 31,0 27,5  19,5 47,7 

4 eat (Coâng ty meï) 248,9 44,6 32,8  21,7 51,1 

Toác ñoä taêng tröôûng

1 taêng tröôûng dtt 15,8% -4,4% -62,5% 104,8% 38,8%

2 taêng tröôûng ln hñkd -29,3% -83,1% -38,1% 17,6% 28,8%

3 taêng tröôûng eat (hn) -17,0% -87,5% -11,3% -29,2% 144,9%

4 taêng tröôûng eat (Coâng ty meï) -15,5% -82,1% -26,6% -33,9% 135,5%

Nguoàn: Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát kieåm toaùn 2010 - 2014

KE ÁT QUAû HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH  
5 NAÊM GAÀN NHAÁT (2010 - 2014)

Bieåu ñoà taêng tröôûng doanh thu vaø lôïi nhuaän qua caùc naêm 

doanh thu thuaàn vaø lôïi nhuaän 2010 - 2014

eat (hôïp nhaát)doanh thu thuaàn

2010 2011 2012 2013 2014

568,3

47,7

199,9

409,5

27,5 19,5

533,0

31,0

557,2

248,2
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ñvt: tyû ñoàng

stt Chæ tieâu 2010 2011 2012 2013 2014

1 doanh thu thuaàn 557,2 533,0 199,9 409,5 568,3

2 doanh thu taøi chính 91,1 45,9 78,6  6,3 49,4 

3 thu nhaäp khaùc 111,8 27,2 6,7  4,4 16,2 

4 Toång doanh thu 760,2 606,1 285,3 420,2 633,8

Tyû troïng treân toång doanh thu

1 dtt/toång dt 73,3% 87,9% 70,1% 97,5% 89,7%

2 doanh thu tC/toång dt 12,0% 7,6% 27,6% 1,5% 7,8%

3 thu nhaäp khaùc/toång dt 14,7% 4,5% 2,4% 1,0% 2,6%

Nguoàn: Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát kieåm toaùn 2010 – 2014

TOÅNG DOANH THU  
5 NAÊM GAÀN NHAÁT (2010 - 2014)
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ñòa oác

dòch vuï quaûn lyù chôï

thöông maïi, dòch vuï

dòch vuï khaùch saïn

khaùc

ñvt: tyû ñoàng

stt Chæ tieâu 2010 2011 2012 2013 2014

1 ñòa oác 406,2 349,9 60,0 247,1 377,3

2 dòch vuï quaûn lyù chôï 75,5 88,2 105,1 126,3 152,5

3 thöông maïi, dòch vuï 30,0 1,2 3,8 2,8 6,0

4 dòch vuï khaùch saïn 18,2 23,0 16,2 16,8 11,8

5 khaùc 27,3 70,8 14,9 16,5 20,7

doanh thu thuaàn 557,2 533,0 199,9 409,5 568,3

Tyû troïng treân doanh thu thuaàn

1 ñòa oác 72,9% 65,6% 30,0% 60,4% 66,4%

2 dòch vuï quaûn lyù chôï 13,6% 16,7% 52,6% 30,8% 26,8%

3 thöông maïi, dòch vuï 5,4% 0,2% 1,9% 0,7% 1,1%

4 dòch vuï khaùch saïn 3,3% 4,3% 8,1% 4,1% 2,1%

5 khaùc 4,9% 13,3% 7,4% 4,0% 3,6%

Nguoàn: Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát kieåm toaùn 2010 – 2014

KE ÁT QUAû HOAÏT ÑOÄNG  
THEO LóNH VÖÏC KINH DOANH (2010 - 2014)

TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG 
QUA CAÙC NAÊM (tieáp theo)

doanh thu thuaàn  
theo lónh vöïC  
kinh doanh

2013 60,4% 30,8%

2014 66,4% 26,8%

1,1%
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0,2%
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ñòa oác

dòch vuï quaûn lyù chôï

thöông maïi, dòch vuï

dòch vuï khaùch saïn

khaùc

ñvt: tyû ñoàng

stt Chæ tieâu 2010 2011 2012 2013 2014

1 giaù voán haøng baùn 327,9 347,6 151,1  279,9 471,9 

2 Chi phí baùn haøng 11,8 19,5 6,8  5,6 9,3 

3 Chi phí quaûn lyù 75,1 65,3 50,8  51,8 65,2 

4 Chi phí taøi chính       16,4 109,8 47,2  51,8 36,9 

5 Chi phí khaùc 6,7 23,6 3,3  2,8 3,4 

Toång chi phí 437,8 565,8 259,2 391,9 586,7

Tyû troïng treân doanh thu thuaàn

1 giaù voán haøng baùn/dtt 58,8% 65,2% 75,6% 68,4% 83,0%

2 Chi phí baùn haøng/dtt 2,1% 3,7% 3,4% 1,4% 1,6%

3 Chi phí quaûn lyù/dtt 13,5% 12,2% 25,4% 12,7% 11,5%

4 Chi phí taøi chính/dtt 2,9% 20,6% 23,6% 12,7% 6,5%

5 Chi phí khaùc/dtt 1,2% 4,4% 1,7% 0,7% 0,6%

Nguoàn: Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát kieåm toaùn 2010 – 2014

CÔ CAÁU CHI PHÍ  
5 NAÊM GAÀN NHAÁT (2010 - 2014)
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG 
QUA CAÙC NAÊM (tieáp theo)

stt Chæ tieâu 2010 2011 2012 2013 2014

1 Chæ tieâu veà khaû naêng thanh toaùn

heä soá thanh toaùn ngaén haïn  2,31  2,28  2,15  2,05 2,23 

heä soá thanh toaùn nhanh  1,45  1,30 1,07 1,12 0,97 

2 Chæ tieâu veà caáu truùc voán vaø khaû naêng traû nôï

toång nôï phaûi traû/ toång voán  0,36  0,38  0,36  0,36 0,38 

nôï daøi haïn/ toång voán  0,15  0,19  0,16  0,14 0,16 

khaû naêng thanh toaùn laõi vay 30,31 1,53 1,60 1,44 2,04

3 Chæ tieâu veà hieäu quaû quaûn lyù

voøng quay toång taøi saûn 0,27 0,23 0,09 0,18 0,24

voøng quay taøi saûn coá ñònh 2,49 2,26 0,96 2,21 2,48

voøng quay caùc khoaûn phaûi thu 1,26 1,02 0,45 0,93 1,34

voøng quay haøng toàn kho 0,74 0,85 0,34 0,60 0,84

4 Chæ tieâu veà khaû naêng sinh lôøi

bieân lôïi nhuaän goäp 41,2% 34,8% 24,4% 31,6% 17,0%

bieân lôïi nhuaän hñkd 39,0% 6,9% 11,3% 6,5% 6,0%

bieân lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi 60,8% 23,2% 41,1% 18,4% 18,1%

bieân lôïi nhuaän tröôùc thueá 58,8% 8,1% 15,5% 5,8% 9,2%

ros 44,7% 8,4% 16,4% 5,3% 9,0%

roe 19,1% 3,3% 2,5% 1,6% 3,7%

roa 11,9% 1,9% 1,5% 1,0% 2,2%

5 EPS  6.303  1.184  870  572 1.343 

6 Giaù trò soå saùch  36.397  34.971  35.557  35.919 36.837 

Nguoàn: Thuduc House tính toaùn döïa treân baùo caùo taøi chính hôïp nhaát kieåm toaùn 2010 – 2014

CAÙC HE Ä SOÁ TAØI CHÍNH CÔ BAûN  
5 NAÊM GAÀN NHAÁT (2010 - 2014)
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CAÙC rUûI rO  
HOAÏT ÑOÄNG

rUûI rO VE À KINH TE Á

do caùc baát oån kinh teá cuõng nhö xung ñoät chính trò treân theá giôùi coù xu höôùng 
leo thang trong thôøi gian qua neân caùc toå chöùc tieàn teä quoác teá ñaõ haï döï baùo taêng 
tröôûng kinh teá toaøn caàu trong naêm 2015, cuï theå imF haï möùc döï baùo taêng tröôûng 
kinh teá toaøn caàu töø möùc 3,8% xuoáng coøn 3,5%, coøn ngaân haøng theá giôùi (Wb) 
döï kieán kinh teá theá giôùi chæ taêng 3,2% trong naêm tôùi. nhìn chung neàn kinh teá 
theá giôùi naêm 2015 seõ khoù ñoaùn hôn do nhieàu dieãn bieán phöùc taïp coù taùc ñoäng 
maïnh laãn nhau caû veà kinh teá vaø chính trò, nhaát laø söï baát oån giaù daàu moû, baát oån 
cuûa nhieàu neàn kinh teá lôùn treân theá giôùi nhö khu vöïc eurozone, kinh teá nga...caùc 
tranh chaáp quaân söï, chính trò ôû khu vöïc ukraine, trung ñoâng, tình hình caêng 
thaúng bieån ñoâng...seõ caûn trôû söï phaùt trieån vaø oån ñònh kinh teá trong khu vöïc cuõng 
nhö theá giôùi. maët khaùc giaûm suùt cuûa kinh teá trung Quoác vaø söï chaäm hoài phuïc 
cuûa neàn kinh teá nhaät baûn seõ taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán trieån voïng taêng tröôûng kinh 
teá cuûa khu vöïc Chaâu aù trong naêm 2015.

neàn kinh teá vieät nam trong naêm 2015 ñöôïc döï baùo seõ tieáp tuïc khôûi saéc hôn 
so vôùi naêm tröôùc, theo ñoù taêng tröôûng gdp töø 5,8 – 6,2 %; Cpi caû naêm döôùi 
7% vaø caùc ngaønh kinh teá xuaát khaåu seõ böùt phaù do höôûng lôïi töø vieäc gia nhaäp 
nhieàu hieäp öôùc song phöông, ña phöông vaø khu vöïc. tuy nhieân neàn kinh teá vaãn 
ñoái maët vôùi caùc vaán ñeà thaùch thöùc töø khu vöïc vaø vaán ñeà noäi taïi nhö heä thoáng 
tieàn teä ngaân haøng chöa thaät söï oån ñònh, aùp löïc nôï xaáu coøn cao vaø quaù trình taùi 
cô caáu vaãn chaäm. beân caïnh ñoù aùp löïc ñieàu chænh taêng giaù ñieän, löông cô baûn...
seõ laøm caùc chi phí coù nguy cô taêng leân, neáu kieåm soaùt khoâng toát seõ tieáp tuïc aûnh 
höôûng ñeán lôïi nhuaän cuûa coâng ty.

ñeå thöïC hieän CaùC  
bieän phaùp haïn Cheá ruûi 

ro do aûnh höôûng Cuûa 
neàn kinh teá, tdh seõ 

tieáp tuïC taäp trung giaûi 
Quyeát CaùC vaán ñeà veà 
gia taêng doanh thu, 
Quaûn lyù Chaët Cheõ Chi 
phí hoaït ñoäng vaø tìm 
kieám nguoàn voán Cho  

Coâng ty.
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Bieän phaùp haïn cheá ruûi ro: 

ñeå thöïc hieän caùc bieän phaùp haïn cheá ruûi ro do aûnh höôûng 
cuûa neàn kinh teá seõ tieáp tuïc taäp trung giaûi quyeát caùc vaán 
ñeà veà gia taêng doanh thu, quaûn lyù chaët cheõ chi phí hoaït 
ñoäng vaø tìm kieám nguoàn voán cho coâng ty. Caùc giaûi phaùp 
cuï theå laø:

 » tieáp tuïc ñaåy maïnh coâng taùc baùn haøng, ñaåy maïnh maïng 
löôùi phaân phoái saûn phaåm, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng 
cuûa saøn giao dòch bñs vaø trieån khai ñoàng boä caùc chieán 
dòch marketing, môû roäng pr cho nhieàu ñoái töôïng...ñeå 
tieâu thuï heát löôïng haøng coøn toàn kho.

 » trong vieäc ñaàu tö lónh vöïc baát ñoäng saûn: taäp trung 
phaùt trieån caùc coâng trình, haïng muïc trieån khai nhanh 
vaø baùn nhanh theo thöù töï öu tieân: Caùc döï aùn ñaát neàn, 
chung cö cho ngöôøi coù thu nhaäp trung bình – thaáp. beân 
caïnh ñoù cuõng môû roäng hoaït ñoäng xaây döïng haï taàng 
kyõ thuaät, coâng trình daân duïng...ñeå ñoùng goùp theâm vaøo 
doanh thu vaø lôïi nhuaän cho coâng ty.

 » taäp trung ñaåy maïnh vaø tieáp tuïc phaùt trieån hoaït ñoäng 
xuaát nhaäp khaåu, kinh doanh mua baùn haøng noâng, laâm 
saûn taän duïng trieät ñeå lôïi theá cuûa cuïm döï aùn chôï noâng 
saûn thuû ñöùc.

 » tieáp tuïc thöïc hieän chính saùch quaûn lyù chaët cheõ caùc 
chi phí cho coâng ty. ngoaøi ra ñeå naâng cao tính caïnh 
tranh cuõng caàn quaûn lyù chaët voán ñaàu tö vaø giaù thaønh 
saûn phaåm.

rUûI rO VE À LUAÄT PHAÙP

vaên baûn phaùp lyù cao nhaát lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa 
thuduc house laø luaät doanh nghieäp, luaät xaây döïng, luaät 
Chöùng khoaùn, luaät ñaàu tö, luaät nhaø ôû vieät nam, luaät 
thueá thu nhaäp doanh nghieäp. theo ñoù, heä thoáng caùc vaên 
baûn döôùi luaät coøn ñang trong giai ñoaïn hoaøn thieän, vôùi 
khoâng ít ñieàu khoaûn thöôøng xuyeân ñöôïc thay ñoåi vaø chænh 
söûa, vieäc aùp duïng vaøo thöïc teá coøn nhieàu khoù khaên. nhieàu 
quy ñònh coøn baát hôïp lyù vaø gaây nhieàu khoù khaên cho caùc 
doanh nghieäp bñs nhö: Quy ñònh veà giaù ñaát quaù cao, caùc 
thuû tuïc phaùp lyù coøn röôøm raø, phöùc taïp gaây keùo daøi thôøi 
gian trieån khai döï aùn ôû taát caû caùc khaâu laøm gia taêng caùc 
chi phí voâ hình cho doanh nghieäp, chaäm treã tieán ñoä, vaán 
ñeà giaûi phoùng maët baèng. ñeàn buø giaûi toûa coøn gaëp raát nhieàu 
vöôùng maéc vaø phöùc taïp...

tuy nhieân, vôùi loä trình hoäi nhaäp vaøo Wto thì heä thoáng 
phaùp lyù vieät nam phaûi hoaøn thieän cho phuø hôïp vôùi caùc 
chuaån möïc phaùp lyù theá giôùi, caùc Coâng ty coù cô hoäi laøm aên 
vôùi cô cheá thoâng thoaùng hôn vaø hieäu quaû hôn. giôø ñaây 
nhieàu vaên baûn luaät veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc toå chöùc 
vaø caù nhaân lieân quan ñeán sôû höõu vaø ñaàu tö baát ñoäng saûn 
ñaõ ñöôïc söûa ñoåi, hoaøn thieän nhaèm ñaûm baûo moâi tröôøng 
ñaàu tö vaø thoâng tin minh baïch.

Bieän phaùp haïn cheá ruûi ro: 

 » vôùi 25 naêm hoaït ñoäng trong lónh vöïc baát ñoäng saûn 
thuduc house tin raèng seõ ñuû kinh nghieäm ñeå nhaän 
ñònh phaân tích vaø quaûn trò caùc ruûi ro lieân quan ñeán 
nhöõng thay ñoåi phaùp lyù cuûa thò tröôøng.

 » hieän nay coâng ty coù boä phaän chuyeân phuï traùch veà vaán 
ñeà phaùp lyù döï aùn ñeå thöôøng xuyeân caäp nhaät caùc thay 
ñoåi cuûa heä thoáng luaät phaùp lieân quan ñoàng thôøi ñöa ra 
caùc ñeà xuaát, kieán nghò vaø ñieàu chænh caùc quy trình, quy 
ñònh cuûa coâng ty cho phuø hôïp.
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CAÙC rUûI rO  
HOAÏT ÑOÄNG (tieáp theo)

rUûI rO ÑAËC THUØ NGAØNH

naêm 2015 döï baùo thò tröôøng baát ñoäng saûn seõ coù khôûi saéc nhöng chöa theå böùt 
phaù maïnh meõ do coøn toàn taïi moät soá vaán ñeà caàn giaûi quyeát nhö: toàn kho baát 
ñoäng saûn ñaõ giaûm ñaùng keå nhöng vaãn ôû möùc cao (chuû yeáu chæ giaûm ôû phaân 
khuùc caên hoä nhoû, giaù trung bình), caùc döï aùn trung, cao caáp tieáp tuïc coøn khoù 
khaên trong naêm 2015, caùc chính saùch hoã trôï cuûa chính phuû vaãn chaäm phaùt huy 
hieäu quaû nhö goùi hoã trôï 30.000 tyû, nhaø ñaàu tö vaãn chöa maïnh daïn tham gia thò 
tröôøng, tình traïng nôï xaáu trong lónh vöïc baát ñoäng saûn vaãn cao vaø coøn aån chöùa 
nhieàu ruûi ro, vaán ñeà nguoàn voán vaãn laø thaùch thöùc lôùn, chi phí ñi vay cuûa caùc 
doanh nghieäp baát ñoäng saûn coøn khaù cao, khung giaù ñaát taêng gaáp 2 laàn gaây aùp 
löïc gia taêng chi phí döï aùn, ngoaøi ra seõ coù söï caïnh tranh raát lôùn trong phaân khuùc 
nhaø ôû bình daân.

Bieän phaùp haïn cheá ruûi ro: 

 » Coâng ty taäp trung ñaåy maïnh tieâu thuï caùc döï aùn coøn toàn kho, haïn cheá nguoàn 
cung môùi vaø chæ ñaåy maïnh phaùt trieån caùc döï aùn phuø hôïp vôùi nhu caàu thöïc teá 
cuûa thò tröôøng nhö ñaát neàn vaø chung cö phaân khuùc bình daân (doøng s-home) 
ñeå ñaåy nhanh toác ñoä baùn haøng.

 » taäp trung phaùt trieån caùc ngaønh kinh doanh phuï ñeå hoã trôï doøng tieàn cho 
hoaït ñoäng kinh doanh. taän duïng lôïi theá hoaït ñoäng cuûa chôï ñaàu moái noâng 
saûn thöïc phaåm thuû ñöùc ñeå taêng cöôøng hoaït ñoäng mua baùn xuaát nhaäp khaåu 
noâng laâm saûn, saûn phaåm phuïc vuï noâng nghieäp...tìm kieám coâng trình nhaän 
thaàu xaây döïng cô sôû haï taàng vaø daân duïng, coâng nghieäp ñeå taïo theâm doanh 
thu vaø lôïi nhuaän.

 » thöïc hieän taùi caáu truùc taøi chính, taùi cô caáu caùc khoaûn nôï, giaûm aùp löïc laõi vay, 
döï kieán phaùt haønh theâm coå phieáu cho coå ñoâng hieän höõu, ñaåy maïnh vieäc môøi 
goïi goùp voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, baùn bôùt caùc döï aùn ñaàu tö baát ñoäng saûn, caùc 
danh muïc ñaàu tö taøi chính ñeå giaûi quyeát nhu caàu voán vaø giaûm bôùt nôï vay.

giôø ñaây nhieàu vaên baûn luaät veà Quyeàn vaø nghóa 
vuï Cuûa CaùC toå ChöùC vaø Caù nhaân lieân Quan ñeán 

sôû höõu vaø ñaàu tö baát ñoäng saûn ñaõ ñöôïC söûa ñoåi, 
hoaøn thieän nhaèm ñaûm baûo moâi tröôøng ñaàu tö vaø 

thoâng tin minh baïCh.
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rUûI rO TYû GIAÙ

hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu duøng ngoaïi teä neân trong quaù 
trình taùc nghieäp caàn löu yù nhöõng bieán ñoäng cuûa tyû giaù ñeå 
traùnh ruûi ro. 

rUûI rO LAõI SUAÁT

ruûi ro laõi suaát laø ruûi ro lieân quan ñeán chi phí laõi vay phaùt 
sinh töø caùc khoaûn vay vaø nôï cuûa coâng ty khi laõi suaát treân 
thò tröôøng gia taêng. Caùc khoaûn nôï vay cuûa coâng ty chuû yeáu 
nhaèm taøi trôï cho vieäc xaây döïng, ñaàu tö goùp voán daøi haïn 
cho caùc döï aùn cuûa coâng ty. 

Bieän phaùp haïn cheá ruûi ro: 

 » hieän nay tyû troïng nôï treân toång nguoàn voán cuûa thuduc 
house khaù thaáp (toång nôï vay ngaén vaø daøi haïn chæ 
chieám 25,2% toång nguoàn voán) vaø ñöôïc ñaùnh giaù laø 
moät trong nhöõng coâng ty baát ñoäng saûn coù cô caáu taøi 
chính an toaøn. vaø coâng ty seõ tieáp tuïc duy trì tyû troïng 
nôï thaáp hoaëc tìm höôùng giaûm tyû leä nôï veà möùc phuø hôïp 
vôùi khaû naêng sinh lôøi nhaèm giaûm aùp löïc töø chi phí laõi vay.

 » thöïc hieän taùi caáu truùc taøi chính thoâng qua hình thöùc 
ñaûo nôï vay (tìm ngaân haøng, toå chöùc tín duïng hoaëc 
caùc quyõ ñaàu tö coù laõi suaát reû vaø oån ñònh ñeå thay theá) 
hoaëc huy ñoäng voán töø nhöõng keânh khaùc nhö: phaùt haønh 
theâm coå phieáu taêng voán, thoaùi voán khoûi moät soá danh 
muïc ñaàu tö, keâu goïi hôïp taùc ñaàu tö töø caùc toå chöùc lôùn 
trong vaø ngoaøi nöôùc.

rUûI rO KHAÙC

Caùc ruûi ro khaùc laø nhöõng ruûi ro khaùch quan, naèm ngoaøi khaû 
naêng kieåm soaùt cuûa coâng ty nhö ñoäng ñaát, baõo luït, hoûa 
hoaïn, chieán tranh...coù theå gaây aûnh höôûng ñeán coâng trình 
xaây döïng nhö laøm chaäm tieán ñoä hoaëc gaây thieät haïi moät 
phaàn hoaëc toaøn boä coâng trình...ñaây laø nhöõng ruûi ro ít xaûy 
ra nhöng khi xaûy ra thöôøng gaây thieät haïi raát lôùn veà vaät chaát 
vaø khoâng theå ngaên chaën ñöôïc.
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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2014

Trước nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách mới để xử lý các nút 
thắt của thị trường bất động sản là hàng tồn kho, nợ xấu, sức mua yếu, đặc biệt là gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng; 
Quốc hội cũng đã sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp theo hướng thông 
thoáng, minh bạch, hội nhập; Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm tập trung tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp và thị trường bất động sản, với chương trình kết nối doanh nghiệp với ngân hàng rất hiệu quả, xử 
lý nhu cầu chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, dịch vụ, cơ cấu căn hộ lớn thành căn hộ vừa và nhỏ 
phù hợp với nhu cầu của thị trường và khả năng tài chính của người mua nhà. 

Nhìn tổng quát năm 2014,thị trường BĐS đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành, cùng với nhóm 
giải pháp chung về giải quyết tồn kho, xử lý nợ xấu và tái cơ cấu nền kinh tế.

Nhìn chung, thị trường BĐS đã có những dấu hiệu sôi động trở lại, nhất là ở phân khúc sản phẩm có giá trị trên dưới 1 tỷ đồng/căn. 
Tại Hà Nội và TP. HCM, hàng loạt dự án chung cư giá rẻ đã được khách hàng đón nhận.

1.000.000.000
PHâN KHúC SảN PHẩM Dưới

ĐỒNG
30.000TỶ ĐỒNG

Gói TíN DụNG 
ưu Đãi 

BAÙO CAÙO 
BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
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Trong khi đó, phân khúc trung, cao cấp vẫn chưa có chuyển biến tích cực, vẫn còn nằm trong tình trạng cầm chừng và 
gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, dù lượng hàng tồn kho BĐS giảm mạnh trong năm qua, nhưng vẫn còn rất nhiều dự án không tìm được khách 
hàng. Nguyên nhân không hoàn toàn là vì giá cả, vị trí, mà là do các quy định về quy hoạch trước đây buộc chủ đầu tư 
phải làm một tỷ trọng nhà có diện tích lớn, dẫn đến giá trị cả căn cao, khó bán. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất dù có giảm, 
nhưng vẫn ở mức cao, nên giá thành xây dựng cũng bị đẩy lên, kéo giá bán cũng tăng theo.

Trong năm 2014, thị trường BĐS cũng chứng kiến sự sàng lọc mạnh mẽ. Những nhà đầu tư thiếu năng lực, thiếu chuyên 
nghiệp, kinh doanh theo kiểu “ăn xổi” đã bị loại bỏ, hoặc phải tự rút lui khỏi thị trường theo kiểu bán đứt dự án. Các 
doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có tiềm lực tài chính đủ mạnh, kinh nghiệm quản lý tốt đã thực 
sự vào cuộc và họ đã tự tạo sân chơi, vị thế cho mình.

Năm 2014 cũng cho thấy nhiều chủ đầu tư rất linh hoạt trong các phương án kinh doanh, như chú trọng cho công tác 
quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, áp dụng điều khoản thanh toán linh hoạt, phù hợp với khả năng chi trả của khách, phối 
hợp với ngân hàng hỗ trợ tài chính cho khách, khuyến mãi, giảm giá…
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KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014: 

Ban điều hành Thuduc House trong năm đã nỗ lực rất nhiều để giúp đẩy mạnh tăng trưởng 
doanh thu và lợi nhuận nhằm cải thiện khả năng sinh lời, khả năng thanh khoản, gia tăng nguồn 
vốn nội bộ, giảm áp lực nợ và chi phí lãi để tiếp tục duy trì được cơ cấu tài chính an toàn và gia 
tăng sức mạnh nội tại cho công ty. Tuy nhiên do tình hình bất động sản chỉ mới trong giai đoạn 
vượt qua khủng hoảng và chưa thể tăng trưởng mạnh nên dù kết quả kinh doanh năm 2014 có 
tốc độc tăng trưởng vượt bậc so với năm 2013 nhưng không đạt kế hoạch kinh doanh đã được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2014 
Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 
2013

Kế hoạch 
2014

Thực hiện 
2014

Tỷ lệ đạt  
kế hoạch

% Tăng/ giảm 
so với năm 

2013

Tổng doanh thu 420.157 745.556 633.833  85,0% 50,9%

Tổng chi phí 391.925 671.710  586.673  87,3% 49,7%

Lãi/ lỗ công ty LD, LK (4.431) -   5.139 - -

Lợi nhuận trước thuế 23.801 73.846  52.299  70,8% 119,7%

Lợi nhuận sau thuế 19.459 64.306  47.660 74,1% 144,9%

Lợi nhuận sau thuế của 
cổ đông Công ty mẹ 21.677 67.106    51.055  76,1% 135,5%

EPS (đồng) 572             1.343 135,1%
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2014

Vào ngày 29/09/2014, Thuduc House đã mua thêm cổ phần của CTCP Đầu tư Phước Long 
và nâng tỷ lệ góp vốn của công ty này từ 37,59% lên 61,94% và công ty này đã trở thành công 
ty con của Thuduc House. 

Nhìn chung, tình hình kinh doanh năm 2014 của tập đoàn có dấu hiệu khởi sắc sau 3 năm suy 
giảm liên tục kể từ năm 2011 đến nay. Kết quả kinh doanh cải thiện đồng bộ ở nhiều mặt hoạt 
động, doanh thu thuần tăng 38,8%, doanh thu tài chính tăng gấp 8 lần và thu nhập khác tăng gấp 
4 lần, bên cạnh đó khoản lãi 5,1 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết (năm 2013 bị lỗ 4,4 tỷ) 
đã góp phần làm lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng mạnh 144,9% (tăng tương ứng 28,2 tỷ đồng) 
so với năm trước, tuy nhiên kết quả này chỉ mới đáp ứng 74,1% kế hoạch. Riêng lợi nhuận sau 
thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 51 tỷ đồng tăng 135,5% so với cùng kỳ và đạt 76,1% kế hoạch. 

Lợi nhuận tăng nhanh đã góp phần cải thiện đáng kể các hệ số khả năng sinh lời và giúp EPS 
của công ty tăng từ mức 572 đồng lên 1.343 đồng/cổ phiếu. Mặc dù chưa đạt kế hoạch kỳ vọng 
nhưng đây là năm có kết quả kinh doanh tăng mạnh và tốt nhất trong 4 năm trở lại đây, dấu hiệu 
này cho thấy công ty đã vượt qua được giai đoạn kinh doanh khó khăn nhất và bắt đầu phục hồi 
từ sau cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản năm 2011.

633TỶ ĐỒNG

TổNG DoaNH THu
HỢP NHẤT

BAÙO CAÙO 
BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo)

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014



Doanh thu:

CƠ CẤU DOANH THU THUẦN THEO LĨNH VỰC NĂM 2014
Đvt: tỷ đồng

CHỈ TIÊU 2013 2014 Thay đổi (giá 
trị) Tăng giảm (%)

DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG & 
CUNG CẤP DỊCH VỤ 409,5 568,3 158,8 38,8%

 » Địa ốc 247,1 377,3 130,2 52,7%

 » Dịch vụ quản lý chợ 126,3 152,5 26,2 20,7%

 » Thương mại, dịch vụ 2,8 6,0 3,2 117,2%

 » Dịch vụ khách sạn 16,8 11,8  (5,0) -29,8%

 » Khác 16,5 20,7 4,2 25,6%

DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH              6,3 49,4 43,1 683,9%

THU NHẬP KHÁC              4,4 16,2 11,8 270,2%

TỔNG DOANH THU 420,2 633,8 213,6 50,9%

Tỷ trọng doanh thu thuần theo lĩnh vực kinh doanh

Địa ốc 60,4% 66,40%

Dịch vụ quản lý chợ 30,8% 26,84%

Thương mại, dịch vụ 0,7% 1,05%

Dịch vụ khách sạn 4,1% 2,08%

Khác 4,0% 3,63%
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2014

Địa ốc

Thương mại, dịch vụ
Dịch vụ quản lý chợ

Khác
Dịch vụ khách sạn

1%
2% 4%

27%

66%

doanh thu thuaàn  
theo lónh vöïc kinh doanh 
naêm 2014
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Cơ cấu doanh thu thuần hợp nhất năm 2014 của TDH 

 Tổng doanh thu năm 2014 của Thuduc House Group tăng mạnh 213,6 tỷ đồng 
(tăng 50,9%) nhưng chỉ đạt 84% so với kế hoạch. Trong đó doanh thu thuần từ 
hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 568,3 tỷ đồng chiếm 89,7%, riêng doanh 
thu tài chính và thu nhập khác gia tăng mạnh so với năm 2013 và cũng tăng tỷ lệ 
đóng góp vào tổng doanh thu hơn so với năm trước, doanh thu tài chính chiếm 
7,8% và thu nhập khác chiếm 2,6% tổng doanh thu 2014. Cụ thể:

 » Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 38,3% (tăng 158,7 
tỷ đồng) chủ yếu là do sự gia tăng doanh thu thuần tư hoạt động kinh doanh 
địa ốc và hoạt động quản lý chợ, trong đó:

 › Hoạt động kinh doanh địa ốc tiếp tục hồi phục mạnh, tăng 52,7% đạt 
377 tỷ đồng trong năm 2014 và chiếm 66,4% trong doanh thu thuần. 
Doanh thu địa ốc được đóng góp chủ yếu từ các dự án đang tồn kho 
và chưa có nguồn thu từ dự án mới, gồm: Dự án chung cư Trường Thọ, 
Long Hội city, tiêu thụ hết giai đoạn 1 dự án Phước Long Spring Town, 
chuyển nhượng khu dất 14,4ha Hiệp Bình Phước, nhận thầu xây lắp. 
Do dòng sản phẩm căn hộ nhỏ S-home và một số dự án đất nền chậm 
triển khai và chưa kịp đưa ra kinh doanh năm 2014 nên cũng gây ảnh 
hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch doanh thu.

 › Doanh thu thuần từ dịch vụ quản lý chợ năm 2014 vẫn duy trì đà tăng 
trưởng ổn định như các năm trước, tăng 20,7% và chiếm gần 27% doanh 
thu thuần, tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động dịch vụ 
quản lý tại chợ Đầu mối Nông Sản Thủ Đức và việc đẩy mạnh hoạt 
động kinh doanh phân bón, xuất khẩu hàng nông sản.

 » Một điểm đáng chú ý, trong năm 2014 ghi nhận 49,36 tỷ đồng doanh 
thu tài chính, tăng gấp 8 lần về giá trị so với năm 2013. Do thị trường 
chứng khoán có nhiều khởi sắc nên trong năm công ty đã đẩy mạnh 
thanh lý các khoản đầu tư tài chính thu về lợi nhuận 33,9 tỷ (chủ yếu 
là bán cổ phiếu Tổng công ty Phong Phú và PPi), ngoài ra cổ tức và lợi 
nhuận được chia cũng gia tăng hơn 6 tỷ đồng đạt 9,85 tỷ. Tuy nhiên 
doanh thu tài chính cũng chỉ mới đạt 75% kế hoạch, nguyên nhân là do 
chưa ghi nhận phần lợi nhuận được chia từ dự án Cantavil Premier trong 
năm 2014 như dự kiến ban đầu.

 » Thu nhập khác đạt 16,4 tỷ đồng, chủ yếu là do việc thanh lý khu đất của 
công ty con Tam Bình mang lại lợi nhuận gần 9 tỷ đồng.

TỶ ĐỒNG213,6
TổNG DoaNH THu
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Chi phí

CƠ CẤU CHI PHÍ NĂM 2014
Đvt: tỷ đồng

STT CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2014 Thay đổi
Tỷ trọng 

so với DTT 
2014

1 Giá vốn hàng bán 279,9 471,9 68,6% 83,0%

2 Chi phí bán hàng 5,6 9,3 65,1% 1,6%

3 Chi phí quản lý  
doanh nghiệp 51,8 65,2 25,9% 11,5%

4 Chi phí tài chính 51,8 36,9 -28,9% 6,5%

5 Chi phí khác 2,8 3,4 20,7% 0,6%

Tổng chi phí 391,9 586,7 49,7% 83,0%
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2014

Trong năm 2014, nhìn chung tốc độ tăng tổng chi phí đạt 49,7% thấp hơn tốc 
độ tăng của tổng doanh thu (50,9%) đã góp phần làm gia tăng biên lợi nhuận 
trước thuế cho công ty. Tuy nhiên, bên cạnh việc quản lý và kiểm soát tốt các 
chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí tài chính thì công ty đang đối mặt với 
việc gia tăng chi phí giá vốn hàng bán. Cụ thể:

 » Trong năm công ty vẫn duy trì chính sách tiết kiệm và quản lý chi phí hợp 
lý nên tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh 
thu thuần tiếp tục ổn định ở mức thấp như năm 2013 (chiếm 13,1% doanh 
thu thuần), mức này đã giảm đáng kể so với giai đoạn năm 2010 - 2011 
(chiếm khoảng gần 16% doanh thu thuần).

 » Ngoài ra, Thuduc House cũng được hưởng lợi nhờ vào sự hồi phục của nền 
kinh tế và thị trường chứng khoán, nên năm 2014 đã giảm khoảng 4 tỷ đồng 
lãi vay và hoàn nhập 20,5 tỷ đồng các khoản dự phòng đầu tư tài chính. Điều 
này góp phần làm chi phí tài chính giảm hơn 14 tỷ đồng so với năm 2013.

 » Tuy nhiên, dấu hiệu gia tăng chi phí giá vốn hàng bán trong năm nay là rất 
đáng lưu ý. Tỷ trọng giá vốn hàng bán năm 2014 chiếm đến 83% doanh thu 
thuần ( tỷ lệ này năm 2013 là 68,4%) và đây là tỷ trọng giá vốn hàng bán 
cao nhất trong giai đoạn 5 năm trở lại đây. Nguyên nhân chính chủ yếu làm 
gia tăng giá vốn hàng bán chính là do mảng kinh doanh địa ốc, trong đó các 
dự án Phước Long Spring Town, dự án Long Hội city và chung cư Trường 
Thọ có tỷ trọng giá vốn hàng bán khá cao. Ngoài ra mảng dịch vụ khách sạn 
của khách sạn LaSapinette Đà Lạt tiếp tục có lợi nhuận gộp âm (do chi phí 
khấu hao cao làm giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu) cũng góp phần làm 
tăng tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thuần và giảm biên lợi nhuận gộp 
của Công ty. Đây là vấn đề công ty sẽ tiếp tục tập trung giải quyết trong thời 
gian tới để cải thiện khả năng sinh lời của mảng hoạt động kinh doanh chính.
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PHâN TÍCH CÁC CHỈ Số TÀI CHÍNH:

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT CHỈ TIÊU 2012 2013 2014 Tăng/giảm 2014 so 
với 2013

1 CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Hệ số thanh toán ngắn hạn 2,15 2,05 2,23 0,18
Hệ số thanh toán nhanh 1,07 1,12 0,97 -0,15

2 CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VốN/ TÀI SẢN
Tổng nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 0,36 0,36 0,38 0,02
Nợ dài hạn/ Tổng nguồn vốn 0,16 0,14 0,16 0,02
Khả năng thanh toán lãi vay (EBiT/lãi vay) 1,60 1,44 2,04 0,60

3 CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
Vòng quay tổng tài sản 0,09 0,18 0,24 0,06
Vòng quay tài sản cố định 0,96 2,21 2,48 0,27
Vòng quay các khoản phải thu 0,45 0,93 1,34 0,41
Vòng quay hàng tồn kho 0,34 0,60 0,84 0,24

4 CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
Biên lợi nhuận gộp 24,4% 31,6% 17,0% -14,6%
Biên lợi nhuận HĐKD 11,3% 6,5% 6,0% -0,5%
RoS 16,4% 5,3% 9,0% 3,7%
RoE 2,5% 1,6% 3,7% 2,1%
Roa 1,5% 1,0% 2,2% 1,2%

5 EPS 870 572 1.343
6 GIÁ TRỊ SỔ SÁCH 35.557 35.919 36.837

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2014 của TDH đã cải thiện đáng kể sau 2 năm giảm liên tiếp, và tiếp tục duy trì ở mức 
cao. Trong năm 2014 tài sản ngắn hạn của công ty tăng khá nhanh và công ty đã thanh toán hơn 80 tỷ đồng nợ trái phiếu 
đến hạn nên khả năng thanh khoản cuối kỳ cải thiện vượt bậc hơn so với cuối năm 2013. Tài sản ngắn hạn tăng nhanh 
chủ yếu là do ảnh hưởng từ việc hợp nhất thêm công ty cổ phần Đầu tư Phước Long (tăng tỷ lệ vốn góp từ công ty liên 
doanh liên kết lên thành công ty con). Ngoài ra lượng tiền mặt cuối kỳ của Thuduc House là 94,4 tỷ đồng, tăng hơn gấp 
đôi so với cùng kỳ do công ty bán được nhiều dự án tồn kho và đẩy nhanh thu hồi các công nợ hơn.

Điều này cho thấy áp lực thanh khoản nợ trái phiếu phát sinh từ cuối năm 2013 đã hoàn toàn được giải quyết. Tại thời 
điểm cuối năm 2014, sau khi đã chi trả được phần lớn lượng nợ trái phiếu đến hạn thì hệ số thanh khoản của công ty 
vẫn rất cao với lượng tiền mặt tại quỹ dồi dào hơn so với năm trước. Khả năng đáp ứng các khoản nợ đến hạn của công 
ty hiện đang rất tốt.

Lợi nhuận năm 2014 tăng trưởng nhanh đã làm gia tăng hệ số khả năng thanh toán lãi vay từ mức 1,44 lên 2,04, hệ số 
này cho thấy lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra cao gấp 2,04 lần chi phí lãi vay phải trả, công ty đang sử dụng nợ vay hiệu 
quả hơn so với các năm trước. 
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Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động:

Năm 2014 năng lực hoạt động của công ty có dấu hiệu 
hồi phục rõ nét, hầu hết các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt 
động đều tăng trưởng tốt. Việc đẩy nhanh tiêu thụ hàng 
tồn kho và thu hồi công nợ tồn đọng đã giúp cải thiện 
vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải 
thu cho công ty, từ đó góp phần cải thiện hiệu quả sử 
dụng tài sản của công ty, vòng quay tổng tài sản và vòng 
quay tài sản cố định đều gia tăng. Các chỉ tiêu về năng 
lực hoạt động năm 2014 được đánh giá là tốt nhất kể từ 
năm 2010 đến nay, dấu hiệu này cho thấy tình hình kinh 
doanh của công ty bắt đầu khởi sắc sau thời gian dài chịu 
ảnh hưởng từ sự trì trệ của thị trường bất động sản.

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Mặc dù lợi nhuận ròng 2014 tăng trưởng 144,9% nhưng 
biên lợi nhuận gộp của công ty lại suy giảm 14,6% so với 
năm trước. Như đã đề cập ở phần phân tích cơ cấu chi phí, 
trong năm nay giá vốn hàng bán vẫn còn cao đặc biệt là giá 
vốn hàng bán của các dự án địa ốc do ảnh hưởng của chi 
phí vốn và thời gian tiêu thụ kéo dài. Do đó mặc dù công 
ty kiểm soát được các chi phí khác nhưng do mức tăng 
giá vốn hàng bán cao đã làm giảm biên lợi nhuận thuần 
hoạt động kinh doanh, và làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng 
trưởng biên lợi nhuận ròng. Trong thời gian tới công ty sẽ 
tập trung lưu ý vấn đề kiểm soát giá vốn đầu tư dự án để 
cải thiện hiệu quả sinh lời của mảng kinh doanh chính. 

RoS: Là hệ số đo lường khả năng sinh lời và kiểm soát 
chi phí của công ty. Mặc dù RoS năm 2014 có cải thiện 
đáng kể so với năm 2013, tuy nhiên RoS chỉ đạt 9% và 
khá thấp so với giai đoạn 2010 và 2011 (là những năm đạt 
được mức doanh thu tương ứng). Nguyên nhân chính là do 
trong năm, chi phí giá vốn hàng bán của hoạt động kinh 
doanh còn cao nên biên lợi nhuận gộp của hoạt động kinh 
doanh chính bị suy giảm mạnh. RoS gia tăng chủ yếu là 
do đóng góp từ mảng tài chính, thu nhập khác từ chuyển 
nhượng khu đất Tam Bình, lãi liên doanh liên kết và giảm 
thuế so với năm trước. Tăng trưởng RoS trong năm nay 
chưa thật sự là tín hiệu của sự tăng trưởng bền vững do 
khả năng sinh lời của mảng hoạt động chính suy giảm và 
trong 3 năm gần đây tỷ trọng giá vốn hàng bán luôn ở mức 
tương đối cao.

Roa: Là hệ số đo lường hiệu quả hoạt động của công ty, 
chịu sự tác động từ 2 yếu tố là RoS và vòng quay tổng 
tài sản. Suất sinh lời trên tổng tài sản (Roa) năm 2014 
của công ty đạt 2,2% cao hơn 1,2% so với năm trước, 
nhưng hiện vẫn còn khá khiêm tốn so với một số công 
ty bất động sản khác có quy mô tương ứng được niêm 
yết trên sàn HoSE. Trong năm hiệu quả hoạt động của 
công ty được cải thiện trên cả 2 khía cạnh là: Cải thiện khả 
năng sinh lời (RoS) và gia tăng hiệu quả sử dụng tài sản 
do doanh thu tăng nhanh (vòng quay tổng tài sản tăng). 
Một điểm đáng lưu ý là mặc dù hiệu suất sử dụng tài sản 
cải thiện liên tục trong 3 năm gần đây nhưng tốc độ tăng 
trưởng RoS thì chưa thật sự ổn định. Do đó, thời gian tới, 
công ty sẽ tập trung cải thiện hệ số Roa của mình bằng 
việc kiểm soát tốt hơn chi phí giá vốn để gia tăng khả năng 
sinh lời, tăng hệ số RoS.

RoE: Là khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu, chịu sự tác 
động bởi 3 nhân tố là tỷ lệ lãi ròng, vòng quay tổng tài sản 
và tỷ số đòn bẩy. Năm 2014 hệ số RoE đã cải thiện đáng 
kể sau 2 năm giảm liên tục, tăng từ mức 1,6% của năm 
trước lên 3,7%, tuy nhiên vẫn còn khá thấp. Do tỷ lệ lãi 
ròng chưa cao nên công ty chưa tận dụng được hiệu quả 
của việc gia tăng đòn bẩy tài chính vì thế RoE vẫn còn khá 
khiêm tốn. Trong thời gian tới công ty sẽ nỗ lực cải thiện 
khả năng sinh lời để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho 
chủ sở hữu.
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PHâN TÍCH CẤU TRúC TÀI SẢN VÀ NGUồN VốN CÔNG Ty Mẹ

Do trong năm 2014, Thuduc House tăng thêm tỷ lệ góp vốn vào công ty cổ 
phần đầu tư Phước Long từ 37% lên 61,94% nên Phước Long trở thành công 
ty con và được hợp nhất vào Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn. Do đó 
để không bị ảnh hưởng bởi việc hợp nhất công ty Phước Long thì việc phân tích 
cấu trúc tài sản và nguồn vốn sẽ dựa vào báo cáo tài chính kiểm toán của công 
ty mẹ để có được một bức tranh tổng quan về tình hình tài chính của TDH.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2014
Đvt: tỷ đồng

CHỈ TIÊU 2013 2014
Tăng giảm  

so với đầu năm
Giá trị Tỷ lệ %

TÀi SảN
a. TÀi SảN NGẮN HẠN 753,93 657,56 (96,37) -12,8%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 37,62 54,65 17,03 45,3%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 13,12 22,62 9,50 72,5%
3. Các khoản phải thu 258,72 167,61 (91,11) -35,2%
4. Hàng tồn kho 435,95 406,49 (29,46) -6,7%
5. Tài sản ngắn hạn khác 8,50 6,18 (2,32) -27,3%
B. TÀi SảN DÀi HẠN 1.311,90 1.456,71 144,81 11,0%
1. Tài sản cố định 12,35 77,11 64,76 524,3%
2. Bất động sản đầu tư 7,35 74,55 67,20 914,3%
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.280,46 1.298,69 18,23 1,4%
4. Tài sản dài hạn khác 11,72 6,36 (5,36) -45,7%
TổNG CỘNG TÀi SảN 2.065,83 2.114,28 48,45 2,3%
a. NỢ PHải TRả 762,18 787,45 25,27 3,3%
1. Nợ ngắn hạn 438,26 440,37 2,11 0,5%
2. Nợ dài hạn 323,91 347,07 23,16 7,1%
B.VỐN CHỦ SỞ HỮu 1.303,65 1.326,82 23,17 1,8%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 381,50 381,50 - -
C.LỢi íCH Cổ ĐÔNG THiỂu SỐ - - - -
TổNG CỘNG NGuỒN VỐN 2.065,83 2.114,28 48,45 2,3%

Nguồn: Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán 2014

TỶ ĐỒNG2.144
TổNG TÀi SảN

TỶ ĐỒNG1.326
VỐN CHỦ SỞ HỮu
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Về cơ cấu tài sản:

Tại thời điểm 31/12/2014 tổng tài sản của công ty mẹ Thuduc House đạt 2.114 
tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2013. Có sự chuyển dịch cơ cấu tài sản khá lớn 
trong năm 2014, tài sản ngắn hạn đã giảm mạnh 96,37 tỷ đồng, và chỉ chiếm 
31% tổng tài sản, còn tài sản dài hạn lại tăng thêm 144,8 tỷ đồng chiếm đến 
69% tổng tài sản. Tài sản dài hạn tăng mạnh là do trong năm công ty đã mua 
thêm tài sản cố định là toà nhà 3-5 Pasteur làm trụ sở kinh doanh chính (giá trị 
nhà và quyền sử dụng đất là 67 tỷ đồng), tăng thêm giá trị bất động sản đầu tư 
bằng việc thuê theo hình thức mua dài hạn tầng 8 toà nhà Cantavil Premier để 
cho thuê lại; và tăng tỷ lệ góp vốn để chuyển công ty cổ phần Đầu tư Phước 
Long thành công ty con. 

 Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu là do công ty đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ 
phải thu (nhất là các khoản phải thu khách hàng) và bán bớt hàng tồn kho, các 
khoản phải thu giảm hơn 91 tỷ và hàng tồn kho giảm gần 30 tỷ đồng so với 
cuối năm 2013.

Sự chuyển dịch cơ cấu tài sản trong năm qua cho thấy, khi tình hình kinh doanh 
có nhiều dấu hiệu cải thiện công ty đã tích cực bán hàng và thu hồi công nợ 
để sử dụng nguồn vốn nội bộ này tái đầu tư mua sắm thêm tài sản và mở rộng 
quy mô hoạt động dài hạn. Việc công ty mua toà nhà 3-5 Pasteur sẽ giúp công 
ty giảm đáng kể gánh nặng chi phí đi thuê văn phòng như những năm trước 
(trung bình 1 tỷ đồng/tháng tiền thuê toà nhà 13-15-17 Trương Định). Ngoài 
ra khi gia tăng vốn đầu tư vào công ty Phước Long sẽ góp phần mở rộng thêm 
quỹ đất tiềm năng và tạo cơ hội phát triển thêm nhiều dự án bất động sản của 
Thuduc House.

Việc chuyển công ty Phước Long thành công ty con đã góp phần làm tăng tổng 
tài sản của tập đoàn, theo đó tổng tài sản của Thuduc House Group cuối năm 
2014 tăng thêm 7,9% đạt 2.439 tỷ đồng. 

Nhìn chung sau một thời gian dài phải hạn chế đầu tư và thu hẹp quy mô hoạt 
động do thị trường bất động sản gặp khủng hoảng, trong 2 năm gần đây Thuduc 
House đã tiếp tục tái đầu tư và mở rộng quy mô theo hướng ưu tiên tạo quỹ 
đất để phát triển dài hạn, chuẩn bị cho chu kỳ hồi phục mới của thị trường.

taêng tröôûng taøi saûn tdh group qua caùc naêm

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

2010
-

500

1.000

1.500
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3.000
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Về cơ cấu nguồn vốn:

Tình hình tài chính trong năm 2014 của Thuduc House đã ổn định hơn sau khi thanh toán 
được phần lớn 202 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đến hạn cuối năm 2013. Về cơ bản, do 
tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2014 cải thiện đáng kể, công ty đã tạo ra được 
phần lớn nguồn vốn nội bộ để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu vốn, trả nợ đến hạn…nên 
đã hạn chế được việc sử dụng nguồn vốn từ bên ngoài. Tổng nợ phải trả chỉ tăng nhẹ 25 
tỷ đồng và không có biến động lớn trong các khoản nợ ngắn cũng như nợ dài hạn. Do đã 
thanh toán gần hết nợ trái phiếu đến hạn nên tỷ trọng nợ ngắn hạn đã giảm từ 60% xuống 
còn 55% trên tổng nợ phải trả.

Tại ngày 31/12/2014 tổng nợ phải trả chiếm 37,2% trên tổng nguồn vốn, và công ty tiếp 
tục giữ tỷ trọng nợ vay ở mức thấp (25,2% trên tổng nguồn vốn). Tuy nhiên tỷ lệ nợ vay 
này vẫn còn cao so với khả năng sinh lời hiện tại của công ty, hệ số EBiT/Tổng tài sản có 
cải thiện so với năm trước (tăng từ 3,4% lên 4,2%) nhưng vẫn ở mức thấp hơn so với lãi 
suất vay trung bình trong năm. Như vậy công ty vẫn chưa sử dụng công cụ nợ vay thật sự 
hiệu quả. Công ty sẽ phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện khả năng sinh lời và gia tăng hiệu 
quả của đòn bẩy tài chính.

KẾT LUẬN:

Trong năm 2014 kết quả kinh doanh của Thuduc House tăng trưởng rất khả quan sau 3 
năm suy giảm liên tục do khủng hoảng của thị trường bất động sản và có nhiều tín hiệu 
cho thấy công ty đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất để bắt đầu cho một chu kỳ 
phục hồi. Lợi nhuận thuần hợp nhất sau thuế năm 2014 tăng 144% đạt 47,7 tỷ đồng và 
lợi nhuận thuần sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng tăng 135% đạt 51,1 tỷ đồng, tuy 
nhiên với kết quả trên Thuduc House cũng chỉ mới đạt được 75% kế hoạch đã đề ra. 
Tình hình kinh doanh chuyển biến tích cực ở hầu hết các mảng hoạt động, doanh thu 
thuần tăng mạnh, lợi nhuận tài chính, lợi nhuận khác và lãi liên doanh liên kết cũng gia 
tăng vượt bậc so với năm trước. Theo đó, các hệ số về hiệu quả hoạt động và khả năng 
sinh lời của công ty như Roa, RoE đều cải thiện giúp EPS của công ty tăng từ mức 572 
đồng lên 1.343 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, khả năng sinh lời hiện tại của công ty vẫn còn 
khá thấp do biên lợi nhuận chính của mảng hoạt động địa ốc có xu hướng suy giảm vì 
giá vốn hàng bán địa ốc tăng cao so với các năm trước. Đây là vấn đề đáng quan tâm, và 
công ty sẽ phải có nhiều biện pháp để tiếp tục giảm chi phí giá vốn hàng bán nhằm nâng 
cao hơn nữa khả năng sinh lời, gia tăng hiệu quả của đòn bẩy tài chính cũng như năng lực 
cạnh tranh trong dài hạn. 

Những điểm đáng lưu ý là trong năm công ty đã liên tục cải thiện được hiệu quả hoạt động 
kinh doanh khi gia tăng vòng quay tồn kho, các khoản phải thu, tăng cường hiệu suất sử dụng 
tài sản, cải thiện khả năng sinh lời tạo ra được nguồn vốn nội bộ để đáp ứng hầu hết nhu cầu 
chi tiêu vốn của mình. Song song với việc chi trả được trên 90% nợ trái phiếu đáo hạn, công 
ty đã tiếp tục đầu tư vốn mở rộng quy mô bằng việc gia tăng tỷ lệ góp vốn vào công ty cổ 
phần đầu tư Phước Long để chuyển công ty này thành công ty con; mua toà nhà 3-5 Pasteur, 
Q.1 làm trụ sở chính để giảm chi phí đi thuê văn phòng trong dài hạn, đầu tư thêm quỹ đất…  
để chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản sắp tới.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG Ty CON:
 Các thay đổi trọng yếu trong danh sách công ty con và công ty liên doanh liên kết: 

 » Công ty con: Tăng số lượng công ty con của Thuduc House từ 07 công ty lên 08 Công ty: Do tăng tỷ lệ vốn góp của 
Công ty cổ phần Đầu tư Phước Long lên 61,94%.

 » Công ty liên doanh liên kết: Hiện nay số lượng công ty liên doanh liên kết của Thuduc House là 8 công ty và có các 
thay đổi cụ thể như sau:

 » Thoái 100% vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Đại Á,

 » CTCP Đầu tư Phước Long đã chuyển thành công ty con

 » Tăng tỷ lệ góp vốn vào công ty cổ phần dịch vụ và XTTM Hiệp hội DN TP.HCM lên 31,4%

Kết quả kinh doanh của các công ty con:

BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH TỔNG HỢP CÁC CÔNG TY CON TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2014

Đvt: triệu đồng

stt CÔNG Ty

TỔNG DOANH THU LỢI NHUẬN SAU THUẾ

2014 So với 2013 2014 Tăng giảm  
so 2013

Kế hoạch 
2014

Tỷ lệ thực 
hiện kế 
hoạch

1 Công ty TNHH QL & KD Chợ NS 
Thủ Đức  154.755 19,2% 14.445 16,0% 10.503 137,5%

2 Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình 
Thủ Đức 5.986 5,7% 260,2 -15,1% - -

3 Công ty cổ phần Thông Đức 11.807 -31,9% (12.593) - (10.000) -

4 Công ty TNHH Nước đá tinh khiết 
Đông an Bình 7.338 -0,5% 29,6 102,9% 17,6 168,6%

5 Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức 714,5 -56% 415,9 251% 365,4 114%

6 Công ty cổ phần Đầu tư Huế Nhà 
Thủ Đức 923 - 657,9 - (500) -

7 Công ty CP Thuduc House Wood Trading 1.268 - (122) - - -

8 Công ty CP Đầu tư Phước Long(*) 263.356 -44,2% 297,4 11,6% - -

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của các công ty con

(*) Ngày 29/09/2014, CTCP Đầu tư Phước Long đã trở thành công ty con của Thuduc House.

Sau 2 năm Thuduc House thực hiện quá trình tái cơ cấu, sắp xếp và rà soát lại hoạt động của các công ty thành viên, cùng 
với nỗ lực hỗ trợ các công ty con trong quá trình quản lý, phát triển kinh doanh... hầu hết các công ty thành viên trong 
năm 2014 tiếp tục có kết quả kinh doanh cải thiện hơn. Cụ thể, Công ty chợ Nông Sản Thủ Đức vẫn duy trì tốt đà tăng 
trưởng mạnh và ổn định, công ty Phúc Thịnh Đức; nước đá Đông an Bình và đầu tư Huế Nhà Thủ Đức đã có mức tăng 
trưởng lợi nhuận tốt, riêng công ty Thông Đức vẫn còn phát sinh lỗ khá lớn.
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CÔNG Ty TNHH QL&KD  
CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC:

Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH 
QL&KD chợ Nông Sản Thủ Đức trong năm 2014 tiếp tục 
giữ vững đà tăng trưởng ổn định và vượt kế hoạch đề ra 
giúp công ty này giữ vững vị trí là công ty con hoạt động 
hiệu quả nhất của Thuduc House Group trong các năm 
qua. Cụ thể:

 » Tổng Doanh thu năm 2014 đạt: 154,7 tỷ đồng, tăng 
19,2% so với cùng kỳ và tiếp tục vượt kế hoạch. Trong 
đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính 
tăng 19,5% đạt 152,5 tỷ đồng và vẫn đóng góp trên 
98% tổng doanh thu của công ty.

 » Lợi nhuận sau thuế đạt: 14,4 tỷ đồng tăng 16% so với 
2013 và vượt mức 37,5% so với kế hoạch kinh doanh.

Mặc dù trong năm lượng hàng nhập chợ bình quân có suy 
giảm nhưng nhờ vào việc đẩy mạnh doanh thu từ hàng hoá 
xuất khẩu đã giúp công ty duy trì đà tăng trưởng ổn định. 
Ngoài ra trong năm nay công ty có phát sinh chi phí tài 
chính 6,6 tỷ đồng vượt trội hơn các năm trước (do khoản 
lỗ thoái vốn đầu tư) nhưng nhờ công ty giảm đáng kể được 
chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên biên 
lợi nhuận sau thuế vẫn đảm bảo như các năm trước đó.

CÔNG Ty TNHH DỊCH VỤ  
TAM BÌNH THỦ ĐỨC

Mặc dù là một trong những công ty con mang lại lợi nhuận 
cho Thuduc House Group nhưng kết quả hoạt động kinh 
doanh của công ty Tam Bình khá thấp chưa tương xứng với 
quy mô vốn đầu tư và có chiều hướng sụt giảm trong năm 
2 năm gần đây. Do đó, trong năm 2014 ban Quản trị của 
Thuduc House đã mạnh mẽ tái cơ cấu công ty này bằng 
cách giảm phần vốn đầu tư của Tam Bình từ 43 tỷ xuống 
còn 6 tỷ đồng và tiếp tục rà soát hỗ trợ công ty thực hiện 
tái cơ cấu hoạt động kinh doanh cải thiện khả năng sinh lời.

 » Tổng Doanh thu 2014 đạt: 5,9 tỷ đồng tăng nhẹ 5,7% 
so với cùng kỳ.

 » Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế sụt giảm 15% so với năm 
2013 và chỉ đạt xấp xỉ 260 triệu đồng.  

Nguyên nhân chính làm cho biên lợi nhuận thuần bị giảm 
so với cùng kỳ là do tỷ trọng giá vốn hàng bán trong kỳ 
gia tăng do chi phí dịch vụ mua ngoài tăng hơn 32% (tăng 
gần 600 triệu đồng). Một điểm tích cực đáng lưu ý là trong 
năm công ty đã duy trì tốt chính sách tiết kiệm, tổng chi 
phí bán hàng; chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác 
tiếp tục giảm 6% so với năm 2013.

154,7 TỶ ĐỒNG

TổNG DoaNH THu
5,9 TỶ ĐỒNG

TổNG DoaNH THu
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CÔNG Ty CỔ PHẦN THÔNG ĐỨC

Là công ty có khoản lỗ lớn nhất trong các công ty thành 
viên của Thuduc House, do công ty phải trích lập khấu 
hao cao theo phương pháp đường thẳng trong khi chưa 
có nhiều doanh thu từ khách sạn La Sapinette Đà Lạt nên 
làm cho công ty bị lỗ liên tiếp trong những năm qua. Kể từ 
năm 2011 công ty đã nỗ lực trong việc cải thiện kết quả 
kinh doanh nhằm giảm lỗ, tuy nhiên trong năm 2014 do 
điều kiện kinh doanh không thuận lợi đã làm tăng khoản lỗ 
sau thuế so với năm 2013.

 » Tổng doanh thu năm 2014 đạt: 11,8 tỷ đồng chỉ đạt 
84% kế hoạch và giảm sút 31,9% so với năm 2013. 
Doanh thu giảm là do số lượng đặt tiệc cưới, hội nghị 
tại Khách sạn Lasapinette Đà Lạt giảm do có nhiều nhà 
hàng mới khai trương và các tuyến đường chung quanh 
địa bàn đang thi công sửa chữa. Bên cạnh đó lượng 
khách hàng quốc tế (Nga, Trung Quốc, Thái Lan) cũng 
suy giảm do các bất ổn liên quan tới kinh tế và chính 
trị. Ngoài ra việc khách hàng cũ trả lại mặt bằng trung 
tâm thương mại Lang Biang nhưng công ty vẫn chưa 
tìm được khách hàng mới cũng là nguyên nhân làm cho 
công ty chưa thể gia tăng được doanh thu.

 » Doanh thu giảm sút trong khi chi phí khấu hao được 
hạch toán vào giá vốn vẫn cao đã làm cho khoản lỗ 
sau thuế của công ty Thông Đức tăng thêm so với năm 
trước. Cuối năm 2014 công ty tiếp tục bị lỗ 12,5 tỷ 
đồng (năm 2013 lỗ 8,6 tỷ đồng).

CÔNG Ty TNHH NƯớC ĐÁ  
TINH KHIẾT ĐÔNG AN BÌNH

Công ty nước đá Đông an Bình sau một năm thực hiện 
kiểm soát chặt chẽ chi phí đã chuyển từ lỗ hơn 1 tỷ trong 
năm 2013 thành có lợi nhuận 29,6 triệu trong năm 2014.

 » Tổng Doanh thu tương đối ổn định đạt: 7,3 tỷ đồng 
chỉ giảm nhẹ 0,57% so với cùng kỳ và vượt mức 5,5% 
so với kế hoạch. 

 » Lợi nhuận sau thuế lãi 29,6 triệu đồng, mặc dù khá 
khiêm tốn nhưng đã vượt kế hoạch và tốt hơn rất 
nhiều so với khoản lỗ hơn 1 tỷ đồng trong năm 2013. 

 » Điểm đáng ghi nhận trong năm là công ty đã tiếp tục 
cắt giảm chi phí khá tốt, tổng chi phí thấp hơn so với kế 
hoạch và giảm 1,1 tỷ (giảm 13,1%) so với năm trước. 
Trong đó đáng ghi nhận là việc giảm được tỷ trọng giá 
vốn hàng bán và chi phí bán hàng, giảm nhiều nhất là 
chi phí bán hàng với mức giảm hơn 720 triệu đồng.

11,8  TỶ ĐỒNG

TổNG DoaNH THu
7,3 TỶ ĐỒNG

TổNG DoaNH THu
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CÔNG Ty TNHH ĐẦU TƯ  
PHúC THỊNH ĐỨC:

Mặc dù còn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án 
nhưng Công ty Phúc Thịnh Đức đã có kết quả kinh doanh 
tốt hơn trong năm 2014 với lợi nhuận sau thuế tăng gấp 
3,5 lần.

 » Tổng Doanh thu 2014 đạt: 714,5 triệu đồng giảm 
56% so với 2013. Tổng doanh thu giảm mạnh so với 
năm 2013 chủ yếu là do trong năm 2013 có phát sinh 
khoản thu nhập khác từ việc thanh lý xe 7 chỗ. 

 » Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 3,5 lần và đạt 416 triệu 
đồng. Khoản doanh thu và lợi nhuận có được nhờ cho 
thuê mặt bằng để có thu nhập bù đắp chi phí trong 
thời gian chưa triển khai xây dựng. 

CÔNG Ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HUẾ 
NHÀ THỦ ĐỨC:

Dự án khu Resort Lăng Cô Huế hiện vẫn đang trong giai 
đoạn đầu tư nên công ty chưa phát sinh doanh thu từ dự 
án mà chỉ có nguồn thu nhập từ hoạt động tài chính trong 
đó chủ yếu là khoản tiền lãi 920 triệu phát sinh từ tiền đặt 
cọc cho dự án. Chính khoản thu nhập này giúp công ty đủ 
chi trả chi phí quản lý hiện hành và tạo ra lợi nhuận 656 
triệu đồng trong năm 2014.

Ngoài ra chi phí quản lý của công ty cũng giảm nhẹ 15% 
so với năm trước.

714,5 TRIỆU ĐỒNG

TổNG DoaNH THu
656 TRIỆU ĐỒNG

LỢi NHuẬN
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CÔNG Ty CỔ PHẦN THUDUC 
HOUSE WOOD TRADING:

Đây là năm đầu tiên công ty Wood Trading đi vào vận 
hành nên còn gặp nhiều khó khăn do đây là mảng hoạt 
động mới mà Thuduc House vừa bắt đầu triển khai. 

Theo đó công ty chỉ mới đạt doanh thu 1,23 tỷ đồng và 
chưa bù đắp đủ chi phí hoạt động nên lợi nhuận sau thuế 
bị lỗ 122,1 triệu đồng. Dự kiến trong năm tới khi tình hình 
kinh tế cải thiện và công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai các 
dự án chưa thực hiện được trong năm 2014 sẽ giúp tạo ra 
lợi nhuận đáng kể trong năm 2015 và đóng góp thêm lợi 
ích kinh tế cho tập đoàn.

CÔNG Ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
PHƯớC LONG:

Trong năm 2014 Công ty Phước Long chỉ mới hợp nhất 
kết quả kinh doanh của quý 4 vào tập đoàn nên chưa có 
nhiều tác động và ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh 
của tập đoàn. 

Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 
2014 của công ty cổ phần đầu tư Phước Long như sau:

 » Tổng Doanh thu năm 2014 đạt: 263,35 tỷ đồng, giảm 
44,2% so với cùng kỳ chủ yếu là doanh thu từ hoạt 
động kinh doanh chính mảng bán lẻ thời trang suy giảm 
do thị trường diễn biến không tích cực. Theo đó lợi 
nhuận trước thuế của Phước Long đạt 378 triệu đồng 
trong năm 2014 (giảm 42% so với 2013).

 » Tuy nhiên, bên cạnh mảng đầu tư thời trang và hàng 
dệt may, công ty cổ phần Đầu tư Phước Long còn là 
chủ đầu tư của dự án Phước Long Spring Town (dự án 
mà Thuduc House góp vốn 66,7%). Và công ty đang 
sở hữu một quỹ đất sạch giá rẻ ở vị trí trung tâm quận 
9 có diện tích gần 8,5ha, dự trữ cho kế hoạch phát 
triển địa ốc trong tương lai.

1,23 TỶ ĐỒNG

TổNG DoaNH THu
263 TỶ ĐỒNG

TổNG DoaNH THu

7574

TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG NAÊM 2014



TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Các khỏan chi đầu tư dự án chính đã thực hiện trong năm 2014 

Stt Dự án Chi trong năm 2014 Nội dung chi

1 Khu nhà ở 6,5 ha P. Bình an, Q.2 2.911.731.265 Chi đầu tư

2 Khu nhà ở Bình Chiểu (6,8 ha) 16.330.275.511 Chi đền bù đất

3 Khu đô thị mới Bình Chiểu, Q. TĐ (15 ha) 1.465.551.667 Chi đầu tư

4 Chung cư cao cấp Hiệp Phú Q.9 3.176.820 Chi đầu tư

5 Chung cư TDH Phước Bình Q.9 1.522.681.203 Chi đầu tư

6 Chung cư TDH Phước Long Q.9 1.349.556.450 Chi đầu tư

7 Khu TT DV TM và nhà ở an Phú, Q.2 328.697.819 Chi đầu tư

8 Khu đất LD 1,7 ha Hiệp Bình Phước 655.608.409 Chi đầu tư

9 Khu dân cư 1,7 ha Hiệp Bình Phước 462.041.047 Chi đầu tư

10 Khu đô thị DV TM Long Hội 30.713.545.840 Chi đầu tư

11 Chung cư TDH Trường Thọ, Q. Thủ Đức 373.976.139 Chi đầu tư

12 TDH Tocontap 383.818.181 Chi đầu tư

13 Phước Long Spring Town (3,7ha), Q.9 36.490.483.279 Chi đầu tư

TỔNG 92.991.143.630

BAÙO CAÙO 
BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo)
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Tình hình đầu tư dự án tại Hoa Kỳ:

Thông tin dự án:

 » Hình thức đầu tư: Liên doanh với Công ty tại Hoa Kỳ
 » Công ty thành lập ở Hoa Kỳ: THuDuC HouSE PRoPERTY VENTuRES LLC,
 » Giấy chứng nhận đầu tư số 219/BKH-ĐTRNN - Cấp ngày 10 tháng 2 năm 

2009
 » Địa chỉ: 985 Kendall Drive, Suite 342, San Bernardino, Ca 92407, Hoa Kỳ 
 » Điện thoại: 909 496 8449    Fax: 909 586 9498         Email: ngtn@msn.com
 » Tổng vốn đầu tư của dự án tại nước ngoài: 6.000.000 (sáu triệu) đô la Mỹ, 

tương đương 102.000.000.000 (một trăm linh hai tỷ) đồng Việt Nam; vốn 
thực góp đến thời điểm hiện tại là 3 triệu uSD.

 » Vốn đầu tư ra nước ngoài của Thuduc House là 3.000.000 (ba triệu) đô la 
Mỹ, tương đương 51.000.000.000 (năm mươi mốt tỷ) đồng

Kết quả kinh doanh:

 » Công ty THuDuC HouSE PRoPERTY VENTuRES LLC đạt 4.559,35 uSD lợi nhuận sau thuế trong năm 2014, 
giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2013. Tương tự như năm trước, doanh thu năm nay chỉ đến duy nhất từ nguồn thu 
nhập cho thuê nhà, do thị trường bất động sản Hoa Kỳ chưa thuận lợi nên công ty chưa bán thêm được căn nhà nào. 
Nguyên nhân chính làm lợi nhuận giảm trong kỳ là do doanh thu cho thuê nhà bị giảm -6,7% so với năm trước (giảm 
6.266,11 uSD) trong khi đó các chi phí bảo quản, sửa chữa và thuế bất động sản vẫn cao. Trong kỳ công ty tiếp tục 
thực hiện tiết kiệm và cắt giảm chi phí quản lý, lương nhân viên để đảm bảo biên lợi nhuận ròng trong điều kiện thị 
trường bất động sản Hoa Kỳ chưa khởi sắc.

 » Nhìn chung trong hơn 5 năm kể từ khi thành lập, công ty liên doanh tại Hoa Kỳ luôn tạo ra lợi nhuận liên tục qua các 
năm, mặc dù suất sinh lời còn khiêm tốn nhưng được xem là bước khởi đầu thành công cho chiến lược thăm dò thị 
trường bất động sản Hoa Kỳ.

 » Tính đến thời điểm 31/12/2014, vốn chủ sở hữu của công ty Thuduc House Property Ventures LLC đạt 3.148.302,66 
uSD (nếu tính luôn phần vốn đã chuyển về nước) tăng 4,24% so với năm 2009. Công ty cũng đã bán được tổng 
số 4 trên 10 căn nhà với suất sinh lời trung bình là 7,86%. Và tính luỹ kế đến tháng 12/2014 đã chuyển tổng cộng 
773.327,05 uSD về nước, bao gồm 753.000 uSD vốn gốc và 20.327,05 uSD lợi nhuận được chia.

THÔNG TIN LỢI NHUậN CHI TIẾT Từ CÁC CĂN NHà Đã BÁN NHư sAU: 
Đvt: UsD

Stt Căn nhà Ngày bán Giá vốn (*) Giá vốn + chi 
phí (**) Giá bán Lợi nhuận ròng Lợi suất

1 La Gaviota 2010 151,200 154,305,48 172,187,46 17,881,98 11,6%

2 Brightspot T1/2012 263,806,66 262,806,66 288,000 25,193,34 9,6%

3 Lalania T6/2012 180,014,74 177,093,69 190,000 12,906,31 7,3%

4 E,Brockton T6/2012 267,574,69 263,573,77 275,000 11,426,23 4,3%

TÔNG 4 862,496,09 857,779,6 925,187,46 67,407,86 7,86%
Nguồn: Báo cáo lợi nhuận của công ty Thuduc House Property Ventures LLC 

(*): Giá mua + chi phí mua + chi phí sửa chữa ban đầu

 » Trong năm tiếp theo, nếu tình hình bất động sản ở Hoa Kỳ diễn biến thuận lợi, công ty sẽ tiếp tục bán tiếp các căn 
nhà còn lại (khi đạt được mức lợi nhuận mong muốn) và thực hiện chuyển tiền về nước.
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60 TRIỆU USD

VỐN ĐẦu Tư
192 TỶ ĐỒNG

VỐN ĐẦu Tư
50 TRIỆU USD

VỐN ĐẦu Tư

Tình hình đầu tư dự án trong nước:

TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN CỦA THUDUC HOUSE (Tính đến 31/12/2014) 

DỰ ÁN CANTAVIL PREMIER 
(TDH:40%)
(Q.2 - TP.HCM) 

Tổng vốn đầu tư: 60 triệu uSD
Diện tích: 11.170 m2 
Diện tích khả dụng:
 » Căn hộ: 26.140 m2

 » VP cho thuê & TTTM: 23.723 m2

Số căn hộ : 
 » 184 căn hộ 
 » 15 penthouse

TIẾN ĐỘ 
 » Đã ký hợp đồng bán trên 

89,6% căn hộ (165 căn). 
 » Đã khai trương khu thương mại 

khối đế - công trình Cantavil 
Premier và đưa vào hoạt động 
Tháng 01/2014. Hiện phần 
TTTM đã ký hợp đồng thuê 
bởi các thương hiệu: Trung 
tâm thương mại quốc tế như 
Parkson, Lotte, Big C. Phần 
trung tâm thương mại trong 
khối đế đã chuyển nhượng.

CHUNG CƯ TDH -  
PHƯớC LONG  
(TDH: 100%)
(Q.9 - TP.HCM) 

Tổng vốn đầu tư: 192 tỷ đồng
Diện tích: 3.573 m2 
Diện tích khả dụng: 11.252,2 m2 
Số căn hộ: 
 » 168 căn hộ
 » 03 cửa hàng thương mại dịch vụ

TIẾN ĐỘ 
 » Đã thi công xong móng, tầng 

hầm. 
 » Đã điều chỉnh thiết kế thành 

căn hộ nhỏ theo Nghị quyết 
02/NQ-CP.

 » Đã triển khai thi công tiếp 
phần thân trong đầu Quý 2 
năm 2015

CHUNG CƯ CAO CẤP 
CENTUM WEALTH  
(TDH: 49%) 
(Q.9 - TP.HCM) 

Tổng vốn đầu tư: 50 triệu uSD
Diện tích: 3.573 m2 
Diện tích khả dụng:
 » Diện tích căn hộ: 46.991,9 m2 
 » Diện tích thương mại, dịch 

vụ: 6.027 m2

Số căn hộ: 
 » 618 căn hộ
 » 02 khu thương mại 

TIẾN ĐỘ 
 » Đã chuyển tên GCN QSDĐ 

từ tên Công ty sang Liên 
Doanh.

 » Đang triển khai điều chỉnh 
thiết kế từ cao cấp xuống 
trung bình khá.

BAÙO CAÙO 
BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo)

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014



288 TỶ ĐỒNG

VỐN ĐẦu Tư
162 TỶ ĐỒNG

VỐN ĐẦu Tư
80,7 TRIỆU USD

VỐN ĐẦu Tư

CHUNG CƯ TDH -  
BÌNH CHIỂU (LÔ I)
(TDH: 100%) 
(Q.Thủ Đức - TP.HCM) 

Tổng vốn đầu tư: 288 tỷ đồng
Diện tích: 6.748 m2 
Diện tích khả dụng:
 » Diện tích căn hộ : 24.430,2 m2 

Số căn hộ: 
 » 417 căn hộ

TIẾN ĐỘ 
 » Xin tăng chỉ tiêu dân số làm 

cơ sở triển khai thiết kế và xin 
phép xây dựng theo dòng sản 
phẩm S-Home.

CHUNG CƯ TDH -  
BÌNH CHIỂU (LÔ H)
(TDH: 100%) 
(Q.Thủ Đức - TP.HCM) 

Tổng vốn đầu tư: 162 tỷ đồng
Diện tích: 3.754 m2 
Diện tích khả dụng:
 » Diện tích căn hộ: 13.113 m2 

Số căn hộ: 
 » 243 căn hộ

TIẾN ĐỘ 
 » Xin tăng chỉ tiêu dân số làm 

cơ sở triển khai thiết kế và xin 
phép xây dựng theo dòng sản 
phẩm S-Home.

DỰ ÁN PHỨC HỢP TẠI 378 
PHố MINH KHAI - HÀ NỘI 
(TDH: 14%)  

Tổng vốn đầu tư: 80,708 triệu uSD
Diện tích: 28.726 m2 
Diện tích khả dụng:
 » VP và TTTM: 28.875m2

 » Căn hộ: 76.668m2

 » Nhà vườn: 3.600m2

Số căn hộ: 
 » Na

TIẾN ĐỘ 
 » Đang triển khai thiết kế
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1.000 TỶ ĐỒNG

VỐN ĐẦu Tư
912 TỶ ĐỒNG

VỐN ĐẦu Tư
315 TỶ ĐỒNG

VỐN ĐẦu Tư

CHUNG CƯ TDH - 
PHúC THỊNH ĐỨC 
(TDH: 70%)
(Q.9 - TP.HCM) 

Tổng vốn đầu tư: 912 tỷ đồng
Diện tích: 14.680 m2 
Diện tích khả dụng: 
 » Thương mại: 1.229 m2

 » Căn hộ: 50.390,2 m2 
Số căn hộ: 
 » 12 căn hộ
 » 03 khu thương mại dịch vụ

TIẾN ĐỘ 
 » Đang triển khai thiết kế theo 

dòng sản phẩm mới (căn hộ 
nhỏ).

DỰ ÁN KHU DâN CƯ 
TRUNG TâM THỊ TRẤN BẾN 
LỨC GĐ 2 (TDH: 65%) 
(Long an) 

Tổng vốn đầu tư: 315 tỷ đồng
Diện tích: 
 » Khu 1: 15.25 ha 
 » Khu 2: 5,1 ha

Diện tích khả dụng:
 » Đất ở nhà liên kế: 59.857,3 m2, 

Đất thương mại: 2.756 m2, đất 
Nhà trẻ mẫu giáo: 3.916 m2 

 » Đất ở nhà liên kế: 13.263 m2, 
đất giáo dục: 20.284 m2

Số căn hộ: 
 » Khu 1: 424 lô nền, 01 khu 

thương mại, 01 nhà trẻ
 » Khu 2: 142 lô nền, 03 trường 

học: mầm non, tiểu học và  
trung học cơ sở

TIẾN ĐỘ 
 » Khu 1: Đang triển khai thi 

công hệ thống điện, nước.
 » Khu 2: Tiếp tục đền bù diện 

tích đất cho liền khoảnh để 
thuận lợi triển khai dự án. Hiện 
còn 10% diện tích đang thỏa 
thuận giá đền bù với một số hộ 
dân còn lại

BAÙO CAÙO 
BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo)

DỰ ÁN KHU NHÀ ở & 
TTTM P. PHƯớC LONG B 
Q.9 (PHUOC LONG SPRING 
TOWN) 
(TDH: 66,9%)

Tổng vốn đầu tư:1.000 tỷ đồng
Diện tích: 37.140 m2 
Diện tích khả dụng:
 » Nhà thấp tầng: 11.578,7m2

 » Nhà ở cao tầng : 12.627 m2

 » Thương mại: 1.778 m2

Số căn hộ : 
 » 95 Lô nền liên kế.
 » Khu chung cư : 04 block
 » 01 Khu thương mại

TIẾN ĐỘ 
 » Đã hoàn thành hạ tầng giai 

đoạn 1 và đưa ra kinh doanh 
khu nhà phố antigone. Đang 
triển khai đầu tư hạ tầng giai 
đoạn 2

 » Đang lập thủ tục điều chỉnh 
quyết định giao đất và xác 
định nghĩa vụ tài chính với 
ngân sách đối với khu cao 
tầng sang thấp tầng.

 » Thông qua thiết kế cơ sở 
HTKT với ban ngành để triển 
khai thi công hoàn chỉnh dự án.

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014



480 TỶ ĐỒNG

VỐN ĐẦu Tư
159 TỶ ĐỒNG

VỐN ĐẦu Tư
42,2 TỶ ĐỒNG

VỐN ĐẦu Tư

DỰ ÁN KHU NHÀ ở  
TDH - TOCONTAP 
(TDH:65%)
(Q.9)

Tổng vốn đầu tư: 480 tỷ đồng
Diện tích: 11.634 m2 
Diện tích khả dụng:
 » Đất nhà liên kế : 4.690,3 m2

 » Đất chung cư : 3.760 m2

Số căn hộ: 
 » 40 căn nhà liên
 » 01 khối chung cư

TIẾN ĐỘ 
 » Đã có quyết định giao đất, 

đang lập thủ tục xác định 
nghĩa vụ tài chính với ngân 
sách và thông qua thiết kế cơ 
sở HTKT với ban ngành để 
triển khai thi công hoàn chỉnh 
dự án.

DỰ ÁN KHU 
RESORT LA SAPINETTE - HUẾ 
(TDH: 75%) 

Tổng vốn đầu tư: 159 tỷ đồng
Diện tích: 3,92 ha
Diện tích khả dụng:
 » Khu nghỉ dưỡng : 3.732 m2

 » Khu dịch vụ : 5.811 m2

Số căn hộ: 
 » Khu nhà nghỉ liên kế, biệt thự, 

Bungalow
 » Nhà điều hành, nhà hàng, 

seabar, khối dịch vụ đa năng

TIẾN ĐỘ 
 » Đã có quyết định giao đất.
 » Đã thi công san lấp mặt bằng 

xây dựng tường rào và triển 
khai thiết kế chi tiết.

DỰ ÁN TM - DV & VĂN 
PHòNG HÀNG XANH  
(TDH: 45%) 
(219 -221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 
17, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) 

Tổng vốn đầu tư: 42,2 tỷ đồng
Diện tích: 607 m2 
Diện tích khả dụng: 3.306m2

Số căn hộ: 
 » Đã cho thuê toàn bộ

TIẾN ĐỘ 
 » Đã thi công hoàn chỉnh và 

đưa vào khai thác kinh doanh.
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1.000 TỶ ĐỒNG

VỐN ĐẦu Tư
na TỶ ĐỒNG

VỐN ĐẦu Tư
595 TỶ ĐỒNG

VỐN ĐẦu Tư

DỰ ÁN AQUILA PLAzA
(TDH: 30%)
(đường Đặng Văn Bi, Q. Thủ Đức)

Tổng vốn đầu tư:1.000 tỷ đồng
Diện tích: 12.667 m2 
Diện tích khả dụng:
 » Na

Số căn hộ : 
 » Na

TiếN ĐỘ 
 » Đã nộp tiền sử dụng đất, đang 

triển khai thiết kế và thỏa thuận 
quy hoạch 1/500.

DỰ ÁN 10 HA PHƯỜNG 
HIỆP BÌNH CHÁNH 

Tổng vốn đầu tư: Na tỷ đồng
Diện tích: 103.000 m2 
Diện tích khả dụng: 
 » Na

Số căn hộ: 
 » Na

TiếN ĐỘ 
 » uBND Thành phố đã ban 

hành quyết định điều chỉnh 
ranh cho phù hợp hiện trạng. 
Đang chuẩn bị giải phóng 
mặt bằng

DỰ ÁN BÌNH CHIỂU 4HA 
(GIAI ĐOẠN 2)

Tổng vốn đầu tư: 595 tỷ đồng
Diện tích: 
 » 39.441,9

Diện tích khả dụng:
 » Đất nhà liên kế :14.553,3 m2

Số căn hộ: 
 » Nhà liên kế : 145 căn

TiếN ĐỘ 
 » Đã đền bù hoàn tất.
 » Hiện đang lập hồ sơ xin giao 

đất và triển khai xây dựng  
hạ tầng. 

BAÙO CAÙO 
BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo)

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014
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HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Danh mục cổ phiếu Thuduc House đang đầu tư:

DANH MỤC ĐẦU Tư CỔ PHIẾU DàI HẠN NĂM 2014
(Tính đến 31/12/2014)

stt TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Số LƯỢNG CP ĐANG NẮM GIỮ BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ

Từ 
01/01/2014

Đến 
31/12/2014

Tăng/Giảm 
trong kỳ

Tăng/Giảm so 
với đầu năm

Tăng/Giảm so 
với giá gốc

I CỔ PHIẾU NIÊM yẾT 2.385.972 2.266.292 - 119.680 15,99 tỷ - 11,59 tỷ

1 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVi) 109.350 109.350 - 0,01 tỷ  - 6,65 tỷ

2 Công ty CP XD Số 5(SC5) 156.942 156.942 - 0,34 tỷ - 6,27 tỷ

3 Công ty CP Đầu Tư Hạ Tầng & BĐS Thái Bình 
Dương (PPi) 2.119.680 2.000.000 - 119.680 15,63 tỷ 1,32 tỷ

II CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM yẾT 11.414.241 8.113.116  - 3.301.125 - 34,15 tỷ -

1 Ngân hàng TMCP Phương Đông 3.607.116 3.607.116 - - -

2 Công ty CP XNK & Đầu Tư Thừa Thiên Huế 306.000 306.000 - - -

3 Tổng công ty Phong Phú 3.331.125 - - 3.331.125 - 37,15 tỷ -

4 Công ty CP KD BĐS PT Nhà TP 320.000 320.000 - - -

5 Công ty Cổ phần XD&PT Ngôi Nhà Huế 200.000 200.000 - - -

6 Công ty CP Tài Chính Dệt May (*) 3.450.000 3.450.000 - - -

7 Công ty CP Đầu Tư Khánh Phú 200.000 200.000 - - -

8 Công ty CP Phước Lộc - 30.000 + 30.000 + 3,00 tỷ
(*) Cổ phiếu Tài chính Dệt May: đã ký kết hợp đồng bán toàn bộ cổ phần nhưng chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. 

Trong năm qua nhờ thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt công ty đã thanh hoán một số khoản đầu tư tài chính dài 
hạn (cổ phiếu PPi, cổ phiếu Tổng công ty Phong Phú) khi đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng và tạo dòng tiền để đáp ứng 
nhu cầu chi tiêu vốn cho Công ty.

Tổng giá trị thị trường của nhóm cổ phiếu niêm yết đã tăng trưởng 15,9 tỷ đồng giúp công ty hoàn nhập được một khoản 
dự phòng đáng kể, đáng chú ý là khoản đầu tư cổ phiếu PPi sau 3 năm liên tiếp bị lỗ nay đã tạo ra lợi nhuận. Đối với cổ 
phiếu SC5 và PVi do được mua vào giai đoạn 2006 - 2007 khi thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nên mức giá vốn 
vẫn cao so với giá trị thị trường hiện tại. Tính theo giá thị trường vào ngày 31/12/2014 nhóm cổ phiếu niêm yết vẫn còn 
phải trích lập dự phòng 12,9 tỷ đồng (năm 2013 trích lập 33,4 tỷ đồng), giảm 27% so với giá trị vốn gốc. 

Riêng đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu PPi trong năm công ty đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư khi mua thêm 2 
triệu cổ phiếu PPi với tư cách cổ đông chiến lược giúp giảm giá vốn khoản đầu tư này và bán toàn bộ số lượng 2.119.680 
cổ phiếu cũ với mức lợi nhuận bình quân là 21,7%.
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Thay đổi đầu tư công ty liên doanh liên kết, đầu tư tài chính dài hạn trong kỳ :

 » Thanh hoán các khoản đầu tư: Thu về 126.136.420.360 đồng 

Tên cổ phiếu Số lượng Suất sinh lời 
(%) Lợi nhuận Dòng tiền thu

1 TDH (cổ phiếu quỹ) 180.060 -1,23%  (36.551.752) 2.927.055.360 

2 PPi 2.119.680 21,70% 5.584.805.555 31.316.015.000 

3 Tổng công ty Phong 
Phú 3.331.125 54,21% 20.140.650.000 57.295.350.000 

4 Đại Á Land 1.100.000 0,00% -   11.000.000.000 

5 Tài chính Dệt May 
(*) 3.450.000 -5,00%  

(2.070.000.000) 23.598.000.000 

TỔNG CỘNG 19,97% 23.618.903.803 126.136.420.360

(*) Đã ký kết hợp đồng bán toàn bộ cổ phiếu tài chính Dệt May cho ngân hàng Maritime 
Bank, tuy nhiên đến cuối năm 2014 chỉ mới thanh toán 60% giá trị hợp đồng và dự kiến sẽ 
hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và thanh toán toàn bộ số tiền còn lại trong tháng 05 năm 
2015.

 » Mua thêm cổ phiếu: Chi ra 55.148.842.000 đồng

Tên cổ phiếu Số lượng Dòng tiền chi

1 PPi    2.000.000 20.000.000.000 

2 CTCP Đầu tư Phước Long (PLi) 1.461.311 32.148.842.000 

3 CTCP Phước Lộc 30.000 3.000.000.000 

TỔNG CỘNG 55.148.842.000

 »  Nhận cổ tức bằng tiền mặt: 

 CỔ PHIẾU TỶ LỆ THỰC NHẬN 2014

    1  PVi 18% 196.830.000 

    2  PHoNG PHú 15% 4.996.687.500 

    3  oCB 5% 1.803.558.000 

    4  SC5 20% 313.884.000 

  TỔNG CỘNG  7.310.959.500 

126 TỶ ĐỒNG
THaNH ToÁN CÁC

KHoảN ĐẦu Tư

55 TỶ ĐỒNG
DÒNG TiỀN CHi

7,31 TỶ ĐỒNG
TiỀN Cổ TỨC
THỰC NHẬN
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Báo cáo tình hình phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ: 

Trong năm 2014 công ty chưa triển khai được việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông do phát sinh nhiều vấn 
đề ngoài dự kiến.

Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2013 đã thông qua kế hoạch phát hành thêm 19.075.210 cổ phiếu (tỷ lệ 2:1) với 
mức giá phát hành dự kiến bằng 60% giá đóng cửa bình quân 5 phiên giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không 
hưởng quyền và không thấp hơn 12.500 đồng. Theo đó công ty dự kiến thu được số tiền tối thiểu từ đợt phát hành là 
238.440.125.000 đồng nhằm để tài trợ đầu tư vốn cho 5 dự án bất động sản: Dự án Bình Chiểu giai đoạn 2, dự án Phước 
Long Spring Town, dự án Long Hội city, dự án TDH - Tocontap và dự án chung cư TDH - Phước Long.

Tuy nhiên sau một thời gian triển khai thực hiện hồ sơ xin phép phát hành thêm cổ phiếu đồng thời với xin phép phát 
hành 10% cổ phiếu thưởng với uBCKNN, công ty đã gặp phải nhiều vướng mắc về thủ tục làm việc cấp phép bị chậm 
trễ kéo dài đến cuối năm.

Trước tình hình đó đồng thời với việc thị trường chứng khoán diễn biến xấu do giá dầu rớt mạnh, để đảm bảo lợi ích cao 
nhất cho các cổ đông, ngày 22 tháng 12 năm 2014 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã họp 
bàn và quyết định thông qua nghị quyết số 1573/NQ-HĐQT về việc tạm dừng việc xin phép phát hành cổ phiếu chào 
bán cho cổ đông hiện hữu mà chỉ triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông 
theo kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được thông qua.

Hội đồng quản trị cũng đã giao cho Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh lại phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện 
hữu theo hướng phù hợp hơn với tình hình thực tế và đảm bảo tốt nhất cho lợi ích của cổ đông. Phương án điều chỉnh sẽ 
được trình xin ý kiến cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 dự kiến được tổ chức vào ngày 21/04/2015.

Việc chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2013 đã bị 
chậm hơn tiến độ dự kiến do bị ảnh hưởng bởi hồ sơ xin phép phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông. Tuy nhiên công 
ty cũng đã hoàn tất việc chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng trên trong tháng 02 năm 2015.

Cụ thể căn cứ nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2013 công ty đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt (bao gồm 5% cổ tức 
năm 2013 và tạm ứng 5% cổ tức năm 2014) và phát hành 10% cổ phiếu thưởng cho các cổ đông, đã thực hiện trong 
quý i năm 2015. Sau khi xin tạm dừng hồ sơ xin phép phát hành để ưu tiên chi trả cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng tiền 
mặt cho cổ đông trước thì đến ngày 16/01/2015 công ty đã thực hiện thủ tục chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt và nhận 
cổ phiếu thưởng. Cụ thể:

 » Cổ tức bằng tiền mặt: Ngày 02/02/2015 công ty đã thanh toán 38.150.420.000 đồng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

 » Phát hành cổ phiếu thưởng: 

3.814.306 CP 380.150.420.000
ĐỒNG

419.647.260.000
ĐỒNG

27/02/2015 06/03/2015

Tổng số cổ phiếu  
phát hành thêm

Vốn điều lệ  
trước phát hành

Vốn điều lệ  
sau phát hành

Ngày niêm yết  
bổ sung

Ngày giao dịch  
đầu tiên
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Báo cáo thay đổi cổ phiếu quỹ trong năm:

Tại thời điểm 31/12/2014, số lượng cổ phiếu đã phát hành của Thuduc House là 38.150.420 cổ phiếu. Trong đó có 
38.150.420 cổ phiếu đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ. Do trong năm đề chuẩn bị cho việc phát hành thêm cổ 
phần công ty đã thực hiện bán toàn bộ 180.060 cổ phiếu quỹ và thu về hơn 2,9 tỷ đồng (lợi suất -1,23%)

Báo cáo tình hình thanh toán vốn gốc và lãi trái phiếu chuyển đổi: 

Sau khi trái phiếu chuyển đổi TDH41029 đáo hạn vào tháng 11 năm 2013, trong năm 2014 công ty hoàn tất các thủ tục 
pháp lý và chứng khoán có liên quan bao gồm: Huỷ đăng ký lưu ký; Huỷ niêm yết trái phiếu; niêm yết bổ sung cổ phiếu 
được chuyển đổi, thay đổi vốn điều lệ. Đồng thời công bố rộng rãi và gửi thư thông báo cho các trái chủ về thủ tục nhận 
tiền thanh toán vốn gốc và trả lãi trái phiếu đến hạn.

Tính đến thời điểm 31/12/2014, Tổng vốn gốc luỹ kế công ty đã chi trả cho các trái chủ là 194.597.200.000 đồng (chiếm 
95,95% tổng vốn phải trả) và tổng giá trị nợ trái phiếu còn phải thanh toán là 8.212.600.000 đồng (4,05%). Công ty đang 
tiếp tục thông báo cho các trái chủ chưa đến nhận để làm hồ sơ nhận lãi và vốn gốc của trái phiếu còn tồn đọng kể trên.
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Tình hình vay - trả nợ vay trong năm 2014:

Ngân hàng Ghi chú Dư nợ đầu kỳ 
01/01/2014 Trả nợ gốc Vay trong kỳ Dư nợ cuối kỳ 

31/12/2014

Ngân Hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Gia Định Ngắn hạn 49.938.111.822 55.272.319.644 29.742.240.726 24.408.032.904

Ngân Hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Gia Định Dài hạn 316.765.000.000 73.894.999.998 90.000.000.000 332.870.000.002

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - 
CN Đông SG Dài hạn 4.400.000.000 4.400.000.000  

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - 
CN Đông SG Ngắn hạn 22.276.921.111 34.337.369.038 33.819.759.954 21.759.312.027

Công ty Đầu tư tài chính Nhà Nước TP.HCM 
(TDH-PB) Dài hạn 10.250.000.000 6.500.000.000  3.750.000.000

Ngân Hàng ĐB sông Cửu Long - CN Chợ Lớn Ngắn hạn 36.180.083.973 38.807.194.417 39.063.590.444 36.436.480.000

Ngân Hàng ĐB sông Cửu Long - CN Chợ Lớn Dài hạn 10.000.000.000 1.520.000.000 8.480.000.000

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - CN HCM Ngắn hạn 13.900.000.000 20.007.260.000 18.473.053.788 12.365.793.788

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - CN HCM Dài hạn 50.000.000.000 50.000.000.000

Tổng Công ty CP Phong Phú Ngắn hạn 3.500.000.000 15.500.000.000 12.000.000.000 

Công ty CP địa ốc Đại Á Ngắn hạn 3.500.000.000   10.000.000.000 6.500.000.000

Công ty TNHH XD Phong Đức Ngắn hạn 1.000.000.000 1.000.000.000  

Công ty Tài Chính CP Dệt May Việt Nam - CN 
TP.HCM (TFC-HCM) Ngắn hạn 20.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000

Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức Ngắn hạn 1.500.000.000  1.500.000.000

Cty CP PT Hạ tầng CN SXKD Dệt may VN Ngắn hạn 8.000.000.000 8.000.000.000

CN Liên Doanh ViTC - BERWiN                     Ngắn hạn 22.000.000.000 22.000.000.000

TỔNG CỘNG  493.210.116.906 309.239.143.097 349.598.644.912 533.569.618.721
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Đánh giá chung tình hình bán hàng trong năm: 

Thị trường bất động sản 2014 có nhiều tín hiệu khởi sắc, 
giao dịch nhà đất tăng cao rõ rệt so với các năm trước. Giai 
đoạn cuối năm 2014 tại Tp.HCM có hàng chục nghìn căn 
hộ tung ra thị trường. Các phân khúc trung và cao cấp đều 
góp mặt, đáng chú ý là dự án tập đoàn Vingroup: Vinhomes 
Central Park, Q.Bình Thạnh; dự án Masteri Thảo Điền Q.2, 
tập đoàn Novaland cũng mở bán hàng nghìn căn hộ… 
làm cho thị trường khu đông Tp.HCM (Q.2,9,Thủ Đức) 
trở nên rất sôi động.  Những dòng sản phẩm thu hút được 
khách hàng chủ yếu được chăm chút về mặt thiết kế, công 
năng sử dụng căn hộ, chính sách bán hàng linh hoạt, diện 
tích hợp lý, sắp hoàn thiện, vị trí thuận lợi...

GDP năm 2014 đạt 5,98% so với 2013, đây là dấu hiệu tích 
cực của nền kinh tế và Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm 
2015 là 6,2%: Cơ sở tin tưởng vào nền kinh tế trên đà hồi 
phục và tác động tốt đến thị trường BĐS. Bên cạnh đó, việc 
nới lỏng điều kiện vay 30.000 tỷ, giảm lãi suất ngân hàng, các 

dự luật BĐS được thông qua trong đó đáng chú ý là chính 
sách cho người nước ngoài mua nhà…hứa hẹn thị trường 
BĐS sẽ ngày càng tốt hơn trong năm 2015 và phân khúc 
trung bình khá sẽ là phân khúc chủ đạo và được đón nhận 
tốt hơn trong năm 2015. 

Trong năm 2014 Thuduc House chủ yếu vẫn tập trung bán 
tiếp 04 dự án: Chung cư TDH Trường Thọ, chung cư TDH 
Phước Bình, dự án đất nền giai đoạn 1 Phước Long Spring 
Town, dự án đất nền Long Hội. Trong đó 02 dự án đầu đã 
xây dựng xong, 02 dự án sau vừa triển khai xây dựng hạ tầng 
vừa chào bán. Doanh thu năm 2014 đạt được 140,6% so 
với cùng kỳ năm 2013 nhưng chỉ đạt 43,46% so với chỉ tiêu 
được giao. Thực tế cho thấy, doanh thu không đạt một phần 
do tình hình chung, một phần do sản phẩm mới của công 
ty chưa được triển khai kịp theo kế hoạch dự kiến đã làm 
ảnh hưởng nhiều đến tiến độ tiêu thụ sản phẩm cũng như 
doanh số bán hàng. 

140,6% 
DoaNH THu 

So Với NăM 2013

Doanh thu năm 2014 đạt được 
140,6% so với cùng kỳ năm 2013 
nhưng chỉ đạt 43,46% so với chỉ tiêu 
được giao

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁN HÀNG:
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Tính đến 31/12/2014, TDH Trường Thọ còn 52 căn, TDH 
Phước Bình còn 14 căn: Hầu hết các căn hộ có diện tích 
lớn, giá trị thanh toán cao vì vậy mức độ cạnh tranh không 
bằng những dự án đang được triển khai cùng khu vực. Tuy 
nhiên, BP.Kinh doanh và Sàn giao dịch cũng đã rất nỗ lực 
khắc phục và hiện áp dụng nhiều hình thức thanh toán hiệu 
quả để hỗ trợ bán hàng.  

Nhu cầu thị trường năm 2014 là căn hộ giá trị trung bình 
diện tích nhỏ có giá giao dịch khoảng trên dưới 1 tỷ, mặc 
dù có lượng cầu cao nhưng vào thời điểm này Công ty 
chưa có sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường do một số 
yếu tố khách quan. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty 
sẽ đưa ra thị trường một số dự án phù hợp với phân khúc 
thị trường hiện nay. 

Đội ngũ bán hàng và hệ thống phân phối:

Năm 2014 là năm có tín hiệu khởi sắc cho thị trường bất 
động sản. Vì vậy ngay từ đầu yếu tố con người được ban 
lãnh đạo công ty rất chú trọng, trong đó thay đổi tư duy 
và năng suất làm việc tích cực cho nhân viên, yêu cầu nhân 
viên phải có động lực và thái độ làm việc chuẩn mực, làm 
việc phải có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, đoàn kết và sẵn 
sàng chịu áp lực công việc bán hàng. Nâng cao đào tạo 
kiến thức thị trường, kỹ năng bán hàng cho nhân viên.

Theo đó, đội ngũ nhân viên kinh doanh thực hiện các công 
việc từ tư vấn khách hàng, ký kết, theo dõi thực hiện hợp 
đồng, công nợ,...cho đến khi bàn giao Giấy chứng nhận sở 
hữu cho khách hàng. Ngoài ra có một đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp làm việc tại sàn giao dịch chịu trách nhiệm 
tư vấn và bán hàng trực tiếp.

Về nhân sự, năm 2014 BP. Kinh doanh có tổng cộng 07 
nhân sự (02 lãnh đạo và 05 nhân viên), Sàn giao dịch có 
tổng cộng 14 người (02 lãnh đạo, 12 nhân viên). Ngoài 
ra, Hệ thống phân phối của Thuduc House được phân bổ 
chủ yếu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm sàn 
giao dịch BĐS của Thuduc House và các sàn liên kết như: 
Nam Việt, ECi land, Hoàng anh Sài Gòn, Thế Giới BĐS, 
Hoàng Nam và liên kết với một số hãng quốc tế như CBRE, 
Savills…

Các chính sách đối với khách hàng:

Thuduc House luôn giữ đúng cam kết với khách hàng 
trong việc bàn giao sản phẩm đúng tiến độ và đảm bảo 
chất lượng uy tín. Bên cạnh đó công ty cũng có các dịch 
vụ chăm sóc khách hàng với hiệu quả cao như: Sẵn sàng tư 
vấn pháp luật miễn phí cho khách hàng; thành lập đường 
dây nóng trả lời khiếu nại và giải đáp thắc mắc cho khách 
hàng; hướng dẫn và hỗ trợ vay vốn mua sản phẩm qua các 
ngân hàng liên kết; vận hành và quản lý chu đáo các chung 
cư sau khi bàn giao cho khách hàng

Năm qua, công ty tiếp tục duy trì nhiều chính sách đã 
thực hiện từ năm 2012 như hướng đến việc gia tăng lợi ích 
khách hàng bằng các chương trình cụ thể như:

 » Thanh toán trước 40% và được nhận nhà ngay.

 » Hỗ trợ thanh toán kéo dài 04 năm.

 » Các chương trình chiết khấu, khuyến mãi: Tặng gói nội 
thất 70tr, tặng voucher 20tr, 40tr.  

 » Chiết khấu từ 2% - 6% khi khách hàng thanh toán sớm 
theo tiến độ hợp đồng.  

 » Cụ thể trong năm công ty đã triển khai chương trình 
bán hàng “TDH-Ngày vàng giao dịch” tại dự án TDH-
Trường Thọ với sự tham gia của 4 đơn vị sàn liên kết, 
thực hiện các chính sách ưu đãi như: Khách hàng đóng 
gần 600 triệu đồng sẽ nhận ngay nhà và số còn lại 
thanh toán trong 5 năm với lãi suất 0%, các chính sách 
chiết khấu cao, liên kết ngân hàng hỗ trợ khách hàng 
vay hạn mức lớn ưu đãi về lãi suất trong thời hạn dài... 
các chính sách trên đã thu hút được rất nhiều khách 
hàng quan tâm.

Trong dịp Tết trung thu, Công ty đã phối hợp cùng Ban 
Quản Trị Chung cư tổ chức chương trình “Vui hội trung 
thu - Vầng trăng TDH-Trường Thọ 2014” cho các em 
thiếu nhi được khách hàng và cư dân ủng hộ và tham gia 
nhiệt tình.

BAÙO CAÙO 
BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo)

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014



Tình hình tồn kho dự án:

Tình hình tồn kho dự án tính đến thời điểm 31/12/2014:

TT Dự án Tổng số căn/lô Đã bán 2014 Đã bán lũy kế Còn tồn kho Tỷ lệ tồn kho

a. Đất nền  1.229  78  1.130  99 

1 Bình an  207 6  205  2 0,96%

2 Tam Bình  267 0  267  0  0%

3 Bình Chiểu  470 5  469  1 0,2%

4 Long Hội City  247 49  151  96 38,8%

5 Phước Long Spring Town 
(giai đoạn 1)  38 18  38  0 0%

B. Chung cư         348 25  281  66 

1 TDH - Trường Thọ  262 23  210  52 19,8%

2 TDH - Phước Bình  86 2  72  14 16,2%

Tổng cộng  1.577 103  1.411  165 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN XUẤT NHẬP KHẨU:

 » Từ Năm 2012 Thuduc House đã thành lập ra ban xuất nhập khẩu nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh mới là 
xuất khẩu hàng nông lâm khoáng sản trên nền tảng tận dụng lợi thế sẵn 
có từ cụm chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức và các đối tác liên kết khác. 
Sau hơn một năm tìm kiếm thị trường cũng như những khách hàng lớn 
và uy tín để hợp tác. Thuduc House đã có những hợp đồng xuất khẩu 
giao dịch thành công bước đầu ở các mặt hàng nông sản như: Sắn lát, 
bắp, phân bón…. Đây cũng là một khởi đầu khá thuận lợi cho mảng xuất 
khẩu của Công ty, tạo niềm tin vững chắc hơn khi tham gia vào lĩnh vực 
mới này.

 » Để thuận tiện trong giao dịch với đối tác và khách hàng, Ban XNK đã mở 
trang web để nhằm giới thiệu đến đối tác, khách hàng lĩnh vực hoạt động 
cũng như các ngành hàng xuất khẩu thế mạnh của Công ty tại địa chỉ  
imex.thuduchouse.vn. 
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TỔ CHỨC VÀ NHâN SỰ:

Thống kê nhân sự :

Nhân sự Thuduc House Group đến 31/12/2014 là 1.010 người, trong đó:

1 Thuduc House 101

2 Cty TNHH Quản Lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức 546

3 Cty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức 45

4 CN Cty TNHH DV Bảo Vệ Hùng Vương 20

5 Cty TNHH Sản Xuất Nước Đá Đông an Bình 46

6 Cty CP Thông Đức 76

7 Cty TNHH Phúc Thịnh Đức 3

8 Cty CP Đầu tư Huế Nhà Thủ Đức 3

9 Cty CP Thuduc House Wood Trading 8

10 Công ty CP Đầu tư Phước Long 162

Trong tổng số 101 công nhân viên của Thuduc House có 62 nam và 39 nữ:

Thống kê trình độ: Số lượng Đạt tỷ lệ

Trên đại học 11 11%

Đại học 60 60%

Cao đẳng trung cấp 11 11%

Sơ cấp 14 13%

Lao động phổ thông khác 5 5%

Thống kê tuổi đời:

Trên 30T 78 77%

Dưới 30T 23 23%
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TỔNG SỐ NHÂN SỰ 

1.010
NGưỜi
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Chính sách lao động :

Mặc dù tình hình kinh doanh hết sức khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí, 
tái cấu trúc nhân sự để tồn tại. Tuy nhiên, Công ty luôn cố gắng duy trì và đảm bảo việc 
làm, thu nhập ổn định cho CB-CNV. 

Một số chỉ tiêu:

 »  Thu nhập bình quân CB-CNV: 9.439.000 đồng/tháng

 » Chính sách bảo hiểm xã hội của NLĐ: 100% lao động được Công ty thực hiện chính sách 
bảo hiểm xã hội. Công ty là đơn vị được Bảo Hiểm Xã Hội TP.HCM liên tục tặng bằng 
khen vì thành tích thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (liên tục từ năm 1997 đến nay)

 » Chế độ phúc lợi của NLĐ: Thuduc House luôn là đơn vị làm tốt trong công tác chăm 
lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Ngoài việc luôn quan tâm vận động CB-CNV 
Thuduc House học tập và nâng cao toàn diện các mặt: Tư tưởng, đạo đức, lối sống, 
tác phong, chuyên môn-nghiệp vụ… Ban Lãnh Đạo Công ty còn kết hợp các đoàn 
thể chăm lo nhiều chính sách cho CB-CNV như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thăm 
hỏi CB-CNV hoặc thân nhân ốm đau, bệnh tật; chúc mừng và tặng quà cho CB-CNV 
nhân dịp sinh nhật, lễ, tết, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Quốc tế Phụ nữ; tặng tập vỡ, 
học bổng cho con em CB-CNV nhân dịp khai giảng năm học... 

Ngoài ra để nâng cao thêm đời sống tinh thần của CB-CNV, Thuduc House cũng thường xuyên 
được tạo điều kiện giao lưu, phát huy năng khiếu thông qua nhiều hình thức như tổ chức ngày hội 
gia đình, ngày hội trăng rằm... cho CB-CNV cùng gia đình tham dự; tổ chức thi đấu TDTT, tham 
gia liên hoan văn nghệ do các ngành và đơn vị bạn tổ chức. Công đoàn cơ sở cũng phối hợp với 
Ban Điều hành phát động CB-CNV làm tốt các phong trào “công sở văn minh sạch, đẹp”, “học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “chấp hành tốt luật an toàn giao thông”… 

Công ty cũng tổ chức tốt công tác tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; các công tác ủng hộ đồng 
bào lũ lụt, ủng hộ vì người nghèo, quỹ khuyến học, hội chữ thập đỏ, quỹ học bổng Vừ a 
Dính. Vận động và ủng hộ CB-CNV tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao 
do ban ngành phát động. 

9,439
TRiỆu ĐỒNG 
THu NHẬP  
BÌNH QuâN
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Đào tạo:

Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là một hoạt động rất cần thiết đối với 
các doanh nghiệp. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của nguồn 
nhân lực, Thuduc House đã xây dựng Quy chế đào tạo nhằm đảm bảo thực hiện việc đào 
tạo một cách khoa học, hệ thống và mang lại hiệu quả cao. Việc xây dựng kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực được Thuduc House thực hiện hàng năm. Mỗi 
năm có tổng hợp kết quả, đánh giá kết quả đào tạo thông qua hiệu quả công tác thực tế 
của CB-CNV tham gia đào tạo. 

Các hình thức đào tạo tại Công ty bao gồm: 

 » Đào tạo tại chỗ: Áp dụng cho:

 › Người mới được tuyển dụng: Nội dung đào tạo gồm phổ biến nội quy, chính sách của 
Công ty và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ.

 › Người đổi vị trí công tác: Nội dung đào tạo bao gồm việc hướng dẫn nghiệp vụ và 
những quy định ở vị trí công tác mới.

 › Trong quá trình làm việc, người nhiều kinh nghiệm hơn sẽ truyền đạt, trao đổi kinh 
nghiệm với người ít kinh nghiệm hơn. Công việc này được tiến hành thường xuyên ở 
mọi vị trí công tác.

 » Đào tạo nội bộ: Việc đào tạo, huấn luyện các kỹ năng làm việc là hoạt động đào tạo 
thường xuyên của Công ty, chương trình đào tạo chủ yếu tập trung vào đào tạo nội 
quy, quy chế, quy trình, sản phẩm mới và kỹ năng bán hàng… cho các bộ phận nghiệp 
vụ liên quan của Công ty. 

 » Đào tạo bên ngoài: Căn cứ vào nhu cầu công việc nhân viên sẽ được lựa chọn cử đi 
học bên ngoài tham dự các khóa học về: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng 
làm việc nhóm, kỹ năng marketing, bán hàng… hoặc Công ty sẽ mời những chuyên 
gia có trình độ chuyên môn cao, có uy tín về giảng dạy cho cán bộ nhân viên tại Công 
ty như: Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, kỹ năng đàm phán, văn hóa giao tiếp với khách 
hàng, tìm hiểu pháp luật, quy định mới... 

Năm 2014 căn cứ kế hoạch và chương trình đào tạo, nhiều CB-CNV Thuduc House được 
khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn liên quan 
đến lĩnh vực chuyên môn công tác như: Quản lý dự án, quản lý tài chính, quản trị nhân sự, 
kiểm soát nội bộ, iT, Marketing, Kinh doanh... đối với các hoạt động bán hàng, ngoài kiến 
thức quản trị chính, Công ty còn tạo điều kiện cho nhân viên thường xuyên tham gia các 
khóa học bổ sung kiến thức về phong thủy, thẩm định giá, văn hóa kinh doanh... để làm tốt 
hơn công tác tiếp thị, bán hàng, nâng cao kỹ năng giao thiệp và thuyết phục khách hàng ở 
mức cao nhất. Tổng chi phí đào tạo năm 2014 là 100.000.000 đồng.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của uBCKNN về việc tổ chức các khóa đào tạo cấp Chứng 
chỉ Quản trị công ty cho các cán bộ quản lý trong công ty đại chúng, Công ty đã tổ chức 
đăng ký khóa học quản trị Công ty cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, 
Ban Tổng Giám đốc. Ngoài việc nâng cao chất lượng quản trị công ty trong các công ty cổ 
phần đại chúng, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao tính minh bạch của 
thị trường, khóa học còn cung cấp kiến thức và kỹ năng về quản trị công ty theo đúng quy 
định pháp lý của Việt Nam và chuẩn mực quốc tế cho các thành viên quản trị.

100
TRiỆu ĐỒNG 
TổNG CHi PHí

ĐÀo TẠo

Năm 2014 căn cứ kế hoạch 
và chương trình đào tạo, nhiều 
CB-CNV Thuduc House được 
khuyến khích và tạo điều kiện 
tham gia các khóa đào tạo ngắn 
hạn hoặc dài hạn liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn công tác
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Chính sách và giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của 
Thuduc House:

Hoàn thiện và áp dụng các phương pháp quản trị nhân sự:

 » Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc đối với từng vị trí công việc;

 » Triển khai đánh giá hiệu quả công việc thường xuyên và có điều chỉnh hợp lý

Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trên cơ sở nguồn cán bộ trẻ, 
năng động:

 » Triển khai công tác đánh giá và quy hoạch cán bộ các cấp, chủ động bổ sung 
tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo khi cần thiết.

 » Bổ nhiệm người có tài năng, phù hợp vào các vị trí quản lý và sắp xếp cán 
bộ đúng với sở trường, năng lực của từng người.

Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên:

 » Xây dựng và thực hiện các chế độ phúc lợi như: chăm sóc sức khỏe toàn 
diện, chế độ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ nghỉ dưỡng du lịch, chăm 
lo quà các dịp lễ, sự kiện, chăm lo học bổng và quà cho con CB-CNV… 
nhằm nâng cao đời sống và sức khỏe cho người lao động, gìn giữ nhân tài và 
động viên, khích lệ người lao động gắn bó với Công ty.

 » Tổ chức nhiều hoạt động doanh nghiệp nhằm tạo môi trường làm việc năng 
động và xây dựng văn hóa đoàn kết, hướng tới hiệu quả công việc.
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HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ Xây DỰNG THƯƠNG HIỆU: 

Trong năm 2014, thị trường bất động sản đón nhận những thông tin tích cực, nổi bật là 
Luật nhà ở sửa đổi sẽ chính thức được áp dụng vào tháng 7/2015, cho phép người nước 
ngoài sở hữu hoặc cho thuê, đồng thời luật cũng cho phép người nước ngoài được đăng 
ký sở hữu bất động sản. Những sửa đổi mới này theo sau các cải cách pháp lý tổng thể, 
phù hợp với xu thế Việt Nam sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tạo ra môi trường tài 
chính cạnh tranh, minh bạch hơn. Năm 2014 đã qua đi với nhiều chuyển biến tích cực, 
đón chờ một năm 2015 với đầy những cơ hội cho thị trường bất động sản ở các phân 
khúc, đây cũng chính là lúc các chủ đầu tư rà soát lại toàn bộ các dự án nhằm tận dụng 
tối đa các cơ hội từ sự phục hồi của thị trường trong một vài năm tới. Trong năm 2015, 
Thuduc House lên kế hoạch công bố bán một số sản phẩm dự án bất động sản thuộc 
khu vực quận 9, với mục tiêu đẩy mạnh công tác bán hàng các căn hộ, sản phẩm bất động 
sản hiện có của công ty, ngân sách cho hoạt động marketing của Thuduc House cũng 
được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm, áp dụng thêm các xu hướng marketing mới và hiệu 
quả. Những năm gần đây, hoạt động marketing của công ty chú trọng đến giá trị hiện có 
và tiềm năng trong tương lai của sản phẩm, marketing giữ vai trò định vị sản phẩm và thị 
trường mục tiêu, cùng với việc định hướng và hỗ trợ cho các hoạt động bán hàng, phân 
tích năng lực cạnh tranh và nghiên cứu thị trường để nâng cao hoạt động Nghiên cứu và 
phát triển (R&D), xoáy vào giá trị thực của sản phẩm và hướng đúng đối tượng khách hàng 
ở từng phân khúc nhất định.

Đối với công tác PR thương hiệu

Tiếp tục công tác đo lường sức khỏe thương hiệu, tăng độ nhận biết cả về chiều sâu và 
chiều rộng đối với thương hiệu Thuduc House, là: Thương hiệu uy tín, là một trong những 
công ty mà khách hàng quan tâm, tin tưởng khi mua bất động sản.

Quan hệ tốt với cộng đồng doanh nghiệp, giới truyền thông, chính quyền các cấp để liên 
tục duy trì, phát triển tốt hình ảnh doanh nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh thuận 
lợi cho công ty.

Cộng tác thường xuyên với VCCi, Hiệp Hội doanh nghiệp TP.HCM, Hiệp Hội Bất Động 
Sản TP.HCM, Các diễn đàn chuyên ngành Bất Động Sản, CLB Địa Ốc... nhằm phục vụ nhu 
cầu marketing thương hiệu, tìm đối tác liên doanh, liên kết.

Triển khai các chương trình tiếp thị, quảng bá sản phẩm cho từng dự án và theo từng đợt 
bán hàng với kinh phí hợp lý và hiệu quả cao.

Tích cực phối hợp với các công ty thành viên và liên doanh liên kết trong việc quảng bá 
thương hiệu, xúc tiến thương mại và tiếp thị sản phẩm.

Xây dựng các Sàn Giao Dịch Bất Động Sản và liên kết với mạng lưới các Sàn trên địa bàn 
TP.HCM và các tỉnh mục tiêu phù hợp với yêu cầu của từng dự án, để hỗ trợ bán sản 
phẩm của Thuduc House.

Liên kết với các ngân hàng chiến lược nhằm cung cấp các gói giải pháp tài chính phù hợp 
với từng nhóm khách hàng, mặt khác thể hiện sự đồng hành cùng khách hàng trong việc 
lựa chọn các giải pháp tài chính và gia tăng khả năng sở hữu nhà ở của khách hàng.

Triển khai các chương trình tiếp 
thị, quảng bá sản phẩm cho 
từng dự án và theo từng đợt bán 
hàng với kinh phí hợp lý và hiệu 
quả cao.
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Hoạt động tài trợ, cộng đồng:

Công ty luôn xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp với phương châm 
“Gắn liền mục đích kinh doanh của công ty với lợi ích xã hội”, Thuduc House 
cũng đã có nhiều những hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm 
với xã hội như: Đóng góp các quỹ từ thiện, quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo, 
quỹ doanh nhân vì cộng đồng, Quỹ học bổng Vừ a Dính cho học sinh nghèo 
miền núi; Quỹ hỗ trợ đồng bào vùng lũ… Trong năm 2014, cùng chung với 
thông điệp “Hạnh phúc từ nơi tổ ấm của bạn” Thuduc House đã tài trợ và 
đồng hành cùng với chương trình: “Kỹ năng làm cha mẹ”, được phát sóng vào 
ngày thứ 6 hàng tuần trên đài phát thanh TP.HCM, đây là chương trình chia 
sẻ và tư vấn của những chuyên gia, phần nào hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc 
cho các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Đối với công tác tiếp thị sản phẩm

Chiến lược marketing dựa trên năng lực cạnh tranh, tập trung vào 3 yếu tố: 
Xây dựng thương hiệu, hình ảnh công ty ngày càng vững mạnh; Nghiên cứu 
thị trường để cung cấp sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên 
nghiệp. Định vị sản phẩm cho từng dự án cụ thể và nâng cao năng lực cạnh 
tranh để có những phương án cạnh tranh phù hợp.

Phát triển và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường và marketing chuyên nghiệp, qua đó, nhằm xây dựng một data 
base thông tin tối ưu, tham mưu cho ban lãnh đạo trong việc hoạch định các chiến lược phát triển và tạo ra các sản phẩm 
với giá thành phù hợp với thị trường và đáp ứng được thị hiếu của khách hàng ở từng thời điểm.

Quảng bá sản phẩm thông qua các kênh truyền thông phổ biến như website, mạng xã hội và chuyên ngành, digital 
marketing... Song song với việc tổ chức các event nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm đến trực tiếp với khách hàng cụ 
thể và chính xác hơn. Các chương trình trên cũng đã mang lại hiệu quả đồng thời cũng tạo được tiếng vang cho công ty.

Công tác chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi đối với những khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng các sản phẩm bất 
động sản của Công ty cũng được chú trọng. Kịp thời giải quyết những khiếu nại, những thắc mắc của khách hàng, đáp ứng 
đầy đủ các nhu cầu của khách hàng. Làm tốt công tác này chính là việc nâng cao giá trị thương hiệu của Thuduc House. 

BAÙO CAÙO 
BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo)
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QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VÀ ĐốI TÁC: 

Quan hệ với cổ đông:

Nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Thuduc House luôn thực hiện tốt vấn 
đề minh bạch hóa thông tin thông qua việc thường xuyên cập nhật các tin tức, các báo 
cáo quan trọng, những thông tin trọng yếu có ảnh hưởng lớn đến lợi ích cổ đông thông 
qua website của công ty và báo cáo đầy đủ với các cơ quan chức năng như uBCKNN, 
HoSE, VSD... nhằm tạo điều kiện giúp cổ đông tiếp cận được nguồn thông tin một cách 
dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

Ngoài ra công ty cũng có bộ phận chuyên trách về quan hệ cổ đông sẵn sàng lắng nghe 
và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến hoạt động của 
công ty thông qua các phương tiện: Điện thọai trực tiếp; địa chỉ email investorrelation@
thuduchouse.com hoặc phần giải đáp thắc mắc trên website của công ty.

Các đối tác trong và ngoài nước:

Mặc dù trong năm qua thị trường bất động sản chưa thật sự sôi động, còn phải đối mặt 
với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Thuduc House vẫn thường xuyên nhận được sự quan 
tâm của các tổ chức tài chính công ty chứng khoán, quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Thông 
qua việc gặp gỡ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, Thuduc House cũng đã giới 
thiệu thêm về lĩnh vực hoạt động mới (hoạt động xuất khẩu nông-lâm sản), các dự án tiềm 
năng mà công ty dự kiến triển khai trong các năm tới, đồng thời cập nhật tiến độ bán hàng 
của dự án cũ, tiến độ thực hiện dự án mới... Bên cạnh đó, việc định hướng chiến lược phát 
triển dài hạn của công ty trong những năm sắp tới cũng là yếu tố quan tâm hàng đầu của 
các tổ chức tài chính. Đối với Thuduc House, việc minh bạch hóa thông tin thông qua các 
cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư luôn được củng cố và nâng cao nhằm tăng cường tính chuyên 
nghiệp trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư.

HOẠT ĐỘNG IT

Việc vận hành hệ thống mạng hoạt động ổn định và an toàn đã góp phần cho việc phục 
vụ tốt công việc của cán bộ - nhân viên luôn được trôi chảy. Hệ thống luôn được kết nối, 
dữ liệu luôn sẵn sàng giúp cho việc cung cấp thông tin, giao dịch khách hàng cũng như việc 
tổng hợp số liệu, lập báo cáo lãnh đạo được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời để 
ra các quyết định cần thiết.

Quản lý tốt các website nhằm góp phần đưa các thông tin quảng bá thương hiệu, giới 
thiệu sản phẩm đến khách hàng và cung cấp thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư… Quan 
trọng nhất là phần công bố thông tin theo đúng yêu cầu và quy định của cơ quan quản lý.

Ngoài ra, các thông tin về các hoạt động của công ty tiêu biểu, thông tin về các dự án, các 
sản phẩm, các chương trình hỗ trợ khách hàng cũng được cập nhật liên tục, linh động trên 
các website riêng của từng dự án và trên các trang mạng xã hội của công ty. Đây là kênh 
quảng cáo rất hiệu quả và tiết kiệm của Công ty trong những năm qua cho các chương 
trình marketing, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu mới.

Thông tin về các dự án, các sản phẩm, 
các chương trình hỗ trợ khách hàng 
cũng được cập nhật liên tục, linh động 
trên các website riêng của từng dự án 
và trên các trang mạng xã hội của 
công ty.

Đối với Thuduc House, việc minh 
bạch hóa thông tin thông qua các 
cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư luôn 
được củng cố và nâng cao nhằm tăng 
cường tính chuyên nghiệp trong hoạt 
động quan hệ nhà đầu tư.
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Hội Đồng Quản Trị Công ty gồm 05 thành viên. Trong suốt quá trình thực 
hiện trách nhiệm quản trị & kiêm nhiệm điều hành Công ty, các thành viên 
Hội Đồng Quản Trị đã hết mình thực hiện trách nhiệm của mình trong vai trò 
xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho 
Công ty; chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được hiệu 
quả cao nhất trong kết quả đầu tư cũng như sự phát triển ngày càng lớn của 
thương hiệu Thuduc House. 

BAÙO CAÙO CUûA 
HOÄI ÑOÀNG QUAûN TrÒ

hoäi ñoàng Quaûn trò thuduC house luoân Cam keát 
ñaûm baûo tính Coâng khai, minh baïCh, thoâng tin 

kòp thôøi, Chính xaùC trong hoaït ñoäng, ñoàng 
thôøi naâng Cao trình ñoä Quaûn trò treân Cô sôû 

tham khaûo thoâng leä Quaûn trò Cuûa QuoáC teá.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014:

Chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch:

Năm 2014 được đánh giá là năm có hiệu quả kinh doanh tăng trưởng tốt nhất trong giai đoạn 3 năm trở lại đây và là năm 
đánh dấu cho nỗ lực vượt qua khủng hoảng của công ty để chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới. Mặc dù đây là một 
tín hiệu đáng mừng nhưng nhìn chung kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời của công ty vẫn còn thấp so với tiềm năng 
và chưa đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra từ đầu năm. Cụ thể:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu Kế hoạch 2014 Thực hiện 2014 Thực hiện 2013 Thực hiện 2014/ 
KH 2014

Tăng giảm so 
với 2013

Tổng doanh thu (*) 745.556 633.833 420.157 85,01% 50,85%

Lợi nhuận trước thuế 73.846 52.299 23.801 70,82% 119,7%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 64.306 47.660 19.459 74,11% 144,9%

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công 
ty mẹ 67.106 51.055 21.678 76,08% 135,5%

(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu thuần sản xuất kinh doanh + doanh thu tài chính + thu nhập khác.

Mặc dù tổng doanh thu hợp nhất năm 2014 tăng mạnh 50,85% nhưng chỉ đạt 85% kế hoạch tương đương giá trị là 633,8 
tỷ đồng, một phần nguyên nhân là do trong năm công ty chỉ mở bán các dự án tồn kho và chưa triển khai dòng sản phẩm 
mới, doanh thu từ hoạt động xuất khẩu cũng chưa đạt như kỳ vọng do trong giai đoạn đầu còn gặp nhiều khó khăn. Lợi 
nhuận sau thuế hợp nhất cũng tăng vượt bậc với mức tăng 145% đạt gần 47,7 tỷ đồng tuy nhiên cũng chỉ mới thực hiện 
được 74% kế hoạch.

Các mặt tích cực đã đạt được trong năm:

 » Hiệu quả hoạt động đã được cải thiện khá đồng bộ, đẩy mạnh tiêu thụ được hàng tồn kho, gia tăng thu hồi các khoản 
công nợ phải thu, khả năng sinh lời cũng được cải thiện đáng kể tạo ra được nguồn tiền mặt đáp ứng khá tốt nhu cầu 
đầu tư và mở rộng hoạt động của công ty.

 » Đã giải quyết chi trả nợ trái phiếu đến hạn cuối năm 2013, và nâng cao khả năng thanh khoản hiện hành cho công ty.

 » Duy trì và ổn định cơ cấu tài chính an toàn, việc cơ cấu lại nợ ngân hàng đã giúp tìm kiếm các nguồn vốn vay có lãi 
suất rẻ hơn làm giảm đáng kể chi phí lãi vay.

 » Kiểm soát tốt và cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh của các công ty con nhiều công ty sau thời gian bị lỗ đã gia 
tăng lợi nhuận sau thuế tốt hơn.

Các mặt còn hạn chế chưa thực hiện tốt trong năm:

 » Khả năng sinh lời hiện tại vẫn thấp và dưới tiềm năng, chi phí giá vốn hàng bán của mảng địa ốc còn cao do chi phí 
vốn tăng đã làm giảm biên lợi nhuận gộp của công ty.

 » Trong năm chưa triển khai chào bán cổ phiếu để tăng vốn như kế hoạch đã làm ảnh hưởng lớn đến nguồn tài trợ để 
phát triển cho các dự án, làm chậm tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch.

 » Mặc dù đã có cải thiện nhưng một số công ty con hiệu quả kinh doanh còn kém và chưa thể khắc phục các khoản lỗ 
như công ty cổ phần Thông Đức.
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Ban Quản trị công ty đã nỗ lực hết sức trong việc thực hiện 
các chiến lược kinh doanh đã đề ra từ đầu năm, mặc dù 
không đạt kết quả kinh doanh như kỳ vọng nhưng đã giúp 
công ty có một năm tăng trưởng khá ấn tượng và cải thiện 
hiệu quả trên nhiều mặt hoạt động. Cụ thể trong năm Ban 
lãnh đạo đã thực hiện được những công việc chính như sau:

 » Tích cực thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp để đẩy 
nhanh tốc độ bán hàng tồn kho, theo đó đã giúp tồn 
kho tiếp tục giảm bớt, hiện nay tổng tồn kho thành 
phẩm đã tiếp tục giảm từ mức 25% vào năm 2013 
xuống còn 10,5% vào cuối năm 2014 nhờ các chính 
sách bán hàng phù hợp và linh hoạt.

 » Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng nông 
lâm khoáng sản nhằm đóng góp thêm nguồn doanh 
thu và tạo dòng tiền cho công ty. Tiếp xúc nhiều đối 
tác trong và ngoài nước để đẩy mạnh khâu bán sỉ và 
xuất nhập khẩu nông sản. 

 » Thu xếp và cân đối nguồn vốn, cũng như dòng tiền để 
đáp ứng nhu cầu thanh khoản:

 › Thực hiện tái cơ cấu các khoản vay ngân hàng theo 
hướng giảm lãi suất.

 › Đối với các khoản đầu tư vào công ty con, liên doanh 
liên kết, trong năm đã thoái vốn tại công ty cổ phần 
Địa ốc Đại Á, tổng công ty cổ phần Phong Phú, thanh 

hoán cổ phiếu PPi, ký hợp đồng bán toàn bộ cổ phiếu 
CTCP Tài chính Dệt may... Trong mảng hoạt động tài 
chính đã thu về hơn 133 tỷ đồng từ việc thoái vốn 
khỏi công ty con và nhận cổ tức được chia từ công ty 
liên doanh liên kết, đầu tư tài chính.

 › Đẩy mạnh thu hồi các công nợ cũ, tìm kiếm nguồn 
vốn hợp tác từ các đối tác đầu tư bên ngoài.

 › Tiếp tục chuyển vốn từ dự án đầu tư Hoa Kỳ về nước.

 » Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ để cấu trúc lại bộ 
máy, ngăn ngừa rủi ro tài chính, hỗ trợ và chấn chỉnh 
đối với những công ty bị lỗ. Một số biện pháp cụ thể 
đã tiến hành:

 › Rà soát chi phí nội bộ của Công ty mẹ.

 › Xây dựng bảng theo dõi các chỉ tiêu tài chính để 
quản lý và kiểm soát các công ty thành viên.

 › Rà soát hoạt động kinh doanh của các công ty 
thành viên và công ty LD – LK có hoạt động kinh 
doanh chưa hiệu quả như Công ty CP Thông Đức, 
Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức, Công ty 
TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông an Bình.

 › Xây dựng Quy trình – quy chế theo dõi và thu hồi 
công nợ; Quy trình – quy chế quản lý chi phí dự án; 
Quy trình – quy chế quản lý chi phí vận hành chung

BAÙO CAÙO CUûA 
HOÄI ÑOÀNG QUAûN TrÒ (tieáp theo)
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HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Công tác quản trị:

Nhằm tăng cường các nguyên tắc và quy chế quản trị doanh nghiệp sau khi Công ty thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị 
trường chứng khoán, Công ty đã ban hành và điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế các quy định quản trị nội bộ gồm:

 » Quy chế quy định thủ tục quản trị cơ bản (liên quan đến chức năng - nhiệm vụ các bộ phận trong Công ty cổ phần 
phát triển nhà Thủ Đức); 

 » Quy chế quản trị của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (liên quan đến Đại hội cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, 
Ban kiểm soát); 

 » Quy chế công bố thông tin; 

 » Quy chế kiểm soát nội bộ & quản lý rủi ro; 

 » Quy chế quản lý quá trình đầu tư dự án;

 »  Quy chế lao động đối với CB-CNV cử/ điều động công tác tại đơn vị thành viên;

Các văn bản trên cùng với Điều lệ của Công ty đã tạo ra một hệ thống các quy định nội bộ chặt chẽ và điều chỉnh các 
hoạt động của Công ty cũng như các thành viên liên quan nhằm mục đích đảm bảo cho công ty hoạt động hiệu quả và 
minh bạch đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Các thay đổi thành viên HĐQT: Trong năm không có sự thay đổi về thành viên HĐQT.
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Các cuộc họp và nội dung họp của HĐQT:

Năm 2014 Hội Đồng Quản Trị đã họp 17 phiên họp. Tất cả các cuộc họp đều tuân thủ đúng quy định về tổ chức họp 
và thành phần thành viên tham dự.

Stt Số BB Ngày ban hành Nội dung
Quý I/2014: 0 cuộc họp
Quý II/2014: 06 cuộc họp
1 315 01/04/2014 BB họp HĐQT định kỳ T4/2014
2 571 28/05/2014 BB Hội Đồng Quản Trị v/v chuyển nhượng cổ phần tại TFC
3 595 02/06/2014 BB Hội Đồng Quản Trị v/v nhận chuyển nhượng cổ phần Cty CP PT Hạ Tầng và BĐS Thái Bình Dương
4 621 05/06/2014 BB Hội Đồng Quản Trị v/v thế chấp tài sản bảo lãnh nợ vay của TDH
5 675 16/06/2014 BB Hội Đồng Quản Trị v/v bán cổ phiếu quỹ 
6 688 17/06/2014 BB Hội Đồng Quản Trị v/v chọn đơn vị kiểm toán Cty mẹ năm 2014
Quý III/2014: 04 cuộc họp
7 933 24/07/2014 BB vay đáo hạn 24 tỷ tại Vietinbank Đông Sài Gòn
8 1050 25/08/2014 BB chuyển nhượng 1tr1 cổ phần của Công ty DaiaLand
9 1094 04/09/2014 BB chuyển nhượng Trạm Xăng Dầu Tăng Nhơn Phú
10 1207 29/09/2014 BB nhận chuyển nhượng 1.461.311 CP Công ty CP Đầu Tư Phước Long
Quý IV/2014: 07 cuộc họp
11 1287 15/10/2014 BB chuyển nhượng : 2.119.680 CP Công ty CP Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (PPi)
12 1344 30/10/2014 BB giảm vốn điều lệ Công ty Tam Bình
13 1471 28/11/2014 BB HĐQT v/v thay đổi nội dung đầu tư dự án 378 Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội
14 1446 26/12/2014 BB HĐQT v/v mua VP 3-5 Pasteur Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

15 1535 15/12/2014 BB HĐQT v/v vay Vietbank 50 tỷ đồng và thế chấp bằng TS VP 3-5 Pasteur Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, TP.HCM

16 1572 22/12/2014 BB HĐQT v/v ngưng chủ trương phát hành chào bán cổ phiếu
17 1615 29/12/2014 BB HĐQT v/v vay Cty TC Dệt May 20 tỷ đồng

Các Nghị quyết của HĐQT:

Stt Số NQ Ngày ban hành Nội dung
1 376 16/04/2014 NQ HĐQT v/v thay đổi đại diện vốn tại Cty Đầu Tư Phước Long

2 515 19/05/2014 NQ HĐQT v/v triển khai Pa phát hành CP cho cổ đông hiện hữu theo NQ của ĐHCĐ thường 
niên năm 2013 và thông qua hồ sơ phát hành

3 596 02/06/2014 NQ HĐQT v/v nhận chuyển nhượng cổ phần Cty CP PT Hạ Tầng và BĐS Thái Bình Dương
4 676 16/06/2014 NQ HĐQT v/v bán cổ phiếu quỹ 

690 17/06/2014 NQ HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán Cty mẹ năm 2014
1051 25/08/2014 NQ HĐQT v/v chuyển nhượng 1tr1 cổ phần của Công ty DaiaLand
1214 29/09/2014 NQ HĐQT v/v nhận chuyển nhượng 1.461.311 CP Công ty CP Đầu Tư Phước Long

1288 15/10/2014 NQ HĐQT v/v chuyển nhượng 2.119.680 CP Công ty CP Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái 
Bình Dương (PPi)

1350 30/10/2014 NQ HĐQT v/v giảm vốn điều lệ Công ty Tam Bình 
1573 22/12/2014 NQ HĐQT v/v ngưng chủ trương phát hành chào bán cổ phiếu
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Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám Đốc:

Mọi hoạt động quản trị và điều hành Công ty đều nằm dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt 
chẽ của Hội Đồng Quản Trị. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội 
Đồng Quản Trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể :

 » Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội Đồng Quản Trị về tình hình tài chính, tình 
hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này, Hội Đồng Quản Trị 
Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các 
hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, 
bảo tồn vốn & triển khai dự án. 

 » Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban 
Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Hội Đồng Quản Trị để Hội Đồng Quản Trị nắm rõ 
diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Thay đổi nhân sự ban điều hành trong năm:

Trong năm Công ty không có sự thay đổi liên quan đến nhân sự Ban Điều hành.

Đánh giá hoạt động ban điều hành:

Hội Đồng Quản Trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc 
triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều 
chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội Đồng Quản Trị.   

Ngoài việc sắp xếp kiện toàn và xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động có hiệu quả theo cơ 
chế mới và phù hợp với giai đoạn phát triển.

Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hàng năm Ban Kiểm Soát đều tổ chức các kỳ họp thường kỳ và tham gia tư vấn ở các cuộc 
họp của Hội Đồng Quản Trị. Nội dung thực hiện nhiệm vụ chính của Ban Kiểm Soát gồm:

 » Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong 
ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty.

 » Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên 
quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

 » Tham gia các kỳ họp Hội Đồng Quản Trị, các thành viên Ban Kiểm Soát đã tham gia 
đóng góp ý kiến và kiến nghị nhiều biện pháp liên quan đến việc tổ chức quản lý, điều 
hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Tham gia đánh giá chất lượng 
điều hành và hoạt động của các đơn vị thành viên do Công ty thành lập hoặc hợp 
tác thành lập để tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị, cho Ban điều hành khi cần thiết.  

Hoạt động của các tiểu ban của HĐQT:

Theo cơ cấu tổ chức hiện tại, Thuduc House chỉ mới thành lập văn phòng Hội Đồng Quản 
Trị thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Hội Đồng Quản Trị (chưa thành lập các tiểu ban trực 
thuộc Hội Đồng Quản Trị). Văn phòng Hội Đồng Quản Trị đã theo dõi tổ chức, lập biên 
bản các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Đại hội đồng cổ đông. Cung 
cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội Đồng Quản Trị và các thông tin khác 
cho thành viên của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát theo đúng quy định. 
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DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ. Số CỔ PHẦN Sở HỮU VÀ THÙ LAO:
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN SỞ HỮU:

Tại thời điểm chốt danh sách gần nhất ngày 06/03/2015

Stt Họ tên Địa chỉ Số cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu

1 Phạm Đình Kháng - - -

2 Nguyễn Hữu Tâm - 8.814 0,02%

3 Nguyễn Thị Kim Loan - - -

4 Công ty đầu tư tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí 
Minh

33-39 Pasteur. Q1. TP 
HCM 3.702.600  8,82%

TỔNG CỘNG 3.711.414 8,84%

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ. CỔ PHIẾU SỞ HỮU VÀ THÙ LAO: 

Tại thời điểm chốt danh sách gần nhất ngày 06/03/2015

TT Họ tên Chức danh Số CP sở hữu Tỷ lệ (%) Thù lao. tiền lương. tiền thưởng 
trước thuế TNCN

I Hội đồng quản trị:  2.405.566 5,73%

1 Lê Chí Hiếu Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc 777.412 1,85% Tổng thu nhập: 465.452.518 đ

2 Trần Quang Nghị Phó chủ tịch HĐQT 1.482.492  3,53% Tổng thu nhập: 22.222.222 đ

3 Lê Thanh Liêm Ủy viên HĐQT 58.762 0,14% Tổng thu nhập: 16.666.667 đ

4 Nguyễn Khắc Sơn Ủy viên HĐQT
P.TGĐ 34.100  0,08% Tổng thu nhập: 308.967.707 đ

5 Nguyễn Vũ Bảo Hoàng Ủy viên HĐQT
P.TGĐ 52.800  0,13% Tổng thu nhập: 324.193.707 đ

II
Ban Tổng Giám đốc:
(không kể những cá nhân kiêm nhiệm thành viên 
HĐQT)

66.330 0,16%

1 Trần Quang Nhường P.TGĐ thường trực 58.080  0,14% Tổng thu nhập: 344.874.260 đ

2 Phạm Đình Kháng P.TGĐ  - - Tổng thu nhập: 88.862.995 đ

3 Phạm Thị Thanh Bình P.TGĐ  8.250 0,02% Tổng thu nhập: 308.886.640 đ

III Ban kiểm soát 57.884 0,14%

1 Nguyễn Hưng Long Trưởng BKS  24.200  0,06% Tổng thu nhập: 11.111.111 đ

2 Lê Văn Bắc Thành viên BKS - - Tổng thu nhập: 11.111.111 đ

3 Thái Bằng âu Thành viên BKS 33.684  0,08% Tổng thu nhập: 11.111.111 đ

IV Kế toán trưởng  8.530 0,02%

1 Quan Minh Tuấn Kế toán trưởng  8.530  0,02% Tổng thu nhập: 296.060.360 đ

TỔNG CỘNG 2.538.310 6,05% 1.885.326.702 đ
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GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ. CỔ ĐÔNG LớN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: 

(Tính từ thời điểm chốt danh sách ĐHCĐ năm trước 24/02/2014 đến ngày chốt danh sách ĐHCĐ năm nay 06/03/2015) 

STT Người thực hiện giao dịch
Quan hệ với cổ 
đông nội bộ/cổ 
đông lớn

Số cổ phiếu sở hữu đầu 
kỳ (24/02/2014)

Số cổ phiếu sở hữu cuối 
kỳ (06/03/2015) Lý do tăng. giảm 

(mua. bán. chuyển 
đổi. thưởng...)Số cổ 

phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ 
phiếu Tỷ lệ (%)

I. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Ông Lê Chí Hiếu Chủ tịch HĐQT 
kiêm TGĐ 706.739 1,85% 777.412 1,85% Thưởng cổ phiếu 10%

2 Ông Trần Quang Nghị Phó chủ tịch 
HĐQT 1.347.720 3,53% 1.482.492  3,53% Thưởng cổ phiếu 10%

3 Ông Lê Thanh Liêm TV HĐQT 7.500 0,02% 58.762 0,14% Mua thêm 45.920 cp
Thưởng cp 5.342 cp

4 Ông Nguyễn Khắc Sơn TV HĐQT kiêm 
Phó TGĐ 31.000 0,08% 34.100  0,08% Thưởng cổ phiếu 10%

5 Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng TV HĐQT kiêm 
Phó TGĐ 48.000 0,13% 52.800  0,13% Thưởng cổ phiếu 10%

6 Ông Trần Quang Nhường Phó TGĐ 52.800 0,14% 58.080  0,14% Thưởng cổ phiếu 10%

7 Bà Phạm Thị Thanh Bình Phó TGĐ 7.500 0,02%  8.250 0,02% Thưởng cổ phiếu 10%

8 Ông Nguyễn Hưng Long Trưởng BKS 22.000 0,06%  24.200  0,06% Thưởng cổ phiếu 10%

9 Ông Thái Bằng âu Thành viên BKS 30.622 0,08% 33.684  0,08% Thưởng cổ phiếu 10%

10 Ông Quan Minh Tuấn Kế toán trưởng 7.755 0,02%  8.530  0,02% Thưởng cổ phiếu 10%

11 Bà Phạm Thị Xuân Lan
Người có liên 
quan với Ông Lê 
Chí Hiếu

341.607 0,89% 313.507 0,747% Bán ròng: 56.600 cp
Thưởng cp: 28.500 cp

12

CTCP Phát triển Hạ tầng 
Công nghiệp & Sản xuất 
Kinh doanh Dệt may Việt 
Nam (Vinatec iTC)

Tổ chức có liên 
quan với Ông Lê 
Thanh Liêm

321.440 0,843% 303.072 0,722% Bán 45.920 cp
Thưởng cp: 27.552cp

II. CỔ ĐÔNG LớN

1 Nhóm cổ đông J.P.Morgan Cổ đông lớn 2.433.604 6,38% 3.339.164 7,96% Mua thêm 602.000 cp
Thưởng cp: 303.560cp

2 Nhóm cổ đông Deutsche 
Bank Cổ đông lớn 324.191 0,85% 2.141.063 5,10% Mua 1.637.140 cp

Thưởng 179.732cp

3 RedRiver Holding
Cổ đông lớn (hiện 
nay không còn là 
cổ đông lớn)

2.252.985 5,91% - - Bán

4 Công ty Đầu tư tài chính 
Nhà Nước

Cổ đông sáng lập 
đồng thời là cổ 
đông lớn

3.366.000 8,82% 3.702.600  8,82% Thưởng cổ phiếu 10%
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (TẠI THỜI ĐIỂM 06/03/2015):

Cơ cấu cổ đông:

DANH MỤC
TRONG NƯớC NƯớC NGOÀI

TỔNG
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

Số lượng cổ phần 22.174.814 52,84% 19.789.912 47,16%  41.964.726

Cá nhân       13.141.325 31,32% 992.754  2,37% 14.134.079 

Tổ chức   9.033.489 21,53%   18.797.158 44,79% 27.830.647 

Số lượng cổ đông 3.250 357 3.607 

Cá nhân 3.181 308  3.489 

Tổ chức  69  49  110 

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT

Đối tượng SL Cổ phiếu Tỷ lệ (%)

I. Cổ đông đặc biệt 2.538.310 6,05%

1. Hội đồng quản trị 2.405.566 5,73%

Trong đó - Tổ chức nước ngoài - - 

             - Trong nước 2.405.566 5,73%

2. Ban Giám đốc 66.330 0,16%

3. Ban kiểm soát 57.884 0,14%

4. Kế toán trưởng 8.530 0,02%

II. Cổ phiếu quỹ - -

III. Công đoàn công ty -   - 

IV. Cổ đông khác 39.426.416 93,95%

1. Trong nước 19.636.504 46,79%

     1.1 Cá nhân 10.603.015 25,27%

     1.2 Tổ chức 9.033.489 21,53%

Trong đó Nhà nước: 3.702.600 8,82%

2. Nước ngoài 19.789.912 47,16%

     2.1 Cá nhân 992.754 2,37%

     2.2 Tổ chức 18.797.158 44,79%

CỘNG: 41.964.726 100%

BAÙO CAÙO CUûA 
HOÄI ÑOÀNG QUAûN TrÒ (tieáp theo)
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1.1.2. Danh sách cổ đông lớn (sở hữu trên 5%)

TT Tên cổ đông Địa chỉ Cổ phiếu Tỷ lệ (%)

1 Công ty đầu tư tài chính Nhà nước thành phố 
Hồ Chí Minh 33-39 Pasteur, Q1. TP HCM 3.702.600 8,82%

2 NHÓM CỔ ĐÔNG J.P.MORGAN  3.339.164 7,96%

J.P.MoRGaN SECuRiTiES LTD. 25 Bank Street. Canary Wharf. London 
E14 5JP. united Kingdom. 905.334 2,16%

J.P.MoRGaN WHiTEFRiaRS iNC.
500 STaNToN CHRiSTiaNa RoaD. 
NEWaRK. DELaWaRE. uNiTED 
STaTES

2.433.830 5,80%

3 NHÓM CỔ ĐÔNG DEUTSCHE BANK 2.141.063 5,10%

Deutsche Bank aG London Winchester House. 1 Great Winchester 
Street. London EC2N 2DB 301.981 0,72%

BEiRa LiMiTED

SECoND FLooR ZEPHYR HouSE. 
122 MaRY STREET. Po BoX 709. 
GEoRGE ToWN. GRaND CaYMaN 
KY 1 - 1107. CaYMaN iSLaNDS

1.839.082 4,38%

109108

TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG NAÊM 2014



BAÙO CAÙO  
CUûA BAN KIE ÅM SOAÙT

VE À TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH VAØ HOAÏT ÑOÄNG SAûN XUAÁT KINH DOANH 
NAÊM 2014 CUûA COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÙT TrIE ÅN NHAØ THUû ÑÖÙC 

kính gôûi: Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc.

Ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän nghò quyeát Ñaïi hoäi 
ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân 2013 vaø caùc quyeát ñònh 
cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò:

 » thöïc hieän vieäc thay ñoåi noäi dung moät soá ñieàu khoaûn 
taïi ñieàu leä Coâng ty cho phuø hôïp vôùi giaáy pheùp ñaêng 
kyù kinh doanh ñaõ ñöôïc sôû keá hoaïch – ñaàu tö thaønh 
phoá chaáp thuaän. 

 » thöïc hieän vieäc phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2013 ñöôïc 
ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua ngaøy 15/04/2014.

 » Choïn Coâng ty tnhh ernst & young vieät nam laøm 
ñôn vò kieåm toaùn cho naêm taøi chính 2014.

 » thöïc hieän boå sung caùc ngaønh ngheà:

 » trong naêm Coâng ty ñaõ thöïc hieän boå sung caùc 
ngaønh ngheà kinh doanh:

- kinh doanh xuaát nhaäp khaåu khoaùng saûn;

- kinh doanh xuaát nhaäp khaåu phaân boùn;

- giaùo duïc, ñaøo taïo.

Thaåm ñònh Baùo caùo quyeát toaùn taøi chính naêm 2014

ban kieåm soaùt ñaõ tieán haønh raø soaùt baùo caùo taøi chính do ban ñieàu haønh laäp vaø ñaõ ñöôïc kieåm toaùn ñoäc laäp bôûi Coâng ty 
tnhh ernst & young vieät nam. ban kieåm soaùt ñaõ thoáng nhaát vôùi baùo caùo taøi chính vaø yù kieán cuûa kieåm toaùn treân baùo 
caùo taøi chính naêm 2014.

sau ñaây laø baûng caân ñoái keá toaùn hôïp nhaát vaø baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát naêm 2014 cuûa Coâng ty 
Coå phaàn phaùt trieån nhaø thuû ñöùc:

Ban kieåm soaùt xin baùo caùo vôùi Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng nhö sau:

- Caên cöù Quyeát ñònh soá: 7967/QÑ-UB-CNN ngaøy 
24/11/2000 cuûa UÛy ban nhaân daân thaønh phoá, veà vieäc 
chuyeån ñoåi doanh nghieäp Nhaø nöôùc Coâng ty Phaùt trieån 
nhaø vaø Dòch vuï Khu coâng nghieäp Thuû Ñöùc thaønh Coâng 
ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc vaø Giaáy chöùng nhaän 
ñaêng kyù kinh doanh soá: 4103000457 ngaøy 15/6/2001 
do Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp.

-  Caên cöù vaøo Ñieàu leä cuûa Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø 
Thuû Ñöùc (söûa ñoåi boå sung laàn 6) ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå 
ñoâng thoâng qua ngaøy 15.4.2014. 

 » rieâng chöùc naêng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu gaïo 
thì chöa theå xin vì nhaø nöôùc ñang haïn cheá ñaàu moái 
xnk maët haøng naøy.

 » 1.5. trong naêm qua ban ñieàu haønh chaáp haønh toát caùc 
quyeát ñònh cuûa hoäi ñoàng Quaûn trò ban haønh nhö:
+ Cöû nhaân söï tham gia quaûn lyù taïi caùc coâng ty con, 

coâng ty lieân keát.
+ thöïc hieän caùc quyeát ñònh ñaàu tö, huy ñoäng voán …
+ thöïc hieän caùc quyeát ñònh veà lieân doanh, lieân keát vôùi 

doanh nghieäp khaùc.

 » 1.6. thöïc hieän nghò quyeát ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng 
nieân naêm taøi chính 2013 ngaøy 15/4/2014 veà vieäc thoâng 
qua phöông aùn phaùt haønh theâm coå phieáu cho coå ñoâng 
hieän höõu ñeå taêng voán ñieàu leä vôùi soá löôïng coå phieáu döï 
kieán chaøo baùn laø 19.075.210 coå phieáu. trong quaù trình 
thöïc hieän ubCk nhaø nöôùc caên cöù quy ñònh thoâng tö 
204/2012/tt-btC (döï aùn bình Chieåu 4ha - giai ñoaïn 
2 chöa ñuû hoà sô phaùp lyù) neân chöa ñoàng yù caáp pheùp 
phaùt haønh ra coâng chuùng, cho neân vieäc phaùt haønh 
theâm coå phieáu cho coå ñoâng ñeán 31/12/2014 chöa 
thöïc hieän ñöôïc.

-  Caên cöù Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát naêm 2014 do Coâng 
ty Coå phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc laäp ngaøy 25/3/2015 
vaø ñöôïc kieåm toaùn bôûi Coâng ty TNHH Ernst & Young Vieät 
Nam.

-  Caên cöù Baùo caùo taøi chính rieâng naêm 2014 do Coâng ty Coå 
phaàn Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc laäp ngaøy 16/3/2015 vaø ñöôïc 
kieåm toaùn bôûi Coâng ty TNHH Ernst & Young Vieät Nam.  
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baûng Caân ñoái keá toaùn hôïp nhaát ngaøy 31/12/2014
ñvt: trieäu ñoàng

maõ soá ChÆ tieâu Cuoái kyø ñaàu naêm

TAØI SAÛN

100 A . Taøi saûn ngaén haïn 1.188.570 993.984

110 i. tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 94.409 46.057

120 ii. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 22.159 31.409

130 iii. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 387.683 457.407

140 iv. haøng toàn kho 674.551 448.443

150 v. taøi saûn ngaén haïn khaùc 9.768 10.668

200 B . Taøi saûn daøi haïn 1.250.642 1.265.713

210 i. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn

220 ii. taøi saûn coá ñònh 278.151 180.558

240 iii. baát ñoäng saûn ñaàu tö 74.550 7.359

250 iv. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 832.672 1.032.548

260 v. taøi saûn daøi haïn khaùc 45.768 41.502

269 vi. lôïi theá thöông maïi 19.501 3.745

270 toång coäng taøi saûn 2.439.213 2.259.697

NGUOÀN VOÁN

300 A . Nôï phaûi traû 924.771 810.716

310 i. nôï ngaén haïn 532.376 485.674

330 ii. nôï daøi haïn 392.395 325.042

400 B . Nguoàn voán chuû sôû höõu 1.405.343 1.361.151

410 i. nguoàn voán chuû sôû höõu 1.405.343 1.361.151

411 1. voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 381.504 381.504

412 2. thaëng dö voán coå phaàn 434.273 438.187

414 3. Coå phieáu quyõ (3.201) (2.964)

416 4. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi

417 5. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 468.425 462.286

418 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 50.582 47.647

420 7. lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 73.760 34.490

430 ii. nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc

439 C. lôïi ích cuûa coå ñoâng thieåu soá 109.098 87.830

500 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 2.439.213 2.259.697
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Coâng taùc haïch toaùn keá toaùn vaø laäp baùo caùo quyeát 
toaùn taøi chính cuûa Coâng ty tuaân thuû theo luaät keá toaùn, 
Quyeát ñònh soá: 15/2006/Qñ-btC ngaøy 20/03/2004 ñaõ 
ñöôïc höôùng daãn boå sung theo quy ñònh taïi thoâng tö soá: 
244/2009/tt-btC ngaøy 31/12/2009 cuûa boä taøi chính 
vaø nhöõng quy ñònh, chuaån möïc keá toaùn hieän haønh.

Coâng ty thöïc hieän trích laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö 
taøi chính vaø hoaøn nhaäp döï phoøng ñaày ñuû theo thoâng tö 
228/2010/tt-btC vaø thoâng tö 89/2013/tt-btC.

Veà taøi saûn

toång taøi saûn cuûa thuduc house ñeán 31/12/2014 laø 
2.439.213 trieäu ñoàng, taêng theâm 7,94 % so vôùi soá cuoái 
kyø naêm tröôùc. trong ñoù:

tình hình chung thò tröôøng ñòa oác trong naêm 2014: thò tröôøng ñòa oác coù söï hoã trôï cuûa moät soá chính saùch hoã trôï 
cuûa nhaø nöôùc nhö vay mua nhaø töø goùi kích caàu 30.000 tyû ñoàng, nhöng ngöôøi daân khoù tieáp caän ñöôïc nguoàn voán naøy 
neân khoâng ñuû taùc ñoäng laøm “noùng” thò tröôøng ñòa oác.

tình hình kinh doanh baát ñoäng saûn cuûa thuduc house: trong boái caûnh khoù khaên cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn, ban 
ñieàu haønh ñaõ coù nhieàu noã löïc trong vieäc tieâu thuï saûn phaåm caên hoä, ñoàng thôøi phaùt trieån theâm caùc ngaønh ngheà saûn 
xuaát, kinh doanh nhö xuaát khaåu haøng noâng saûn, haûi saûn …

Moät soá nhaän xeùt:

Nhaän xeùt: 

 » taøi saûn ngaén haïn: taêng töø 993.984 trieäu ñoàng leân 
1.188.570 trieäu ñoàng, töông öùng taêng theâm 19,57 %.

 » taøi saûn daøi haïn: giaûm töø 1.265.713 trieäu ñoàng xuoáng 
1.250.642 trieäu ñoàng töông öùng giaûm 1,19 %.

Veà nguoàn voán

nôï phaûi traû taêng töø 810.716 trieäu ñoàng leân 924.771 
trieäu ñoàng töông öùng vôùi taêng theâm 14,06 %. 

voán chuû sôû höõu taêng töø 1.361.151 trieäu ñoàng leân 
1.405.343 trieäu ñoàng töông öùng taêng theâm 3,24 %. 

Caên cöù baùo caùo taøi chính rieâng naêm 2014 do Coâng ty Coå 
phaàn phaùt trieån nhaø thuû ñöùc laäp ngaøy 16/3/2015 vaø ñöôïc 
kieåm toaùn bôûi Coâng ty tnhh ernst & young vieät nam.  

BAÙO CAÙO  
CUûA BAN KIE ÅM SOAÙT (tieáp theo)

baùo Caùo keát Quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát naêm 2014
ñvt: trieäu ñoàng

ChÆ tieâu nghò Quyeát 
ñhCñ

thöïC hieän 
naêm nay

thöïC hieän 
naêm tröôùC

th so vôùi 
nQ ñhCñ

th so vôùi 
th naêm 
tröôùC

toång doanh thu 745.556 633.833 420.157 85,01% 150,85%

toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 73.845 52.299 23.801 70,82% 219,73%

lôïi nhuaän sau thueá tndn 64.306 47.660 19.459 74,11% 244,92%

lôïi nhuaän sau thueá tndn 
cuûa coå ñoâng Coâng ty meï 67.106 51.055 21.678 76,08% 235,51%

laõi cô baûn treân coå phieáu 1.758 1.343 572 76,39% 234,79%
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Theo baûng treân ta thaáy: 

 » doanh thu thöïc hieän naêm 2014 laø 633.833 trieäu ñoàng; 
ñaït 85,01% so vôùi keá hoaïch naêm ñaõ ñöôïc ñaïi hoäi coå 
ñoâng thöôøng nieân thoâng qua vaø baèng 150,85 % so vôùi 
thöïc hieän naêm 2013. trong ñoù: 

- doanh thu Coâng ty meï laø 442.586 trieäu ñoàng; 
chieám tyû troïng 69,82% toång doanh thu hôïp nhaát.

- doanh thu Coâng ty tnhh Ql vaø kd Chôï noâng 
saûn laø 154.755 trieäu ñoàng; chieám 24,41% toång 
doanh thu hôïp nhaát.

 » lôïi nhuaän tröôùc thueá tndn thöïc hieän naêm 2014 laø 
52.299 trieäu ñoàng; ñaït 70,82% so vôùi keá hoaïch naêm ñaõ 
ñöôïc ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân thoâng qua vaø baèng 
219,73 % so vôùi thöïc hieän naêm 2013. trong ñoù: 

- lôïi nhuaän tröôùc thueá Coâng ty meï laø 27.721 trieäu 
ñoàng;

- lôïi nhuaän tröôùc thueá Coâng ty tnhh Ql vaø kd 
Chôï noâng saûn laø 18.615 trieäu ñoàng 

- Coâng ty Cp thoâng ñöùc bò loã trong naêm 2014 laø 
(12.592) trieäu ñoàng.

(luõy keá loã ñeán 31.12.2014 cuûa Coâng ty Cp thoâng 
ñöùc laø: (88.902) trieäu ñoàng).

Tieàn löông ngöôøi lao ñoäng

theo nghò quyeát ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân thoâng 
qua ngaøy 15/04/2014 ñôn giaù tieàn löông naêm nhö sau: 

 » Quyõ tieàn löông cho hoaït ñoäng kd ñòa oác-sxkd khaùc 
= 5% x doanh thu

 » Quyõ tieàn löông cho hoaït ñoäng kd noâng saûn vaø xnk 
= 1% x doanh thu

 » Quyõ tieàn löông cho hoaït ñoäng taøi chính = 10% x laõi 
goäp taøi chính. 

Coâng ty ñaõ trích laäp quyõ löông naêm taøi chính 2014 ñuùng 
theo nghò quyeát ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân ñaõ 
thoâng qua.

Coâng taùc ñieàu haønh cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø 
Ban Ñieàu haønh:

hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Cp phaùt trieån nhaø thuû ñöùc tuaân 
thuû ñaày ñuû caùc quy ñònh cuûa luaät phaùp. 

- hoäi ñoàng Quaûn trò vaø ban ñieàu haønh Coâng ty Coå phaàn 
phaùt trieån nhaø thuû ñöùc ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa Coâng 
ty tuaân thuû ñaày ñuû caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät, thöïc hieän 
nghieâm tuùc ñieàu leä coâng ty do ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng 
thoâng qua vaø ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty.

- trong naêm 2014 hoäi ñoàng Quaûn trò vaø ban ñieàu haønh toå 
chöùc nhieàu cuoäc hoïp, qua ñoù ñaõ ban haønh caùc nghò quyeát, 
caùc quyeát ñònh chæ ñaïo kòp thôøi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa 
Coâng ty cho phuø hôïp vôùi tình hình thò tröôøng.

- Coâng ty thöïc hieän toát Quy cheá hoaït ñoäng ñaõ ban haønh. 
thöôøng xuyeân toå chöùc, cô caáu boä maùy ñieàu haønh cho 
thích hôïp vôùi tình hình saûn xuaát kinh doanh nhaèm mang laïi 
hieäu quaû cao nhaát.

- ban ñieàu haønh thöôøng xuyeân toå chöùc vaø cöû nhaân vieân 
hoïc taäp naâng cao trình ñoä nghieäp vuï, caäp nhaät kòp thôøi 
caùc kieán thöùc, nghieäp vuï vaø chính saùch môùi do nhaø nöôùc 
ban haønh.

ban kieåm soaùt kính baùo.

tm. ban kie åm soaùt
Coâng ty Coå phaàn phaùt trie ån nhaø thuû ñöùC
tröôûng ban

NGUYE ÃN HÖNG LONG
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Cho rừng xanh bát ngát



THOÂNG TIN VE À ÑÔN VÒ KIE ÅM TOAÙN
 » teân: Coâng ty tnhh ernst & young vieät nam

 » ñòa chæ vaên phoøng: laàu 28 - Cao oác vaên phoøng bitexco, 2 haûi trieàu, Quaän 1, tp. hCm

 » tel: (08) 3824 5252 - Fax: (08) 3824 5250

 » Website : http://ey.com  - email: eyhcmc@vn.ey.com

 » naêng löïc hoaït ñoäng: 

ernst & young laø moät coâng ty haøng ñaàu theá giôùi cung caáp caùc dòch vuï kieåm toaùn, thueá, giao dòch taøi chính vaø tö vaán. treân 
toaøn theá giôùi, ernst & young coù hôn 152.000 nhaân vieân cuøng ñoaøn keát chia seû caùc giaù trò chung vaø cam keát khoâng lay 
chuyeån veà chaát löôïng. ernst & young taïo söï khaùc bieät thoâng qua vieäc hoã trôï nhaân vieân, khaùch haøng vaø caû coäng ñoàng phaùt 
huy toái ña tieàm naêng cuûa mình.

ernst & young vieät nam laø doanh nghieäp 100% voán nöôùc ngoaøi ñaàu tieân trong lónh vöïc kieåm toaùn vaø tö vaán ñöôïc caáp 
giaáy pheùp thaønh laäp taïi vieät nam naêm 1992. ñeán nay, ernst & young vieät nam ñaõ coù hôn 800 nhaân vieân laøm vieäc taïi 2 
vaên phoøng ôû vieät nam laø haø noäi vaø thaønh phoá hoà Chí minh, ñoàng thôøi môû roäng hoaït ñoäng sang vaên phoøng ôû laøo vaø 
Campuchia. ernst & young am hieåu saâu saéc thò tröôøng vieät nam, coù kieán thöùc chuyeân moân saâu saéc vaø kinh nghieäm quoác 
teá roäng khaép, keát noái vôùi hôn 140 vaên phoøng cuûa ernst & young treân toaøn caàu.

Caùc dòch vuï ernst & young vieät nam cung caáp: 

 » dòch vuï kieåm toaùn vaø keá toaùn

 » dòch vuï tö vaán doanh nghieäp

 » dòch vuï ñieàu tra gian laän vaø giaûi quyeát tranh chaáp

 » dòch vuï thueá vaø tö vaán

 » dòch vuï tö vaán giao dòch taøi chính

Thoâng tin kieåm toaùn vieân thöïc hieän coâng taùc kieåm toaùn:

 » Baùo caùo kieåm toaùn hôïp nhaát: 

baø toâ phöôïng vuõ (Giaáy CNÑKHN kieåm toaùn soá 2267-2013-004-1)

 » Baùo caùo kieåm toaùn rieâng Thuduc House:

baø toâ phöôïng vuõ (Giaáy CNÑKHN kieåm toaùn soá 2267-2013-004-1)
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THOÂNG TIN CHUNG

COÂNG TY

Coâng ty Coå phaàn phaùt trieån nhaø thuû ñöùc (“Coâng ty”) laø moät coâng ty coå phaàn ñöôïc thaønh laäp theo luaät doanh 
nghieäp vieät nam theo giaáy Chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh (“gCnñkkd”) soá 4103000457 do sôû keá hoaïch 
vaø ñaàu tö thaønh phoá hoà Chí minh caáp ngaøy 15 thaùng 6 naêm 2001 vaø theo caùc gCnñkkd ñieàu chænh sau ñaây: 

gCnñkkd ñieàu chænh soá: ngaøy:

soá 4103000457 15 thaùng 6 naêm 2001

ñieàu chænh laàn thöù nhaát 17 thaùng 12 naêm 2003

ñieàu chænh laàn thöù hai 20 thaùng 8 naêm 2004

ñieàu chænh laàn thöù ba 12 thaùng 7 naêm 2005

ñieàu chænh laàn thöù tö 5 thaùng 6 naêm 2006

ñieàu chænh laàn thöù naêm 21 thaùng 7 naêm 2006

ñieàu chænh laàn thöù saùu 14 thaùng 1 naêm 2008

ñieàu chænh laàn thöù baûy 23 thaùng 4 naêm 2008

ñieàu chænh laàn thöù taùm 22 thaùng 12 naêm 2008

soá 0302346036

ñieàu chænh laàn thöù chín 7 thaùng 1 naêm 2010

ñieàu chænh laàn thöù möôøi 14 thaùng 5 naêm 2010

ñieàu chænh laàn thöù möôøi moät 7 thaùng 6 naêm 2010

ñieàu chænh laàn thöù möôøi hai 1 thaùng 2 naêm 2013

ñieàu chænh laàn thöù möôøi ba 14 thaùng 5 naêm 2013

ñieàu chænh laàn thöù möôøi boán 8 thaùng 1 naêm 2014

ñieàu chænh laàn thöù möôøi laêm 28 thaùng 4 naêm 2014

Coå phieáu cuûa Coâng ty ñöôïc nieâm yeát taïi sôû giao dòch Chöùng khoaùn thaønh phoá hoà Chí minh vôùi maõ giao dòch tdh 
theo giaáy pheùp nieâm yeát soá 83/ubCk-gpny do uûy ban Chöùng khoaùn nhaø nöôùc caáp ngaøy 23 thaùng 11 naêm 2006.

hoaït ñoäng chính trong naêm hieän taïi cuûa Coâng ty laø kinh doanh baát ñoäng saûn, quyeàn söû duïng ñaát thuoäc chuû sôû höõu, 
chuû söû duïng hoaëc ñi thueâ, xaây döïng coâng trình nhaø ôû, hoaït ñoäng caâu laïc boä theå thao, vaø moâi giôùi baát ñoäng saûn.

Coâng ty coù truï sôû chính ñaêng kyù toïa laïc taïi soá 13 - 15 - 17 tröông ñònh, phöôøng 6, Quaän 3, thaønh phoá hoà Chí 
minh, vieät nam.
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THOÂNG TIN CHUNG 
(tieáp theo)

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

Caùc thaønh vieân cuûa hoäi ñoàng Quaûn trò trong naêm vaø vaøo ngaøy laäp baùo caùo naøy nhö sau:

oâng leâ Chí hieáu Chuû tòch

oâng traàn Quang nghò phoù Chuû tòch

oâng nguyeãn vuõ baûo hoaøng uûy vieân

oâng leâ thanh lieâm uûy vieân

oâng nguyeãn khaéc sôn uûy vieân

BAN kIEÅM SOAÙT

Caùc thaønh vieân cuûa ban kieåm soaùt trong naêm vaø vaøo ngaøy laäp baùo caùo naøy nhö sau:

oâng nguyeãn höng long tröôûng ban 

oâng thaùi baèng aâu thaønh vieân

oâng leâ vaên baéc thaønh vieân

BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

Caùc thaønh vieân cuûa ban toång giaùm ñoác trong naêm vaø vaøo ngaøy laäp baùo caùo naøy nhö sau:

oâng leâ Chí hieáu toång giaùm ñoác

oâng traàn Quang nhöôøng phoù toång giaùm ñoác thöôøng tröïc

baø phaïm thò thanh bình phoù toång giaùm ñoác 

oâng nguyeãn khaéc sôn phoù toång giaùm ñoác 

oâng nguyeãn vuõ baûo hoaøng phoù toång giaùm ñoác 

oâng phaïm ñình khaùng phoù toång giaùm ñoác 

NGÖÔØI ÑAÏI dIEÄN THEO PHAÙP LUAÄT

ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa Coâng ty trong naêm vaø vaøo ngaøy laäp baùo caùo naøy laø oâng leâ Chí hieáu. 

kIEÅM TOAÙN VIEÂN

Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn ernst & young vieät nam laø coâng ty kieåm toaùn cho Coâng ty.
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BAÙO CAÙO 
CUûA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

ban toång giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn phaùt trieån nhaø thuû ñöùc (“Coâng ty”) trình baøy baùo caùo naøy vaø baùo caùo taøi 
chính hôïp nhaát cuûa Coâng ty vaø caùc coâng ty con (“taäp ñoaøn”) cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 
2014.

TRAÙCH NHIEÄM CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC ÑOÁI VÔÙI BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH HÔÏP NHAÁT 

ban toång giaùm ñoác chòu traùch nhieäm ñaûm baûo baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho töøng naêm taøi chính phaûn aùnh trung 
thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính hôïp nhaát, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát vaø tình hình löu chuyeån tieàn 
teä hôïp nhaát cuûa taäp ñoaøn trong naêm. trong quaù trình laäp baùo caùo taøi chính hôïp nhaát naøy, ban toång giaùm ñoác 
caàn phaûi:

 » löïa choïn caùc chính saùch keá toaùn thích hôïp vaø aùp duïng caùc chính saùch naøy moät caùch nhaát quaùn;

 » thöïc hieän caùc ñaùnh giaù vaø öôùc tính moät caùch hôïp lyù vaø thaän troïng; 

 » neâu roõ caùc chuaån möïc keá toaùn aùp duïng coù ñöôïc tuaân thuû hay khoâng vaø taát caû nhöõng sai leäch troïng yeáu so vôùi nhöõng 
chuaån möïc naøy ñaõ ñöôïc trình baøy vaø giaûi thích trong baùo caùo taøi chính hôïp nhaát; vaø

 » laäp baùo caùo taøi chính hôïp nhaát treân cô sôû nguyeân taéc hoaït ñoäng lieân tuïc tröø tröôøng hôïp khoâng theå cho raèng taäp 
ñoaøn seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng.

ban toång giaùm ñoác chòu traùch nhieäm ñaûm baûo vieäc caùc soå saùch keá toaùn thích hôïp ñöôïc löu giöõ ñeå phaûn aùnh tình 
hình taøi chính hôïp nhaát cuûa taäp ñoaøn, vôùi möùc ñoä chính xaùc hôïp lyù, taïi baát kyø thôøi ñieåm naøo vaø ñaûm baûo raèng caùc 
soå saùch keá toaùn tuaân thuû vôùi cheá ñoä keá toaùn ñaõ ñöôïc aùp duïng. ban toång giaùm ñoác cuõng chòu traùch nhieäm veà vieäc 
quaûn lyù caùc taøi saûn cuûa taäp ñoaøn vaø do ñoù phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå ngaên chaën vaø phaùt hieän caùc 
haønh vi gian laän vaø nhöõng vi phaïm khaùc. 

ban toång giaùm ñoác cam keát ñaõ tuaân thuû nhöõng yeâu caàu neâu treân trong vieäc laäp baùo caùo taøi chính hôïp nhaát keøm 
theo.

COÂNG BOÁ CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

theo yù kieán cuûa ban toång giaùm ñoác, baùo caùo taøi chính hôïp nhaát keøm theo ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình 
hình taøi chính hôïp nhaát cuûa taäp ñoaøn vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2014, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát vaø 
tình hình löu chuyeån tieàn teä hôïp nhaát cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc keá toaùn 
vieät nam, Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp vieät nam vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan ñeán vieäc laäp vaø trình baøy 
baùo caùo taøi chính hôïp nhaát.

thay maët ban toång giaùm ñoác

Leâ Chí Hieáu 
toång giaùm ñoác

ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2015
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BAÙO CAÙO 
KIE ÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP

soá tham chieáu: 61121099/17155058/hn

kính göûi: Quyù Coå ñoâng cuûa Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån Nhaø Thuû Ñöùc

Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baùo caùo taøi chính hôïp nhaát keøm theo cuûa Coâng ty Coå phaàn phaùt trieån nhaø thuû ñöùc vaø 
caùc coâng ty con (“taäp ñoaøn”) ñöôïc laäp ngaøy 24 thaùng 3 naêm 2014 vaø ñöôïc trình baøy töø trang 6 ñeán trang 58 bao 
goàm baûng caân ñoái keá toaùn hôïp nhaát vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2014, baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp 
nhaát vaø baùo caùo löu chuyeån tieàn teä hôïp nhaát cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy vaø caùc thuyeát minh baùo caùo 
taøi chính hôïp nhaát keøm theo. 

TRAÙCH NHIEÄM CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 

ban toång giaùm ñoác chòu traùch nhieäm veà vieäc laäp vaø trình baøy trung thöïc vaø hôïp lyù baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cuûa 
taäp ñoaøn theo caùc Chuaån möïc keá toaùn vieät nam, Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp vieät nam vaø caùc quy ñònh phaùp 
lyù coù lieân quan ñeán vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính hôïp nhaát vaø chòu traùch nhieäm veà kieåm soaùt noäi boä maø 
toång giaùm ñoác xaùc ñònh laø caàn thieát ñeå ñaûm baûo cho vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính hôïp nhaát khoâng coù 
sai soùt troïng yeáu do gian laän hoaëc nhaàm laãn.

TRAÙCH NHIEÄM CUÛA kIEÅM TOAÙN VIEÂN

traùch nhieäm cuûa chuùng toâi laø ñöa ra yù kieán veà baùo caùo taøi chính hôïp nhaát döïa treân keát quaû cuûa cuoäc kieåm toaùn. 
Chuùng toâi ñaõ tieán haønh kieåm toaùn theo caùc Chuaån möïc kieåm toaùn vieät nam. Caùc chuaån möïc naøy yeâu caàu chuùng 
toâi tuaân thuû chuaån möïc vaø caùc quy ñònh veà ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän cuoäc kieåm toaùn ñeå ñaït 
ñöôïc söï ñaûm baûo hôïp lyù veà vieäc lieäu baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cuûa taäp ñoaøn coù coøn sai soùt troïng yeáu hay khoâng.

Coâng vieäc kieåm toaùn bao goàm thöïc hieän caùc thuû tuïc nhaèm thu thaäp caùc baèng chöùng kieåm toaùn veà caùc soá lieäu vaø 
thuyeát minh treân baùo caùo taøi chính hôïp nhaát. Caùc thuû tuïc kieåm toaùn ñöôïc löïa choïn döïa treân xeùt ñoaùn cuûa kieåm 
toaùn vieân, bao goàm ñaùnh giaù ruûi ro coù sai soùt troïng yeáu trong baùo caùo taøi chính hôïp nhaát do gian laän hoaëc nhaàm 
laãn. khi thöïc hieän ñaùnh giaù caùc ruûi ro naøy, kieåm toaùn vieân ñaõ xem xeùt kieåm soaùt noäi boä cuûa taäp ñoaøn lieân quan 
ñeán vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính hôïp nhaát trung thöïc, hôïp lyù nhaèm thieát keá caùc thuû tuïc kieåm toaùn phuø 
hôïp vôùi tình hình thöïc teá, tuy nhieân khoâng nhaèm muïc ñích ñöa ra yù kieán veà hieäu quaû cuûa kieåm soaùt noäi boä cuûa 
taäp ñoaøn. Coâng vieäc kieåm toaùn cuõng bao goàm ñaùnh giaù tính thích hôïp cuûa caùc chính saùch keá toaùn ñöôïc aùp duïng 
vaø tính hôïp lyù cuûa caùc öôùc tính keá toaùn cuûa ban toång giaùm ñoác cuõng nhö ñaùnh giaù vieäc trình baøy toång theå baùo 
caùo taøi chính hôïp nhaát.

Chuùng toâi tin töôûng raèng caùc baèng chöùng kieåm toaùn maø chuùng toâi ñaõ thu thaäp ñöôïc laø ñaày ñuû vaø thích hôïp ñeå laøm 
cô sôû cho yù kieán kieåm toaùn cuûa chuùng toâi.
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YÙ kIEÁN CUÛA kIEÅM TOAÙN VIEÂN

theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính hôïp nhaát ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù, treân caùc khía caïnh troïng 
yeáu, tình hình taøi chính hôïp nhaát cuûa taäp ñoaøn vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2014, cuõng nhö keát quaû hoaït ñoäng kinh 
doanh hôïp nhaát vaø tình hình löu chuyeån tieàn teä hôïp nhaát cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, phuø hôïp vôùi caùc 
Chuaån möïc keá toaùn vieät nam, Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp vieät nam vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan ñeán 
vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính hôïp nhaát.

VAÁN ÑEÀ kHAÙC

baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cuûa taäp ñoaøn cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2013 ñaõ ñöôïc moät 
coâng ty kieåm toaùn khaùc kieåm toaùn vaø ñöa ra yù kieán chaáp nhaän toaøn phaàn ñoái vôùi baùo caùo taøi chính hôïp nhaát ñoù 
vaøo ngaøy 26 thaùng 3 naêm 2014. 

Coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn Ernst & Young Vieät Nam

döông Leâ Anthony
phoù toång giaùm ñoác
giaáy Cnñkhn kieåm toaùn
soá 2223-2013-004-1

thaønh phoá hoà Chí minh, vieät nam

ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2015

Toâ Phöôïng Vuõ
kieåm toaùn vieân 
giaáy Cnñkhn kieåm toaùn 
soá 2267-2013-004-1
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BAûNG CAÂN ÑOÁI KE Á TOAÙN HÔÏP NHAÁT 
Vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2014

B01-DN/HN

ÑVT: VNÑ

maõ soá taøi saûn thuyeát 
minh soá cuoái naêm soá ñaàu naêm

100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.188.570.314.410 993.983.989.098

110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5 94.408.812.033 46.057.019.340

111 1. Tiền 76.656.283.317 45.250.895.649

112 2. Các khoản tương đương tiền 6 17.752.528.716 806.123.691

120 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 22.158.882.171 31.408.882.171 

121 1. Đầu tư ngắn hạn 22.158.882.171 31.408.882.171 

130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 387.683.236.375 457.407.159.424 

131 1. Phải thu khách hàng 7.1 155.931.882.865 197.318.292.226 

132 2. Trả trước cho người bán 7.2 127.651.726.622 148.086.809.898 

135 3. Các khoản phải thu khác 7.3 105.586.090.082 112.002.057.300 

139 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 7.4 (1.486.463.194) -   

140 IV. Hàng tồn kho 8 674.551.228.352 448.442.812.651 

141 1. Hàng tồn kho 681.487.633.304 448.442.812.651 

149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (6.936.404.952) -

150 V. Tài sản ngắn hạn khác 9.768.155.479 10.668.115.512 

151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.622.328.039 850.272.145 

152 2. Thuế giá trị gia tăng 877.834.150 780.727.502 

154 3. Thuế và các khoản khác phải thu 
Nhà nước 9 3.169.238.281 2.764.677.442 

158 4. Tài sản ngắn hạn khác 10 4.098.755.009 6.272.438.423 
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B01-DN/HN

ÑVT: VNÑ

maõ soá taøi saûn thuyeát 
minh soá cuoái naêm soá ñaàu naêm

200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1.250.642.427.535 1.265.712.688.710

220 I. Tài sản cố định 278.151.300.090 180.557.766.187 

221 1. Tài sản cố định hữu hình 11 202.628.073.126 152.618.677.040 

222  Nguyên giá 290.029.374.862 206.072.001.126 

223  Giá trị khấu hao lũy kế (87.401.301.736) (53.453.324.086)

227 2. Tài sản cố định vô hình 12 69.759.708.723 11.387.387.042 

228  Nguyên giá 78.795.033.592 17.407.331.984 

229  Giá trị hao mòn lũy kế (9.035.324.869) (6.019.944.942)

230 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13 5.763.518.241 16.551.702.105 

240 II. Bất động sản đầu tư 14 74.550.198.973 7.359.821.969 

241 1. Nguyên giá 80.293.335.837 11.740.332.435 

242 2. Giá trị hao mòn lũy kế (5.743.136.864) (4.380.510.466)

250 III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 15 832.671.547.972 1.032.547.947.705 

252 1. Đầu tư vào các công ty liên kết và 
liên doanh đồng kiểm soát 427.193.741.669 469.105.539.430

258 2. Đầu tư dài hạn khác 419.627.866.832 598.164.008.204

259 3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 
dài hạn (14.150.060.529) (34.721.599.929)

260 IV. Tài sản dài hạn khác 45.768.330.086 41.502.211.727 

261 1. Chi phí trả trước dài hạn 16 34.981.520.794 28.026.620.794 

262 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 34.3 2.811.729.212 3.147.146.933 

268 3. Tài sản dài hạn khác 17 7.975.080.080 10.328.444.000 

269 V. Lợi thế thương mại 18 19.501.050.414 3.744.941.122

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.439.212.741.945 2.259.696.677.808
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maõ soá nguoàn voán thuyeát 
minh soá cuoái naêm soá ñaàu naêm

300 A. NỢ PHẢI TRẢ 924.771.428.833 810.715.923.429

310 I. Nợ ngắn hạn 532.376.202.395 485.673.939.971 

311 1. Vay và nợ ngắn hạn 19 276.688.913.025 242.360.116.906 

312 2. Phải trả người bán 20 121.893.393.010 44.252.599.975 

313 3. Người mua trả tiền trước 21 50.969.841.987 22.998.494.409 

314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 22 14.378.048.628 8.568.638.053 

315 5. Phải trả người lao động 11.292.459.196 6.429.035.788 

316 6. Chi phí phải trả 23 13.237.704.968 13.558.127.029 

319 7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 
khác 24 38.798.838.337 144.143.018.769 

323 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5.117.003.244 3.363.909.042 

330 II. Nợ dài hạn 392.395.226.438 325.041.983.458 

333 1. Phải trả dài hạn khác 25 83.863.726.017 51.941.983.458 

334 2. Vay dài hạn 26 308.204.227.694 273.100.000.000 

338 3. Doanh thu chưa thực hiện 327.272.727 -

400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.405.342.973.588 1.361.150.602.133 

410 I. Vốn chủ sở hữu 27.1 1.405.342.973.588 1.361.150.602.133 

411 1. Vốn cổ phần 381.504.200.000 381.504.200.000 

412 2. Thặng dư vốn cổ phần 434.273.130.048 438.187.207.026 

414 3. Cổ phiếu quỹ (3.201.000.000) (2.963.607.112)

417 4. Quỹ đầu tư phát triển 468.424.964.534 462.285.868.909 

418 5. Quỹ dự phòng tài chính 50.581.961.030 47.646.937.311 

420 6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 73.759.717.976 34.489.995.999 

439 C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG 
THIỂU SỐ 109.098.339.524 87.830.152.246

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.439.212.741.945 2.259.696.677.808

BAûNG CAÂN ÑOÁI KE Á TOAÙN HÔÏP NHAÁT (tieáp theo) 
Vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2014

B01-DN/HN

ÑVT: VNÑ
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ChÆ tieâu ngoaøi baûng Caân ñoái keá toaùn

CHỈ TiÊu Thuyết 
minh Số cuối năm Số đầu năm

1. Ngoại tệ - Đô la Mỹ (uSD) 214.936,74 1.533

2. Tài sản nhận giữ hộ 28 27.043.058.000 27.043.058.000

B01-DN/HN

     
Lê Ngọc Châu   Quan Minh Tuấn  Lê Chí Hiếu
Người lập  Kế toán trưởng  Tổng Giám đốc

Ngày 25 tháng 3 năm 2015

ÑVT: VNÑ
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BAÙO CAÙO KE ÁT QUAû HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH HÔÏP NHAÁT 
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2014

B02-DN/HN

ÑVT: VNÑ

maõ soá taøi saûn thuyeát 
minh naêm nay naêm tröôùc

01 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp  
dịch vụ 29.1 614.676.252.238 449.889.288.569

02 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 29.1 46.411.867.716 40.407.719.341

10 3. Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 29.1 568.264.384.522 409.481.569.228

11 4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 30 471.935.687.154 279.898.238.637

20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 96.328.697.368 129.583.330.591

21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 29.2 49.359.585.825 6.296.515.762

22 7. Chi phí tài chính 31 36.858.100.191 51.810.486.385

23         Trong đó: Chi phí lãi vay 50.446.567.573 54.578.493.277

24 8. Chi phí bán hàng 9.277.182.494 5.619.636.703

25 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 65.227.687.786 51.801.546.362

30 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 34.325.312.722 26.648.176.903

31 11. Thu nhập khác 32 16.208.655.226 4.378.483.924

32 12. Chi phí khác 32 3.374.215.447 2.794.823.400

40 13. Lợi nhuận khác 32 12.834.439.779 1.583.660.524

41 14. Phần lãi (lỗ) từ công ty liên kết, 
liên doanh 33 5.138.967.152 (4.431.214.524)

50 15. Tổng lợi nhuận trước thuế 52.298.719.653 23.800.622.903

51 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 34.2 4.282.822.636 4.341.296.758

52 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 34.3 355.467.677 -
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B02-DN/HN

ÑVT: VNÑ

maõ soá taøi saûn thuyeát 
minh naêm nay naêm tröôùc

60 18. Lợi nhuận thuần sau thuế 47.660.429.340 19.459.326.145

 Trong đó:

61  18.1 Lỗ thuần sau thuế của cổ đông     
  thiểu số 35 (3.394.692.722) (2.218.477.110)

62  18.2 Lợi nhuận thuần sau thuế của cổ  
              đông công ty mẹ 51.055.122.062 21.677.803.255

80 19. Lãi trên cổ phiếu 27.4

- Lãi cơ bản 1.343 572

- Lãi suy giảm 1.343 572

     
Lê Ngọc Châu   Quan Minh Tuấn  Lê Chí Hiếu
Người lập  Kế toán trưởng  Tổng Giám đốc

Ngày 25 tháng 3 năm 2015
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BAÙO CAÙO LÖU CHUYE ÅN TIE ÀN TE Ä HÔÏP NHAÁT -  
THEO PHÖÔNG PHAÙP TrÖÏC TIE ÁP 
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2014

B03-DN/HN

ÑVT: VNÑ

maõ soá taøi saûn thuyeát 
minh soá cuoái naêm soá ñaàu naêm

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT 
ĐỘNG KINH DOANH

01 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ 
và doanh thu khác 613.707.377.181 327.642.359.798

02 Tiền chi trả cho nhà cung cấp hàng 
hóa và dịch vụ (370.860.486.708) (140.480.326.702)

03 Tiền chi trả cho người lao động (74.031.400.222) (65.570.399.086)

04 Tiền chi trả lãi vay (48.229.057.708) (69.618.845.775)

05 Tiền chi nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp 34.2 (5.887.456.796) (18.811.626.113)

06 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 588.253.770.329 198.186.868.056

07 Tiền chi khác cho hoạt động 
kinh doanh (591.211.254.085) (216.743.354.289)

20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 
doanh 111.741.491.991 14.604.675.889

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT 
ĐỘNG ĐẦU TƯ

21  Tiền chi để mua sắm tài sản cố định      (4.515.300.936) (1.185.229.661)

22 Tiền thu do thanh lý tài sản cố định     12.554.640.747 42.136.363

23 Tiền chi cho vay    (18.180.932.000) (21.670.000.000)

24 Tiền thu hồi cho vay     19.310.000.000 4.520.000.000

25 Tiền chi đầu tư vào đơn vị khác    (99.948.705.245) (147.963.877.791)

26 Tiền thu hồi từ đầu tư góp vốn vào 
đơn vị khác   137.331.209.445 117.820.883.023

27 Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi 
nhuận được chia     20.257.577.202 10.450.374.718

30 Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) 
hoạt động đầu tư 66.808.489.213 (37.985.713.348)
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THUYE ÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH NAÊM 2014 
(Tham khaûo theâm taïi www.hsx.vn hoaëc www.thuduchouse.vn)

B03-DN/HN

ÑVT: VNÑ

maõ soá taøi saûn thuyeát 
minh soá cuoái naêm soá ñaàu naêm

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT 
ĐỘNG TÀI CHÍNH

31 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 2.927.054.639   4.044.023.436

32 Tiền chi mua lại cổ phiếu đã phát hành -    (680.000)

33 Tiền vay nhận được 334.324.644.572 372.775.243.383

34  Tiền chi trả nợ gốc vay (471.213.553.312) (345.444.395.980)

36 Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu 3.763.665.590 -

40 Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ 
hoạt động tài chính (130.198.188.511) 31.374.190.839

50 Tăng tiền và tương đương tiền thuần 
trong năm 48.351.792.693 7.993.153.380

60 Tiền và tương đương tiền đầu năm 46.057.019.340 38.063.865.960

70 Tiền và tương đương tiền cuối năm 5 94.408.812.033 46.057.019.340

     
Lê Ngọc Châu   Quan Minh Tuấn  Lê Chí Hiếu
Người lập  Kế toán trưởng  Tổng Giám đốc

Ngày 25 tháng 3 năm 2015
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Tỏa bóng mát cho đời



KE Á HOAÏCH KINH DOANH & ÑÒNH HÖÔÙNG HOAÏT ÑOÄNG NAÊM 2015



TrIE ÅN VOÏNG  
NGAØNH BAÁT ÑOÄNG SAûN

trong naêm 2015, thò tröôøng seõ coù nhieàu cô hoäi ñeå tieáp tuïc hoài phuïc, 
nhö kinh teá vó moâ döï baùo tieáp tuïc chuyeån bieán tích cöïc, 2 ñaïo luaät lieân 
quan ñeán ñòa oác, vôùi nhieàu ñieåm môùi tieán boä vöøa ñöôïc Quoác hoäi thoâng 
qua coù hieäu löïc vaøo thaùng 7, laõi suaát giaûm, nguoàn tieàn vaøo thò tröôøng 
taêng leân, nieàm tin vaøo thò tröôøng ñaõ trôû laïi…

trong ñoù, phaân khuùc nhaø ôû giaù reû vaãn laø chuû löïc veà thanh khoaûn, 
vì ñaây laø phaân khuùc coù nhu caàu thaät cuûa ngöôøi daân. ngoaøi ra, xeùt 
treân yeáu toá nhaân khaåu hoïc, soá ngöôøi trong ñoä tuoåi caàn sôû höõu bñs 
taïi vieät nam coøn raát lôùn. maët khaùc, keânh bñs caên hoä coù giaù trung 
bình - khaù vaãn ñöôïc coi laø keânh ñaàu tö an toaøn cho nhaø ñaàu tö so 
vôùi keânh chöùng khoaùn, vaøng vaø ngoaïi teä.

phaân khuùc ñaát neàn tieáp tuïc ñöôïc öa chuoäng bôûi nhöõng nhaø ñaàu tö 
vaø ngöôøi mua nhaø do baùn giaù thaáp hôn vaø linh hoaït trong vieäc xaây 
döïng. trong ñoù, caùc döï aùn ñaát neàn taïi quaän 7, 2, 9, bình taân... (tp. 
hCm) tieáp tuïc thu huùt caùc nhaø ñaàu tö. ngoaøi ra, caùc döï aùn thuoäc 
khu vöïc ngoaïi thaønh, vò trí vuøng ven nhö long an, long thaønh - 
ñoàng nai, bình döông... seõ phaùt trieån maïnh do giaù ñaát khu vöïc noäi 
thaønh ngaøy caøng cao, khieán ngöôøi mua chuyeån höôùng ra khu vöïc 
ngoaïi thaønh, hôn nöõa, quyõ ñaát trong khu vöïc trung taâm ñaõ khai thaùc 
gaàn heát. ñieàu naøy cho thaáy, thò tröôøng chuù troïng vaøo nhu caàu ñeå 
ôû nhieàu hôn nhu caàu ñaàu tö. ñoái vôùi caùc döï aùn naøy, cô sôû haï taàng 
xung quanh caàn phaûi ñöôïc hoaøn thieän, ruùt ngaén thôøi gian ñi laïi cuûa 
ngöôøi daân. ngoaøi ra, chính saùch baùn haøng haáp daãn, cuøng chính saùch 
hoã trôï taøi chính phuø hôïp cuõng seõ taêng thanh khoaûn cho döï aùn.

trong naêm 2015, thò tröôøng 
seõ Coù nhieàu Cô hoäi ñeå tieáp 

tuïC hoài phuïC, nhö kinh teá vó 
moâ döï baùo tieáp tuïC Chuyeån 

bieán tíCh CöïC, 2 ñaïo luaät lieân 
Quan ñeán ñòa oáC, vôùi nhieàu 
ñieåm môùi tieán boä vöøa ñöôïC 

QuoáC hoäi thoâng Qua Coù hieäu 
löïC vaøo thaùng 7, laõi suaát 
giaûm, nguoàn tieàn vaøo thò 

tröôøng taêng leân, nieàm tin 
vaøo thò tröôøng ñaõ trôû laïi…
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trong naêm 2015, muïc tieâu chính cuûa ban ñieàu haønh laø seõ noã löïc heát söùc ñeå tieáp tuïc 
ñöa coâng ty taêng tröôûng maïnh; naâng cao khaû naêng sinh lôøi cuõng nhö hieäu quaû hoaït 
ñoäng hôn nöõa cho phuø hôïp vôùi tieàm naêng phaùt trieån voán coù. naêm 2015 seõ tieáp tuïc 
höôùng vaøo lónh vöïc baát ñoäng saûn, xuaát nhaäp khaåu vaø xaây döïng haï taàng kyõ thuaät vôùi 
caùc chieán löôïc cuï theå nhö sau:

a/ baát ñoäng saûn vaãn giöõ laø ngaønh kinh doanh chuû löïc, taäp trung vaøo caùc maët coâng 
taùc troïng yeáu ñeå naâng cao doanh thu vaø caûi thieän hôn nöõa bieân lôïi nhuaän goäp cho 
hoaït ñoäng naøy, cuï theå:

 » Quaûn lyù toát caùc döï aùn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät ñoàng thôøi ñaûm baûo tieán 
ñoä, chaát löôïng coâng trình, thieát keá toát ñeå phuïc vuï kinh doanh coù hieäu quaû.

 » taäp trung thaùo gôõ caùc vöôùng maéc veà tieàn söû duïng ñaát, phaùp lyù döï aùn, ñeàn 
buø giaûi phoùng maët baèng, thuùc ñaåy thöïc hieän nhanh caùc döï aùn.

 » tích cöïc tìm kieám theâm quyõ ñaát thoâng qua vieäc môû roäng lieân doanh lieân 
keát ñaàu tö.

 » giaûi quyeát döùt ñieåm caùc toàn ñoïng ôû caùc döï aùn cuõ.

 » naâng cao trình ñoä quaûn trò döï aùn, quaûn lyù coâng trình phuø hôïp thoâng leä 
quoác teá.

b/ tieáp tuïc ñaåy maïnh hôn nöõa hoaït ñoäng kinh doanh vaø xuaát khaåu noâng saûn, khoaùng 
saûn (caùt bieån, ñaù) saûn phaåm phuïc vuï noâng nghieäp döïa treân cô sôû nguoàn haøng, khaùch 
haøng ñaõ ñöôïc xaây döïng töø tröôùc. trong ñoù chuù troïng vaán ñeà an toaøn taøi chính vaø 
hieäu quaû kinh doanh, quaûn lyù toát caùc ruûi ro tieàm naêng vaø taän duïng toái ña voán ñaàu 
tö cuûa ñoái taùc.

c/ oån ñònh hoaït ñoäng sxkd cuûa caùc Coâng ty thaønh vieân vaø lieân doanh, khaéc phuïc 
tình traïng thua loã tieán tôùi ñaûm baûo taát caû caùc Coâng ty ñeàu coù lôïi nhuaän.

trong naêm 2015,  
muïC tieâu Chính Cuûa 
ban ñieàu haønh laø seõ 

noã löïC heát söùC ñeå  
tieáp tuïC ñöa Coâng ty 

taêng tröôûng maïnh; 
naâng Cao khaû naêng 

sinh lôøi Cuõng nhö hieäu 
Quaû hoaït ñoäng hôn 
nöõa Cho phuø hôïp vôùi 
tieàm naêng phaùt trieån 

voán Coù.  

MUÏC TIE ÂU CHIE ÁN LÖÔÏC  
NAÊM 2015
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ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu treân, caàn trieån khai nhieàu giaûi phaùp, 
toång hôïp toaøn boä nguoàn löïc ña daïng cuûa Coâng ty ñeå ñaït muïc 
tieâu taêng tröôûng.

LóNH VÖÏC KINH DOANH  
BAÁT ÑOÄNG SAûN

tieáp tuïc öu tieân ñaåy maïnh coâng taùc baùn haøng giaûi quyeát 
döùt ñieåm toàn kho coøn laïi cuûa caùc döï aùn ñaõ môû baùn, tích 
cöïc thu hoài coâng nôï, naâng cao hôn nöõa tính hieäu quaû cuûa 
saøn giao dòch baát ñoäng saûn, trieån khai ñoàng boä caùc chieán 
dòch marketing, pr ñi vaøo chieàu saâu vaø môû roäng cho nhieàu 
ñoái töôïng vôùi nhöõng phöông thöùc hieäu quaû nhöng ít toán 
chi phí.

naâng cao tính caïnh tranh thoâng qua vieäc quaûn lyù chaët cheõ; 
giaûm giaù voán ñaàu tö vaø giaù thaønh saûn phaåm, ñoàng thôøi laøm 
toát caùc khaâu quan heä vôùi khaùch haøng, ñaûm baûo chaát löôïng 
dòch vuï.

taäp trung vaøo caùc coâng trình, haïng muïc trieån khai ñaàu tö vaø 
tieâu thuï nhanh caùc döï aùn bình Chieåu 2, phöôùc long spring 
town, tocontap, long hoäi City; chung cö daønh cho ngöôøi coù 
thu nhaäp trung bình; chung cö cao caáp; rieâng baát ñoäng saûn du 
lòch (khaùch saïn, khu nghæ döôõng..) seõ ñaàu tö khi thò tröôøng khôûi 
saéc hôn vaø keâu goïi ñoái taùc cuøng lieân doanh.

taêng cöôøng khai thaùc, tìm ñoái taùc hôïp taùc hoaëc khaùch thueâ 
ñoái vôùi caùc maët baèng, trung taâm thöông maïi taïi caùc chung cö, 
vaên phoøng coøn toàn vaø caùc maët baèng môùi ñaàu tö theâm trong 
naêm 2014

LóNH VÖÏC XUAÁT KHAÅU HAØNG 
NOÂNG SAûN VAØ KHOAÙNG SAûN

tích cöïc tìm kieám ñoái taùc thích hôïp ñeå kyù hôïp ñoàng laâu daøi 
oån ñònh cho moät soá saûn phaåm nhö daêm goã, vieân goã neùn, mì 
laùt, traùi caây caùc loaïi...

lieân keát caùc moû cung caáp caùt, ñaù coù ñuû tröõ löôïng vaø chaát löôïng 
phuø hôïp ñeå xuaát sang singapore.

CAÙC GIAûI PHAÙP KHAÙC

tieáp tuïc theo doõi raø soaùt, cuûng coá hoaït ñoäng caùc Coâng ty 
thaønh vieân ñeå naâng cao hieäu quaû, haïn cheá thua loã.

duy trì coâng taùc quaûn lyù chaët cheõ, kieåm soaùt chi phí, quaûn lyù ruûi 
ro, quaûn lyù coâng nôï, kieåm soaùt noäi boä. vaän haønh trôn tru caùc 
chöông trình iso, erp, quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm. naâng 
cao hôn nöõa tính kyû luaät, naêng ñoäng, saùng taïo cuûa ñoäi nguõ 
quaûn trò vaø nhaân vieân, taïo moâi tröôøng quaûn lyù ngaøy caøng minh 
baïch, tieân tieán vaø hieäu quaû, ñoàng thôøi xaây döïng vaên hoùa Coâng 
ty ngaøy caøng phong phuù, neàn taûng vaø vöõng maïnh. 

giöõ vöõng caáu truùc taøi chính an toaøn, taïo doøng tieàn, chuaån bò 
nguoàn voán thaät vöõng maïnh ñeå taïo ñieàu kieän hoaøn thaønh chieán 
löôïc phaùt trieån kinh doanh trong naêm tôùi:

 » thöïc hieän cô caáu laïi nôï vay vôùi möùc laõi suaát reû hôn.

 » taêng cöôøng hieäu quaû quaûn lyù voán.

 » ñoái vôùi khoaûn ñaàu tö ôû hoa kyø: seõ baùn tieáp caùc caên 
nhaø khi coù lôïi nhuaän vaø chuyeån theâm moät phaàn voán 
veà nöôùc.

 » söû duïng caùc bieän phaùp taøi chính boå sung töø nguoàn phaùt 
haønh chöùng khoaùn, tìm nhaø ñaàu tö thoaùi voán toaøn boä 
hoaëc moät phaàn moät soá döï aùn vaø coâng ty thaønh vieân, 
coâng ty lieân doanh lieân keát.

 » taêng cöôøng thu hoài coâng nôï

 » huy ñoäng theâm nguoàn voán ñeå phaùt trieån caùc döï aùn 
tieàm naêng baèng caùch keâu goïi hôïp taùc ñaàu tö töø caùc toå 
chöùc chuyeân nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc. 

CAÙC GIAûI PHAÙP CHUû YE ÁU  
ÑE Å THÖÏC HIE ÄN MUÏC TIE ÂU CHIE ÁN LÖÔÏC 2015

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014



KE Á HOAÏCH KINH DOANH  
NAÊM 2015

Caên cöù treân nhöõng yeáu toá vó moâ cuûa neàn kinh teá vaø khaû naêng noäi taïi cuûa Coâng ty. thuduc house ñaõ xaây döïng keá hoaïch kinh 
doanh naêm 2015, nhö sau:

ñvt: ñoàng

ChÆ tieâu thuduC house group Coâng ty meï 

Toång doanh thu 806.141.829.546 635.386.000.000

1. doanh thu sxkd 799.500.559.546 625.286.000.000

+ xaây döïng - kinh doanh ñòa oác 607.500.559.546 425.286.000.000

+ kinh doanh noâng saûn & xnk 192.000.000.000 200.000.000.000

2. doanh thu taøi chính 4.590.000.000 8.100.000.000

3. thu nhaäp khaùc 2.051.270.000 2.000.000.000

Toång chi phí 744.425.445.001 583.340.000.000

phaàn lôøi/loã trong coâng ty ld - lk 6.000.000.000

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 67.716.384.545 52.046.000.000

thueá tndn 14.727.480.000 11.428.120.000

Lôïi nhuaän sau thueá 52.988.904.545

Lôïi nhuaän sau thueá coâng ty meï 54.988.904.545 40.617.880.000

CHÆ TIE ÂU KE Á HOAÏCH KINH DOANH NAÊM 2015
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stt döï aùn keá hoaïCh

1 döï aùn khu nhaø ôû tocontap – tdh

hoaøn thaønh thaåm ñònh giaù trò quyeàn söû duïng ñaát cho nhaø nöôùc, xaây 
döïng nhaø lieàn keà, trieån khai xaây döïng htkt theo quy hoaïch ñöôïc 
duyeät, thieát keá doøng saûn phaåm s-home cho khu chung cö. thaønh laäp 
Coâng ty coå phaàn ñeå quaûn lyù thi coâng vaø kinh doanh khu ñaát.

2 Chung cö tdh – phöôùc long

toå chöùc ñaáu thaàu caùc goùi thaàu thaân hoaøn thieän, me, pCCC vaø caùc 
goùi thaàu khaùc ñeå tieáp tuïc trieån khai thi coâng coâng trình theo quyeát 
ñònh ñieàu chænh döï aùn cuûa sôû xaây döïng soá 58/Qñ-sxd-tñda ngaøy 
29/9/2014.

3 döï aùn phöôùc long spring town 
3,7 ha phöôøng phöôùc long quaän 9

hoaøn chænh thuû tuïc xaùc ñònh nghóa vuï giaù trò Qsdñ khu nhaø ôû cao taàng 
xuoáng thaáp taàng, baøn giao htkt cho nhaø nöôùc quaûn lyù theo quy ñònh, 
trieån khai xaây döïng cho khu nhaø lieân keá, Caáp gCnQsdñ cho Coâng ty.

4 döï aùn chung cö tdh – bình 
Chieåu (loâ i)

xin pheùp xaây döïng, trieån khai thi coâng moùng taàng haàm theo thieát keá 
doøng saûn phaåm s home.

5 döï aùn chung cö tdh – bình 
Chieåu (loâ h)

xin pheùp xaây döïng, trieån khai thi coâng moùng taàng haàm theo thieát keá 
doøng saûn phaåm s home.

6 döï aùn khu daân cö long hoäi taïi 
beán löùc – long an

phoái hôïp ppi ñeàn buø giaûi phoùng maët baèng cho lieàn khoaûnh, xaây döïng 
hoaøn chænh htkt.

7 döï aùn 4ha bình Chieåu (giai ñoaïn 
2)

laäp thuû tuïc giao ñaát, thoûa thuaän thieát keá cô sôû maãu nhaø lieân keá, thoûa 
thuaän thieát keá cô sôû htkt vôùi caùc sôû ngaønh, xaây döïng hoaøn chænh 
htkt döï aùn, hoaøn thaønh nghóa vuï taøi chính vôùi nhaø nöôùc ñeå caáp 
gCnQsdñ cho Coâng ty.

8 döï aùn hieäp bình phöôùc 10 ha phoái hôïp cuøng ban gpmb vaø ubnd phöôøng ñeå ño veõ hieän traïng caùc 
loâ ñaát chöa ñeàn buø ñeå laøm cô sôû kieåm keâ aùp giaù ñeàn buø cho döï aùn.

KE Á HOAÏCH PHAÙT TrIE ÅN CAÙC DÖÏ AÙN TrOÏNG ÑIE ÅM 2015

KE Á HOAÏCH KINH DOANH  
NAÊM 2015 (tieáp theo)

THUDUC HOUSE BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014



stt döï aùn öôùC Chi naêm 2015  
(trieäu ñoàng)

A ÑAÀU TÖ dÖÏ AÙN: 209.500 

1 CHUNG CÖ TDH - TrÖÔØNG THOÏ 1.000 

Chieáu saùng coâng coäng & caùc phaùt sinh khaùc 1.000 

2 CHUNG CÖ TDH - PHÖÔÙC BÌNH 10.000 

Caùc phaùt sinh döï kieán (tieàn sdñ, chi phí khaùc) 10.000 

3 CHUNG CÖ TDH - PHÖÔÙC LONG (14 TAÀNG) 70.500 

Chi phí tö vaán thieát keá, thaåm tra 500 

Chi phí xaây döïng 50.000 

tieàn söû duïng ñaát 20.000 

4 CHUNG CÖ LOÂ I & H 27.000 

hoaøn chænh thieát keá + eùp coïc ñaïi traø xaây döïng moùng taàng haàm loâ i&h 27.000  

5 BÌNH CHIE ÅU GIAI ÑOAÏN 2 (4 ha) 81.000 

Chi phí thieát keá, tieàn söû duïng ñaát vaø thi coâng htkt 81.000 

6 DÖÏ AÙN 10,3 HA HIE ÄP BÌNH CHAÙNH (laäp thuû tuïc ñeàn buø GPMB) 20.000 

B ÑAÀU TÖ GOÙP VOÁN Ld-Lk: 113.500 

1 KHU DAÂN CÖ BE ÁN LÖÙC LONG AN (Hôïp taùc PPI) Goùp voán theo tieán ñoä 30.000 

2  PHÖÔÙC LONG SPrING TOWN 3,7 HA (thanh toaùn HTKT, noäp giaù trò 
QSDÑ cho Nhaø nöôùc khi chuyeån khu B1 cao taàng sang thaáp taàng) 35.000 

3 DÖÏ AÙN KHU NHAØ Ôû TDH - TOCONTAP 48.500 

Chi phí thieát keá vaø caùc thuû tuïc khaùc 3.500 

ñaàu tö htkt 10.000 

giaù trò quyeàn söû duïng ñaát do nhaø nöôùc quaûn lyù 35.000 

C TOÅNG COÄNG 323.000 

KE Á HOAÏCH CHI ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN NAÊM 2015
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COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÙT TRIEÅN NHAØ THUÛ ÑÖÙC
3 - 5 Pasteur, Phöôøng Nguyeãn Thaùi Bình, Quaän 1, TP. HCM
Tel: (08) 39 143 111 Fax: (08) 39 143 222
Email: thuduchouse@hcm.vnn.vn

www.thuduchouse.com


