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Kết giá trị - Nối niềm tin 

BáO CáO 



  

THÔNG ĐIỆP 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Kính thưa Quý cổ đông, 

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom, tôi xin gửi tới Quý 

Cổ đông lời chào trân trọng. 

Năm 2016, mức tăng GDP của Việt Nam đạt 6,21%, 

thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt 

mục tiêu tăng trưởng là 6,7% đã đề ra. Nguyên nhân 

tăng trưởng GDP không đạt chỉ tiêu là do sự sụt giảm 

sâu của công nghiệp khai khoáng, các yếu tố về môi 

trường như thiên tai, hạn hán. Những khó khăn chung 

của nền kinh tế đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 

của hầu hết các doanh nghiệp trong đó có Công ty CP 

Đầu tư và Phát triển Sacom. 

 

“  Kết  giá tr ị  

Nối niềm tin”  



 

 

 

  

 

 

Năm 2017 sẽ là một năm có tính chất bản lề quan trọng. Các nhân sự mới trong Hội đồng Quản trị và Ban 

Điều hành được Công ty kỳ vọng sẽ có nhiều ý tưởng, giải pháp mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh 

của Công ty. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2017 và các năm tiếp theo sẽ tập trung vào 5 

lĩnh vực là Dây và cáp, Bất động sản, Du lịch và nghỉ dưỡng, Nông nghiệp công nghệ cao, và Đầu tư tài 

chính. Công ty đặt mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam vào năm 2020. Với đội ngũ 

nhân sự chuyên môn cao và giàu nhiệt huyết, và với truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, tôi 

tin tưởng rằng tập thể ban lãnh đạo và các bộ nhân viên Công ty sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, thực hiện 

thắng lợi mục tiêu đề ra. 

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến Quý vị vì đã ủng hộ, đồng hành cùng 

Công ty trong thời gian qua. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Nguyễn Hải Dương 

 

Kết quả doanh thu hợp nhất từ hoạt động kinh doanh và hoạt 

động tài chính năm 2016 củ a Công ty là 1.890,8 tỷ đồng, đạt 75% 

kế hoạch 2016. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất củ a Công ty trong 

năm đạt 36,3 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2016. Các 

nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt chỉ tiêu 

là lĩnh vực dây và cáp đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ các công 

ty trong ngành; các dự án của Sacom Tuyền Lâm mới đi vào hoạt 

động nên chưa hiệu quả; các khoản đầu tư mới của SAM Holdings 

trong năm 2016 chủ yếu là đầu tư dài hạn nên trước mắt chưa 

đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty. 

Mặc dù vậy, năm 2016 đã ghi nhận những nỗ lực và tâm huyết 

của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty. Ban Điều 

hành đã hoàn thành việc xây dựng lại cơ cấu tổ chức, rà soát và 

chỉnh sửa các quy trình, quy chế, xây dựng lại Bộ nhận diện 

thương hiệu và tích cực tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu 

quả kinh doanh. Đây là những tiền đề quan trọng để Công ty có 

thể phát triển bứt phá, mạnh mẽ hơn trong những năm tới. 

 Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm qua Công ty 

tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội như 

tham gia Quỹ Học bổng Vừa A Dính tài trợ học bổng cho các em 

học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; và kêu gọi các Công ty thành 

viên tham gia hoạt động đóng góp kinh phí cho Câu lạc bộ: “Vì 

Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” nhằm gây Quỹ xây dựng thành 

công 02 ngôi trường Tiểu học tại thị trấn Trường Sa và xã đảo 

Sinh Tồn.  

Trong năm 2016, Ban Điều hành đã triển khai xây dựng lại Bộ 

nhận dạng thương hiệu mới cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Sacom. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông việc 

đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần SAM Holdings để phù hợp 

với mô hình hoạt động mới. Với khẩu hiệu “Kết giá trị, nối niềm 

tin”, SAM Holdings sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng; lợi 

nhuận cho cổ đông, lợi ích cho cộng đồng và cuộc sống phong 

phú cả về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể người lao động. 
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Thông tin tổng quát 

Tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng phát triển 

Ngành nghề kinh doanh 

Quá trình hình thành và phát triển 

Quản trị rủi ro 
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Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 

(SAM Holdings) là một trong hai Công ty cổ phần 

đầu tiên niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam (mã 

SAM) và là đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh 

hùng lao động thời kỳ đổi mới. 

Trong suốt 20 năm phát triển, từ lĩnh vực hoạt 

động ban đầu là sản xuất và phân phối các loại 

cáp cho ngành bưu chính viễn thông, đến nay, 

SAM Holdings đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác 

như đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản nhà 

ở, bất động sản nghỉ dưỡng và nông nghiệp công 

nghệ cao, hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn 

đa ngành hàng đầu tại Việt Nam. 

Thông tin tổng quát 
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Tên tiếng việt CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM 

Tên tiếng anh SACOM INVESTMENT & DEVELOPMENT CORPORATION 

Tên giao dịch viết tắt SAM HOLDINGS 

Giấy chứng nhận đăng ký    
doanh nghiệp 

3600253537 cấp ngày 30/03/1998 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Đồng Nai, thay đổi lần thứ 21 ngày 29/04/2016 

Địa chỉ Khu Công nghiệp Biên Hòa I, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

Văn phòng đại diện 152/11B Điện Biên Phủ, P25, quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Điện thoại (84.8) 35122919   

Fax: (84.8) 35128632 

Website http://samholdings.com.vn 

Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 

Vốn điều lệ 1.802.353.360.000 đồng 

Mã chứng khoán SAM 

Sàn niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) 

Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần 

Số lượng cổ phiếu niêm yết 180.235.336 CP 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 180.235.336 CP 

Thời gian niêm yết Tháng 6/2000 
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Tầm nhìn, sứ mệnh và 

định hướng phát triển 

 

 

Xây dựng SAM Holdings theo mô hình Công ty Mẹ – Con. Đa dạng 

hóa đầu tư bằng nhiều hình thức như liên doanh, liên kết… phát triển 

SAM Holdings trở thành Tập đoàn đầu tư đa ngành vào năm 2020. 

SAM Holdings không ngừng phấn đấu để phát triển mạnh mẽ 3 trụ 

cột chiến lược là dây và cáp các loại, bất động sản và đầu tư tài chính 

bằng quyết tâm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đón đầu 

cơ hội, cải tiến và không ngừng sáng tạo trên mọi lĩnh vực từ sản 

xuất, kinh doanh đến đầu tư. Đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu hàng 

năm từ 20% – 30% bằng việc đa dạng hóa sản phẩm. 

Phát triển đầu tư theo chiều sâu, giữ vững và nâng cao chất lượng 

sản phẩm. Cam kết thực hiện tốt quá trình quản lý và sản xuất theo 

ISO quốc tế, không chạy theo sản phẩm kém chất lượng. 

Trân trọng và giữ vững quan hệ với bạn hàng truyền thống, tiếp tục 

mở rộng thị trường, kể cả thị trường trong và ngoài nước. 

 

 

Định hướng phát triển 
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Tầm nhìn 

Trở thành tập đoàn đầu tư đa 

ngành hàng đầu tại Việt Nam 

vào năm 2020. 

 

Sứ mệnh 

Với khẩu hiệu “Kết giá trị, nối 

niềm tin”, SAM Holdings đem lại 

sự hài lòng cho khách hàng, lợi 

nhuận cho các cổ đông và cuộc 

sống phong phú cả về vật chất 

lẫn tinh thần cho toàn thể người 

lao động. 

 

Giá trị cốt lõi 

Hợp tác và tăng trưởng: Các đơn vị thành viên thuộc SAM 

Holdings luôn hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau nhằm tận dụng lợi 

thế về quy mô để nâng cao sức mạnh cạnh tranh và cùng phát 

triển. 

Chuyên nghiệp và hệ thống: Công nghệ được khai thác tối 

đa vào các quy trình tác nghiệp thiết lập nên hệ thống làm 

việc chuyên nghiệp, hướng tới thành quả, cam kết về chất 

lượng cũng như thời gian hoàn thành. 

Sáng tạo và nhạy bén: Luôn luôn chuyển động theo thị 

trường và khách hàng để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ khác 

biệt. Đồng thời luôn luôn sáng tạo và kết hợp với khoa học & 

công nghệ để giữ vững lợi thế dẫn đầu. 

Thấu hiểu khách hàng: Luôn lấy khách hàng là trọng 

tâm để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ đúng và trúng 

với nhu cầu của thị trường. 

 

Nắm bắt xu hướng: Tận dụng triệt 

để sự phát triển của công nghệ, nắm 

bắt sự dịch chuyển và thị hiếu của 

thị trường để định hướng nghiên cứu 

và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đáp 

ứng yêu cầu của khách hàng. 

 



 

7 
 

THÔNG TIN CHUNG 

 

  

Ngành nghề kinh doanh 
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Sản xuất dây cáp, cáp sợi quang học, dây, cáp 

điện và điện tử khác. 

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại. 

Kinh doanh thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông, vật liệu điện dân dụng. 

Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng. 

Hoạt động của các cơ sở thể thao: sân golf. 

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu 

trú và dịch vụ du lịch. 
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Quá trình hình thành và phát triển 
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Năm 1986  Thành lập Nhà máy vật liệu Bưu điện 

II theo quyết định số 28/QĐ/TCCB của Tổng cục 

Bưu điện, là tiền thân của Công ty cổ phần cáp 

và vật liệu Viễn thông. 

Năm 1998  Cổ phần hóa Nhà máy Cáp và Vật 

liệu Viễn thông thành Công ty cổ phần Cáp và Vật 

liệu Viễn thông (SACOM) theo quyết định số 

75/1998/QĐ-TCCB do Tổng Cục trưởng Tổng Cục 

Bưu điện ký. 

Năm 2000  Là 01 trong 02 Công ty đầu tiên được 

niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam, 

mã chứng khoán là SAM. 

Năm 2008  Thành lập Công ty cổ phần Địa ốc 

SACOM (Samland). 

Năm 2009  Thành lập Công ty cổ phần SACOM 

– Tuyền Lâm. 

Năm 2010  Đổi tên Công ty cổ phần Cáp và Vật 

liệu Viễn thông thành Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển SACOM (SACOM). 

Năm 2010  Thành lập Công ty TNHH SACOM – 

Chíp Sáng (SCS). 

Năm 2011  Thành lập Công ty TNHH MTV Dây 

và Cáp SACOM (chuyển thành Công ty cổ phần 

Dây và Cáp SACOM vào tháng 07/2015). 

Năm 2016  Bắt đầu triển khai việc xây dựng lại 

Bộ nhận dạng Thương hiệu mới cho Công ty cổ 

phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM Holdings) 

vào tháng 7/2016 theo NQ số 153/2016/NQ-

HĐQT, hoàn tất tháng 12/2016. 

KẾT GIÁ TRỊ - NỐI NIỀM TIN 
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CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO 

 KHÁCH SẠN VIỆT 

CÔNG TY CP DÂY VÀ CÁP SACOM 

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SACOM (SAMLAND) 

CÔNG TY CP SACOM - TUYỀN LÂM 

CÔNG TY TNHH SACOM – CHIPSÁNG 
(SCS) 

CÁC 

CÔNG TY 

THÀNH 

VIÊN 

BAN TÀI 

CHÍNH -

KẾ 

TOÁN 

BAN 
ĐẦU TƯ 
- QUẢN 
LÝ TÀI 

SẢN 

BAN 

VẬN 

HÀNH 

CÁC 

CÔNG TY 

LIÊN 

DOANH – 

LIÊN KẾT 

BAN 

KINH 

DOANH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HIỆP PHÚ 

 

CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH 

PHÚ THỌ 

CÔNG TY CP SAM NÔNG NGHIỆP 

 CÔNG NGHỆ CAO 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
HẠ TẦNG AN VIỆT 

CÔNG TY CP VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ 

 VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG 

Sơ đồ tổ chức 
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CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH 

 PHÚ THỌ 

STT Tên Công ty con Địa chỉ 
Lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh chính 

Vốn đầu tư 
(Tỷ đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu 
của 

SAM 

1 
Công ty CP Dây và 

Cáp SACOM 

Khu công nghiệp Long 

Thành, xã Tam An, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai. 

Sản xuất dây cáp, cáp 

điện và điện tử khác; 

sản xuất ống nhựa, dây 

cáp, sợi cáp quang học. 

499,5 

 

99,90% 

 

2 

Công ty CP  

SACOM – Tuyền Lâm 

Khu du lịch Hồ Tuyền 

Lâm, Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng. 

Dịch vụ du lịch, ăn 

uống, lưu trú, thể thao, 

cho thuê biệt thự, kinh 

doanh bất động sản. 

897,3 99,76% 

3 

Công ty CP 

 Địa ốc SACOM 

Khu công nghiệp Biên 

Hòa 1, Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Kinh doanh bất động 

sản, dịch vụ bất động 

sản; xây dựng công 

trình giao thông, dân 

dụng, công ích; giám 

sát thi công. 

400 99,40% 

4 
Công ty TNHH SACOM 

– Chíp Sáng 

Khu Công nghệ cao, 

Q.9, TP.HCM. 

Kinh doanh bất động 

sản, cho thuê văn 

phòng, tư vấn quản lý. 

118 73,75% 

5 

Công ty cổ phần quản 

lý và đào tạo khách 

sạn Việt 

120 Nguyễn Văn 

Thoại, Q.Hải Châu, 

TP.Đà Nẵng. 

Quản lý, đào tạo và 

tuyển dụng nghề khách 

sạn. 

6 60% 

Các công ty con, công ty liên kết 
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STT 

Tên Công ty 

liên doanh, 

liên kết 
Địa chỉ 

Lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh 

chính 

Vốn đầu tư 

(Tỷ đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu của 

SAM 

1 

Công ty CP Đầu tư 

và Phát triển Hạ 

tầng An Việt 

Tầng 3, tòa nhà 

Sofitel Plaza Hà Nội, 
số 1, đường Thanh 

Niên, Quận Ba Đình, 

Hà Nội 

Phát triện hạ tầng 

khu công nghiệp, 
thiết kế xây dựng 

phát triển sân Golf 

ở Việt Nam 

155,5 45,00% 

2 
Công ty CP Dịch vụ 

Du lịch Phú Thọ 

15 đường số 2, CX 

Lữ Gia, Quận 11, 
TpHCM 

Kinh doanh dịch vụ 

du lịch 
424 28,98% 

3 

Công ty CP Vật liệu 

điện và viễn thông 
Sam Cường 

Đường số 1 – Khu 
công nghiệp Long 

Thành – Tỉnh Đồng 

Nai 

Sản xuất, lắp ráp 

các thiết bị, vật liệu 
điện, viễn thông 

16,5 32,54% 

4 

Công  ty cổ phần 

SAM Nông nghiệp 

công nghệ cao 

 

Thôn 7 Xã Trường 

Xuân, Huyện Đắc 
Song, Tỉnh Đắc 

Nông. 

 

Sản xuất và kinh 

doanh các sản 

phẩm nông nghiệp 
công nghệ cao, 

trồng và khai thác 
rừng. 

100 48% 

5 
Công ty CP Bất động 

sản Hiệp Phú 

Số 11 – KM9 Xa lộ 

Hà Nội, Quận 9 – 

TpHCM 

Kinh doanh bất 

động sản 
176,2 40,00% 

 

KẾT GIÁ TRỊ - NỐI NIỀM TIN 



SAM – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

  

14 
 

  



 

15 
 

THÔNG TIN CHUNG 

 

  

Quản trị rủi ro 

Rủi ro về tỷ giá 

Trong năm 2016, Ngân hàng nhà nước đã 

áp dụng các biện pháp siết chặt việc mua 

ngoại tệ. Do vậy, việc FED tăng lãi suất sẽ 

dẫn đến áp lực lớn lên tỷ giá USD/VND và 

chính sách tỷ giá của Việt Nam. Do tính đặc 

thù của ngành nghề kinh doanh, Công ty 

phải nhập khẩu một phần nguồn nguyên 

liệu để sản xuất dây, cáp. Để khắc phục 

những biến động về tỷ giá có thể ảnh hưởng 

không tốt đến doanh thu và lợi nhuận, Công 

ty đã cẩn thận trong việc sử dụng các 

phương pháp dự báo tỷ giá, lựa chọn loại 

ngoại tệ có giá trị tương đối ổn định để giao 

dịch nhằm giảm thiểu những tổn thất đến 

mức thấp nhất khi rủi ro xảy ra. Bên cạnh 

đó, đối với các nhà cung cấp nguyên vật liệu 

đầu vào nhập khẩu, Công ty chú trọng hợp 

tác với những nhà cung cấp lớn, uy tín, 

đồng thời ký kết các Hợp đồng giá trị lớn và 

dài hạn để hạn chế tối đa việc thay đổi đột 

ngột chi phí đầu vào. 

 

Rủi ro từ kinh tế vĩ mô 

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, 

năm 2016, nền kinh tế Việt Nam có những 

bước chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn 

còn nhiều áp lực, rủi ro cho nền kinh tế do 

khoảng đệm chính sách còn hạn chế nên 

các yếu tố bên ngoài và trong nước có thể 

ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế.  

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2016 tuy 

không đạt được số kế hoạch 6,7% đặt ra 

đầu năm, kết quả 6,21% tăng trưởng so 

với cùng kỳ cũng được xem như một kết 

quả đáng khích lệ.  
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Rủi ro về lãi suất 

Nền kinh tế thế giới và trong nước luôn có nhiều 

biến động. Vì vậy, rủi ro về lãi suất là một vấn 

đề cần được quan tâm khi SAM Holdings là một 

công ty với hoạt động đầu tư nên cần nhiều 

nguồn vốn vay để phát triển các dự án cũng như 

chiến lược kinh doanh của mình. Đặc biệt với 

một doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề 

cần nguồn vốn đầu tư lớn như SAM Holdings, 

việc sử dụng đòn bẩy tài chính để đáp ứng nhu 

cầu vốn lưu động hoặc vốn đầu tư luôn là lựa 

chọn hàng đầu. Vì thế, vấn đề biến động lãi suất 

là rủi ro cần được quan tâm sát sao.  

Cụ thể, trong năm 2016 vừa qua, Ban lãnh đạo 

công ty ngoài việc tính toán và dự báo thật đầy 

đủ, chính xác về chi phí lãi vay khi xem xét, 

đánh giá hiệu quả và quyết định thực hiện đối 

với các phương án/dự án SXKD, mà còn sử dụng 

thận trọng và linh hoạt công cụ đòn bẩy tài 

chính trong hoạt động kinh doanh nhằm đạt 

được mục tiêu gia tăng lợi nhuận trong điều kiện 

lãi suất thấp, đồng thời hạn chế rủi ro thua lỗ 

khi lãi suất biến động ngoài dự đoán. 

 

 

Có thể thấy, tiến trình tái cơ cấu chậm 

chạp trong nước gây ra nhiều rủi ro 

đáng kể đối với viễn cảnh tăng trưởng 

trung hạn. Các rủi ro tài khoá còn trở 

nên cao hơn bởi trách nhiệm trả nợ liên 

đới liên quan đến các món nợ của các 

doanh nghiệp và ngân hàng thương 

mại nhà nước. Đối với một doanh 

nghiệp hoạt động đa ngành nghề như 

SAM Holdings, tình hình kinh tế vĩ mô 

nhìn chung tác động tương đối lớn đến 

tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh  của Công ty.   
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THÔNG TIN CHUNG 

 

  
 

Rủi ro về công nghệ 

Công ty chuyên cung cấp các giải pháp tích hợp 

tổng thể, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao 

công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 

viễn thông v.v… nên sẽ phải đối mặt với những 

rủi ro và thách thức đặc thù của ngành như sự 

thay đổi nhanh chóng về kỹ thuật – công nghệ, 

sự ra đời và thay thế liên tục của các công nghệ 

mới, rò rỉ bí quyết công nghệ v.v… 

 

 

Rủi ro về nhân lực 

Nguồn nhân lực ngày càng trở thành yếu tố quan 

trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một Công 

ty. Đối với các Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh 

vực như SAM Holdings thì điều này lại càng có ý 

nghĩa quyết định. Những biến động về nhân sự sẽ 

gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công 

ty. Với chủ trương nguồn nhân lực là chìa khóa cốt 

lõi trong sự thành công của doanh nghiệp, các quy 

định của Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Bảo 

hiểm y tế đều được Công ty áp dụng thực hiện tốt 

cho người lao động như: nghỉ phép, nghỉ ốm, lễ 

tết, chế độ thai sản, tham nom khi gia đình có hữu 

sự... từ đó tạo dựng được sự vững chắc trong việc 

phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, đối với nguồn 

nhân lực hiện tại, Công ty luôn chú trọng các chính 

sách đào tạo, nâng cao trình độ và tay nghề, góp 

phần thúc đẩy năng suất hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 
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 Rủi ro về luật pháp 

Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty chịu 

sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật hiện 

hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, 

Luật thuế thu nhập cá nhân… Luật và các 

văn bản dưới luật quy định về các vấn đề 

này còn đang trong quá trình thay đổi, cải 

tiến. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình 

hoạt động kinh doanh và giao dịch cổ phiếu 

của Công ty. Đặc biệt đối với một công ty đã 

niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng 

khoán, các quy định liên quan đến quản trị 

công ty đại chúng và công tác công bố thông 

tin đều được cập nhật và thay đổi liên tục. 

Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty luôn cập nhật 

các văn bản liên quan nhằm kịp thời đưa ra 

những phương hướng, đường lối lãnh đạo 

và giám sát Công ty hiệu quả nhất. 

 

Rủi ro đầu tư mới 

SAM Holdings tiếp tục tập trung cho 

hoạt động bất động sản, và bất động 

sản du lịch. Đây là một ngành đầu tư 

có mức rủi ro cao nên SAM Holdings 

luôn cân nhắc thận trọng trong việc 

nghiên cứu thị trường hay thuê đối 

tác tư vấn chuyên nghiệp để được tư 

vấn ý tưởng và mô hình kinh doanh 

từ đầu. Điều này góp phần làm giảm 

thiểu các rủi ro có thể phát sinh cho 

Công ty. 

 

 

 

Rủi ro khác 

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng 

ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy 

ra thì sẽ tác động đến tình hình kinh 

doanh của Công ty. Đó là những hiện 

tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt, 

động đất, v.v…) 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình tài chính 

Tình hình thực hiện các dự án 

Cơ cấu cổ đông, các giao dịch cổ phiếu trong năm 

Báo cáo phát triển bền vững 

 

KẾT GIÁ TRỊ --- NỐI NIỀM TIN 



 

21 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
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84%

2%

1%
14%

Năm 2015

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu hợp đồng xây dựng

Doanh thu kinh doanh bất động sản

83,69%

2,11%

0,51%
13,69%

Năm 2015

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu hợp đồng xây dựng

Doanh thu kinh doanh bất động sản

79,21%

4,65%

0%
16,14%

Năm 2016

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu hợp đồng xây dựng

Doanh thu kinh doanh bất động sản

  

Doanh thu Năm 2015 Tỷ trọng Năm 2016 Tỷ trọng 

Doanh thu bán hàng 
hóa, thành phẩm 

1.884,48 83,69%   1.446,17  79,21% 

Doanh thu cung cấp 
dịch vụ 

46,53 2,11%        84,93  4,65% 

Doanh thu hợp đồng 
xây dựng 

11,24 0,51% -    - 

Doanh thu kinh doanh 
bất động sản 

301,62 13,69%      294,58  16,14% 

Tổng cộng 2.203,87 100%   1.825,68 100% 

Cơ cấu doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 

Đơn vị : Tỷ đồng 
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74,58%

5,20%

-0,32%

20,54%

Năm 2015

LNG bán hàng hóa, thành phẩm

LNG cung cấp dịch vụ

LNG hợp đồng xây dựng

LNG kinh doanh bất động sản

64,84%

3,36%

0,00%

31,80%

Năm 2016

LNG bán hàng hóa, thành phẩm

LNG cung cấp dịch vụ

LNG hợp đồng xây dựng

LNG kinh doanh bất động sản

 

 

   

Lợi nhuận gộp Năm 2015 Tỷ trọng Năm 2016 Tỷ trọng 

LNG bán hàng hóa, thành phẩm 150,98  74,58% 87,37  64,84% 

LNG cung cấp dịch vụ 10,52  5,20% 4,52  3,36% 

LNG hợp đồng xây dựng  (0,64) (0,32%) -    0,00% 

LNG kinh doanh bất động sản 41,58  20,54% 42,85  31,80% 

Tổng cộng 202,44  100% 134,74  100% 

Cơ cấu lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 

Đơn vị : Tỷ đồng 
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Năm 2016 vừa qua, Công ty đạt được mức 

doanh thu và lợi nhuận từ việc bán hàng và 

cung cấp dịch vụ lần lượt là 1.825,68 tỷ 

đồng và 134,74 tỷ đồng.  

Tuy có giảm nhẹ so với cùng kì năm ngoái, 

nhưng doanh thu và lợi nhuận từ việc bán 

các sản phẩm Dây và Cáp phục vụ ngành 

bưu chính viễn thông vẫn chiếm tỉ trọng cao 

nhất trong cơ cấu doanh thu và cơ cấu lợi 

nhuận của công ty.   

Bên cạnh đó, trong năm 2016, với định 

hướng phát triển trở thành một tập đoàn 

đa ngành, SAM Holdings đã mở rộng sang 

nhiều lĩnh vực khác như đầu tư tài chính, 

kinh doanh bất động sản nhà ở, bất động 

sản, nghỉ dưỡng. Đây cũng chính là nguyên 

nhân góp phần làm tăng tỷ trọng lợi nhuận 

cung cấp dịch vụ và lợi nhuận từ việc kinh 

doanh bất động sản. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

Chính sách đối với người lao động 

Công tác tuyển dụng – đào tạo ngày càng được SAM Holdings đặc biệt chú trọng để tuyển 

chọn, đào tạo cán bộ, nhân sự tâm huyết, đủ năng lực – trình độ để đáp ứng nhu cầu công 

việc ngày càng cao của SAM Holdings. Người lao động thường xuyên được đào tạo, cập 

nhật kiến thức mới được áp dụng trong công việc như áp dụng 5S, Kaizen hoặc liên kết với 

các trung tâm đào tạo bên ngoài để đào tạo bổ sung kiến thức cho Người lao động (Pace, 

đại học bách khoa…). 

Môi trường làm việc luôn được kiểm tra vệ sinh theo các chuẩn mực quốc tế, tạo môi trường 

làm việc thông thoáng, an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Việc kiểm tra sức 

khỏe định kỳ cho người lao động cũng được thực hiện thường xuyên. 

Ngoài ra, SAM Holdings phối hợp với tổ chức đoàn thể tổ chức các đợt tham quan, du lịch, 

tổ chức các chương trình thể dục thể thao như đá banh, quần vợt, giao lưu với các Công ty 

trong khu vực, cụm.  

Tính đến ngày 31/12/2016, Tổng số lượng cán bộ nhân viên là 642 người. 

 

  
Tổ chức và nhân sự 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ (%) 

 Theo trình độ lao động 642 100% 

1 Trình độ trên đại học 13 2,02% 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 309 48,13% 

3 Trình độ trung cấp, CNKT 158 24,61% 

4 Lao động phổ thông 162 25,23% 

 Theo loại hợp đồng lao động 642 100% 

1 Hợp đồng không thời hạn 390 60,75% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm), thử việc 23 3,58% 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 229 35,67% 

 Theo giới tính 642 100% 

1 Nam 445 69,31% 

2 Nữ 197 30,69% 
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60,75%3,58%

35,67%

Theo trình độ lao động

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm), thử việc

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

69,31%

30,69%

Theo giới tính

Nam Nữ

2,02%

48,13%

24,61%

25,23%

Theo trình độ lao động

Trình độ trên đại học

Trình độ đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp, CNKT

Lao động phổ thông

 

 

 

 

 

  

Tình hình lao động 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

  

Với khẩu hiệu "Kết giá trị, nối niềm tin", 

Sam Holdings mang lại sự hài lòng cho khách 

hàng, lợi nhuận cho các cổ đông, lợi ích cho 

cộng đồng và cuộc sống phong phú cả về vật 

chất lẫn tinh thần cho toàn thể người lao động. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

  

Ông Trần Anh Vương 

Tổng Giám Đốc 

Ông Hà Hoàng Thế Quang 

Phó Tổng Giám đốc kiêm 

Kế toán trưởng 

Ngày sinh: 15/06/1972 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: 

- Từ 1993 đến 1994: Nhân viên kinh doanh – Công ty giày 
may 32 – Bộ Quốc phòng. 

- Từ 1995 đến 1997: Nhân viên kinh doanh XNK – Công ty 
TNTH Thái Bình. 

- Từ 1998 đến 10/1999: Nhân viên kinh doanh XNK – Công ty 
Đầu tư TMDV Ngân hàng. 

- Từ 11/1999 đến 01/2000: Phó Giám đốc – Công ty TNHH 
Duy Phương. 

- Từ 03/2000 đến 06/2008: Giám đốc - Công ty TNHH Thép 
Bắc Việt. 

- Từ 07/2008 đến 10/2015: Chủ tịch HĐQT/Giám đốc – Công 
ty cổ phần Thép Bắc Việt. 

- Từ 11/2015 đến 4/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư 
BVG, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. 

- Từ 01/04/2016 đến 30/04/2016: Phó Tổng Giám đốc – Công 
ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM, Chủ tịch HĐQT  
Công ty CP Đầu tư BVG, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất 
Nhập Khẩu Tổng hợp I, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà 
Nội, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam. 

- Từ 01/05/2016 đến nay: Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần 
Đầu tư và Phát triển SACOM, Chủ tịch HĐQT  Công ty CP 
Đầu tư BVG, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất Nhập Khẩu 
Tổng hợp I, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Phó chủ 
tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam. 

 

Ngày sinh: 03/05/1980 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: 

Cử nhân Kinh tế kế hoạch & Đầu tư, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. 

Quá trình công tác: 

- 2003 – 2007: Chuyên viên Kế hoạch Đầu tư Nam Á Bank. 
- 2007 – 2010: Chuyên viên Đầu tư Công ty Chứng khoán 

Sacombank. 
- 2010 – 2011: Giám đốc Đầu tư Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín 

Nghĩa. 
- 2011 - 2014: Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc 

Tài chính Tập đoàn Đại Phúc, Phó TGĐ Tài chính Công ty CP 
Địa ốc Vạn Phúc. 

- 2014 – 03/2016: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Vietcapital Bank, 
TV.HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Saigon Exim. 

- 04/2016 – 09/11/2016: Phó Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần 
Đầu tư và Phát triển SACOM. 

- 10/11/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng 

– Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM. 

Ban điều hành 
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Ban điều hành 

Ngày sinh: 04/05/1984 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: 

Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: 

- 11/2009 – 07/2010: Phó phòng kinh doanh – Công ty cổ 
phần Quốc Cường Gia Lai. 

- 07/2010 – 07/2012: Phó Giám đốc dự án – Công ty cổ 
phần Bất Động sản Hiệp Phú. 

- 10/2012 – 02/2013: Trợ lý Tổng Giám đốc – Công ty cổ 
phần Đầu tư và Phát triển SACOM. 

- 03/2013 – 03/2016: Phó Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần 
SACOM – Tuyền Lâm. 

- 04/2016 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám 
đốc – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM. 

Ông Đỗ Thanh Bình 

Thành Viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc 

Ông Phạm Ngọc Tùng 

Phó Tổng Giám đốc 

Ngày sinh:  05/09/1977 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn:  

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác:  

- 2000-2001: Chuyên viên Tổng cục hậu cần - Bộ Quốc Phòng 
- 01/2002 - 12/2006: Trưởng Phòng kinh doanh - LG 

Electronics Viet Nam. 
- 01/2007 - 02/2010: Giám đốc đầu tư và phát triển kinh 

doanh/ Trợ lý Chủtịch HĐQT - Khu Đô Thị ECOPARK 
(VIHAJICO). 

- 02/2010 - 12/2012: Giám đốc kinh doanh - HIBRAND- HÀN 
QUỐC (KHU ĐÔ THỊ DEAWOOCLEVE) 

- 01/2013 - 06/2014: Phó Tổng Giám đốc (Đầu tư & Bán 
hàng) – NGC (Khu công nghiệp và đô thị) 

- 2015: Giám đốc điều phối dự án đầu tư - S-G/VMD-Budapest 
- 03/2016    -   10/2016: Phó Tổng Giám đốc - GENERALEXIM 
- 05/2016 - 15/02/2017: Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc – 

Công ty cổ phần Địa ốc Sacom 
- 16/02/2017 - 19/02/2017: Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc 

– Công ty cổ phần Địa ốc Sacom và Tổng Giám đốc – Công 
ty cổ phần Sacom – Tuyền Lâm. 

- 20/02/2017 đến nay: Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc – Công 
ty cổ phần Địa ốc Sacom, Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần 
Sacom – Tuyền Lâm và Phó Tổng Giám đốc – Công ty cổ 

phần Đầu tư và Phát triển Sacom. 
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STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiêm Ngày miễn nhiệm 

1 Trần Anh Vương Tổng Giám đốc 01/05/2016  

2 Trần Anh Vương Phó Tổng Giám đốc 01/04/2016 30/04/2016 

3 Hà Hoàng Thế Quang Phó Tổng Giám đốc 01/04/2016  

4 Đỗ Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc 01/04/2016  

5 Đỗ Văn Trắc Tổng Giám đốc 15/05/2000 01/05/2016 

6 Nguyễn Văn Kiều Phó Tổng Giám đốc 15/03/2009 01/04/2016 

7 Nguyễn Văn Trường Kế toán trưởng 01/04/2005 30/06/2016 

8 Đào Ngọc Quyết Kế toán trưởng 01/07/2016 10/11/2016 

9 Hà Hoàng Thế Quang Kế toán trưởng 
10/11/2016 

(Kiêm nhiệm) 
 

 

Thay đổi nhân sự trong năm 2016 



SAM – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tình hình thực hiện, đầu tư các dự án 

 

Đầu tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ Du Lịch 

Phú Thọ 

SAM Holdings tham gia IPO Công ty TNHH MTV Dịch 

vụ Du lịch Phú Thọ - Phú Thọ Tourist diễn ra vào 
đầu năm 2016. 

Cụ thể, SAM Holdings đã đấu giá và mua được 6,13 
triệu cổ phần của Phú Thọ Tourist với mức giá 

12.000 đồng/cổ phần, đúng bằng giá khởi điểm. 
Lượng cổ phần mua được tương ứng 5,16% Vốn 

điều lệ Phú Thọ Tourist. 

Ngoài việc sở hữu 5,16% cổ phần Phú Thọ Tourist 

qua phiên IPO, SAM Holdings cũng quyết định tham 
gia mua 28,26 triệu cổ phần phát hành cho nhà đầu 

tư chiến lược với giá 12.400 đồng/cổ phần, tương 

ứng tổng giá trị đăng ký mua hơn 350 tỷ đồng. 

Theo đó, hiện nay SAM Holdings đã trở thành cổ 

đông chiến lược và hiện đang nắm giữ 29% số 
lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Phú Thọ 

Tourist. 

Hợp tác cùng Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai 

(mã DNP) để mua cổ phần của Công ty TNHH 

Nhà nước MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa 

Thiên Huế (Huewaco) 

Trong tháng 11 năm 2016, HĐQT SAM Holdings đã 

thông qua việc hợp tác cũng Công ty cổ phần Nhựa 

Đồng Nai (mã DNP) để mua cổ phần của Công ty 

TNHH Nhà nước MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa 

Thiên Huế (Huewaco). 

Theo đó, SAM Holdings và DNP sẽ hợp tác để đầu tư 

mua cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược 

Huewaco với tổng giá trị hợp tác đầu tư là 70 tỷ 

đồng. Trong đó, SAM Holdings sẽ chi toàn bộ 70 tỷ 

đồng giá trị vốn góp và được phân chia lợi nhuận 

tương ứng với tỷ lệ giá trị đầu tư. 

Nhựa Đồng Nai có trách nhiệm đăng ký mua cổ phần 

phát hành cho cổ đông chiến lược, theo dõi khoản 

đầu tư sau khi hoàn thành giao dịch và tham gia hoạt 

động quản trị của Huewaco trong thời gian hợp tác 

đầu tư. 

Thời gian hợp tác đầu tư là 6 năm kể từ ngày các 

bên ký hợp đồng hợp tác đầu tư. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

Chỉ tiêu 
Năm 2014 

(tỷ đồng) 

Năm 2015 

(tỷ đồng) 

Năm 2016 

(tỷ đồng) 

Tổng giá trị tài sản 3.231,4 3.555,9 3.664,6 

Doanh thu thuần 1.682,1 2.203,9 1.825,7 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 95,7 79,7 40,3 

Lợi nhuận khác 2,3 (11,1) (4,0) 

Lợi nhuận trước thuế 98,0 68,6 36,3 

Lợi nhuận sau thuế 73,7 52,3 24,1 

Tình hình tài chính 

Chỉ số  Năm 2014   Năm 2015  Năm 2016 

1. Chỉ số về khả năng thanh toán      

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 1,72 1,76 1,31 

+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0,99 0,87 0,78 

2. Chỉ số về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 23,39% 30,74% 32,69% 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 30,52% 44,39% 48,57% 

3. Chỉ số về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho (lần) 2,77 2,76 2,17 

+ Vòng quay Tổng tài sản (lần) 0,52 0,65 0,51 

4. Chỉ số về khả năng sinh lời    

+ Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần 4,38% 2,37% 1,32% 

+ Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) 3,00% 2,12% 0,98% 

+ Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA) 2,37% 1,54% 0,67% 

+ Tỷ suất Lợi nhuận từ HĐKD/DT thuần 5,69% 3,62% 2,21% 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

Cơ cấu cổ đông 

STT Nội dung Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ 

I Cổ đông trong nước                    6.944          158.222.597  87,8% 

1 Cá nhân                    6.868          117.124.653  65,0% 

2 Tổ chức                         76            41.097.944  22,8% 

II Cổ đông nước ngoài                       667            22.012.739  12,2% 

1 Cá nhân                       641              2.809.127  1,6% 

2 Tổ chức                         26            19.203.612  10,7% 

III Cổ phiếu quỹ 0 0 0,0% 

Tổng cộng           180.235.336  100,0% 

 

Stt Nội dung Số lượng Số lượng CP Tỷ lệ 

1 Cổ đông sở hữu trên 5% 2 38.805.426 21,5% 

2 Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% 20 88.690.197 49,2% 

3 Cổ đông sở hữu dưới 1% 7589 52.739.713 29,3% 

Tổng cộng 7611 180.235.336 100,0% 

 

Cơ cấu cổ đông tại ngày 27/03/2017 
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Tổng số cổ phần: 180.235.336 cổ phần 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần 

Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông 

 

KẾT GIÁ TRỊ - NỐI NIỀM TIN 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

 

 

 

(*) Giao dịch của cổ đông bao gồm các hoạt động: Mua/Bán/Cho/Tặng/Thừa kế.  

Tên cổ đông  
nội bộ 

Chức 
vụ/Liên 
quan 

SLCP 
trước 
giao dịch 

Giao 
dịch  

SLCP đã 
giao dịch 

SLCP sau 
giao dịch 

Thời gian 
 thực hiện 

Ghi chú 

Đỗ Văn Trắc 
Phó Chủ 
tịch HĐQT 

7.360.467 Mua 1.700.000 9.060.467 

Đăng ký mua 

2.500.000 cp 
(08/03/2016-

07/04/2016) 

 

Nguyễn Đình Tú 
Cố vấn 

HĐQT 
5.241.866    

Đăng ký bán 

3.881.906 cp 
(04/04/2016 

– 
03/05/2016) 

Không nhận 
được báo cáo 

giao dịch 

Nguyễn Văn Phương 
Thành 
viên 

HĐQT 

8.423.220 Bán 2.000.000 6.423.220 

Đăng ký bán 

2.000.000 cp 
(25/04/2016 

– 
24/05/2016) 

 

Trần Thị Kim Anh 

Vợ Ông 
Đỗ Văn 

Trắc – 

P.Chủ tịch 
HĐQT 

2.297.478 Mua 0 2.297.478 

Đăng ký mua 
2.000.000 cp 

(29/04/2016 

– 
28/05/2016) 

Chưa thực hiện 

giao dịch do giá 
không được như 

kỳ vọng 

Trần Thị Kim Anh 

Vợ Ông 

Đỗ Văn 
Trắc – 

Phó Chủ 
tịch HĐQT 

2.297.478 Bán 0 2.297.478 

Đăng ký bán 

2.297.478 cp 
(29/08/2016 

– 
27/09/2016) 

Chưa thực hiện 

giao dịch do giá 

không được như 
kỳ vọng 

Giao dịch của cổ đông lớn 
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Giao dịch của người nội bộ 

STT 
Tên cổ 

đông lớn 

Số lượng 

CP trước 
giao dịch 

Giao dịch 

(Mua/Bán/ 

Cho/Tặng/ 

Thừa kế, …) 

Số lượng 

CP đã 
giao dịch 

Số lượng 

CP sau giao 
dịch 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

1 

Grinling 

Internationa
l Limited 

2.017.402 Mua 213.760 2.231.162 

05/01/2016  

Veil 

Holdings 

Limited 

8.175.936   8.175.936 

Vietnam 

Enterprise 
Investments 

Limited 

4.126.059   4.126.059 

Tổng cộng 14.319.397   14.533.157 

2 

Công ty CP 

Chứng 

khoán phố 
Wall 

8.173.460    

Đăng ký bán 

8.173.460 cp 

(04/04/2016 – 
04/05/2016) 

Không 

nhận 
được 

báo cáo 
giao dịch 

3 

Công ty CP 
Đầu tư & TM 

XNK HFC 

Việt Nam 

27.764.865 Mua 11.705.366 39.470.231 

Đăng ký mua 
14.000.000 cp 

(01/04/2016 – 

01/05/2016) 

 

4 

Công ty CP 

Đầu tư và 
TM XNK HFC 

Việt Nam 

39.470.231 Mua 935.050 40.405.281 

Đăng ký mua 

3.000.000 cp 
(27/09/2016 – 

18/10/2016) 

 

5 

Công ty CP 

Đầu tư và 
TM XNK HFC 

Việt Nam 

40.405.281 Bán 10.000.000 30.405.281 

Đăng ký bán 

10.000.000 cp 
(24/10/2016 – 

23/11/2016) 

 

6 Trần Đức 5.917.530 Mua 4.080.000 9.997.530 

Đã mua 

4.080.000 cp 

ngày 
24/10/2016 

 

7 Trần Đức 9.997.530 Bán 1.356.170 8.641.360 

Đã bán 

1.356.170 cp 

ngày 
25/10/2016 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

  
Báo cáo phát triển bền vững 

Đối với kinh tế 

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và 

phát triển SACOM cùng góp vốn, cùng phân 

chia lợi nhuận, cùng chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ và các nghĩa vụ về tài chính khác 

của công ty trong phạm vi số vốn mình đã 

góp vào công ty. 

 Tạo công việc ổn định cho người lao động, 

đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, góp phần 

tăng thu ngân sách tạo điều kiện thúc đẩy 

phát triển kinh tế trong địa phương và cả 

nước. 

Từ thời điểm thành lập cho đến nay, Công 

ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM luôn 

cố gắng thực hiện các mục tiêu đã đề ra. 

Năm 2016 vừa qua, mặc dù không có sự 

tăng trưởng lợi nhuận đạt mức như mong 

đợi, tuy nhiên Ban lãnh đạo và toàn thể cán 

bộ, công nhân viên Công ty luôn hoàn thành 

tốt kế hoạch năm nhờ đó góp phần tạo công 

việc ổn định cho người lao động, lợi ích kinh 

tế cho cổ đông. 

Đối với môi trường 

Toàn thể công ty nổ lực biến nhận thức về bảo vệ 

môi trường thành ý thức tự giác và hành động cụ 

thể ở từng vị trí sản xuất.  

Trong bảo vệ môi trường, phải lấy phòng ngừa ô 

nhiễm làm phương châm hành động, khắc phục và 

loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt 

mà coi nhẹ việc duy trì, bảo vệ và tái tạo môi 

trường. 

Phải huy động tối đa và đa dạng hóa các nguồn 

lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, đẩy 

mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, phát 

huy tính sáng tạo của người lao động trong việc 

hợp lý hóa sản xuất cải thiện môi trường. 

Ngày Môi trường thế giới (05/06/2015) đã hướng 

đến nội dung thiết thực với chính mỗi con người, 

với mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, là sản xuất và tiêu 

dùng theo hướng bền vững. Với tiêu chí “bền vững, 

thân thiện và tránh lãng phí”, Công ty cổ phần Đầu 

tư và Phát triển SACOM luôn chú trọng phát triển 

kinh tế nhưng không thể khiến tài nguyên thiên 

nhiên bị suy giảm một cách nhanh chóng và môi 

trường bị hủy hoại. 

Vì những lý do trên, để góp phần vào bảo vệ môi 

trường bền vững, thiết thực hưởng ứng ngày môi 
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  Đối với cộng đồng, xã hội 

Để thực hiện chính sách an sinh xã hội, 

Công ty đầu tư và phát triển SACOM đã nỗ 

lực thực thi các biện pháp công cộng nhằm 

giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

cố gắng vươn lên, điển hình như: 

Tham gia Quỹ Học Bổng Vừ A Dính: tài trợ 

học bổng cho các em học sinh, sinh viên 

dân tộc thiểu số, 100.000.000 vnd/ năm với 

thời gian tài trợ là 05 năm (bắt đầu từ năm 

2016 đến hết năm 2020) 

Kêu gọi các Công ty thành viên tham gia 

hoạt động đóng góp kinh phí cho CLB: “Vì 

Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” nhằm gây 

Quỹ xây dựng thành công 02 ngôi trường 

Tiểu học tại thị trấn Trường Sa và xã đảo 

Sinh Tồn (thuộc huyện Trường Sa, tỉnh 

Khánh Hòa), trao tặng học bổng, quà cho 

con em cán bộ, chiến sĩ bộ đội Hải quân, 

cảnh sát biển, kiểm ngư.. 

 

 

Đối với môi trường (tiếp theo) 

trường thế giới, Ban lãnh đạo Công ty đã tuyên 

truyền, phổ biến các nội dung về bảo vệ môi trường 

đối với toàn thể CBCNV trong Công ty như sau: 

Tiết kiệm điện, nước ở cơ quan cũng như ở nhà, tiết 

kiệm mọi lúc, mọi nơi thông qua các hành động thiết 

thực như: sử dụng những bóng đèn tiết kiệm năng 

lượng, tắt điện vào giờ trái đất, tắt điện, quạt khi rời 

khỏi cơ quan, tránh để nước rò rỉ… 

Hạn chế sử dụng túi nilon tiết kiệm giấy, đọc kỹ văn 

bản trước khi in, tận dụng giấy một mặt…  

Ở những nơi công cộng, không nên vứt rác bừa bãi 

ra ngoài đường, vứt đúng nơi quy định. 

Tránh vứt rác xuống dòng sông, lòng đường, hè phố. 

Không bẻ cành, ngắt phá cây xanh, trồng và chăm 

sóc cây xanh ở nhà cũng như cơ quan. 

Lên án, phê phán những trường hợp không biết giữ 

gìn và bảo vệ cây xanh nơi công cộng. 

Lên kế hoạch tổ chức thi đua giữa các phòng ban 

thông qua qua các tiêu chí: 

Thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh vị trí 

làm việc, loại bỏ những thứ không cần thiết. 

Thu gom xử lý chất thải rác thải, khơi thông dòng 

chảy, nạo vét kênh mương và hệ thống thoát nước 

ở khu vực  sinh sống. 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Các thay đổi, biến động lớn trong năm 2016 của các mảng 

Các tiến bộ Công ty đã đạt được trong năm 2016 

Kế hoạch phát triển trong năm 2017 

 

  

KẾT GIÁ TRỊ --- NỐI NIỀM TIN 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Các thay đổi, biến động lớn trong năm 2016  

Các tiến bộ Công ty đã đạt được trong năm 2016 

Kế hoạch phát triển trong năm 2017 
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KẾT GIÁ TRỊ --- NỐI NIỀM TIN 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Kết quả thực hiện so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua: 

 

ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2016 

Thực hiện 

2016 

% Kế hoạch 

2016 

% So với 

năm 2015 

Doanh thu 2.513,8 1.890,8 75,2% 84,8% 

   + Dây và cáp 2.000,0 1.463,4 73,2% 79,2% 

   + Bất động sản 471,5 361,4 76,7% 100,3% 

   + Đầu tư tài chính 42,3 66,0 155,9% 324,9% 

Lợi nhuận 120,80 36,3 30,0% 50,8% 

   + Dây và cáp 60,5 33,5 55,4% 86,3% 

   + Bất động sản 28,0 (44,2) (157,9%) (207,6%) 

   + Đầu tư tài chính 32,3 47,0 145,4% 415,7% 

 

Kết quả doanh thu hợp nhất của ba mảng hoạt động năm 2016 của Công ty là 1.890,8 tỷ đồng, đạt 75,2% kế 

hoạch 2016, và bằng 84,8% kết quả thực hiện năm 2015. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Công ty trong năm 

đạt 36,3 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2016, và bằng 50,8% kết quả thực hiện năm 2015. Trong đó, 

kết quả thực hiện chi tiết theo từng đơn vị như sau: 

 ĐVT: tỷ đồng 

Kết quả hoạt động kinh doanh 
SAM 

(Công 

ty mẹ) 

STL 

(SAM 

Tuyền 
Lâm) 

SDC 

(SAM 

Dây và 
Cáp) 

SLD 

(SAMLAND) 

SCS 

(Sacom 

Chíp 
sáng) 

HỢP 

NHẤT 

Doanh thu thuần 3,58 40,66 1.461,60 308,78 13,25 1.825,68 

Giá vốn hàng bán (0,44) (68,90) (1.357,09) (264,02) (5,97) (1.690,94) 

Lợi nhuận gộp 3,13 (28,24) 104,51 44,76 7,28 134,74 

Doanh thu hoạt động tài chính 112,74 23,58 3,72 10,83 0,07 65,13 

Chi phí hoạt động tài chính (67,32) (23,85) (22,96) (11,42) (2,60) (66,11) 

Chi phí bán hàng (0,19) (4,11) (31,39) (8,01) (0,60) (44,26) 

Chi phí quản lý DN (16,27) (7,02) (19,66) (6,17) (2,80) (49,76) 

Lợi nhuận trước thuế 32,13 (39,62) 33,47 31,13 (3,04) 36,33 

Lợi nhuận sau thuế 32,13 (40,35) 26,27 24,82 (3,04) 24,15 
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SAM Holdings 

Trong suốt hơn 30 năm hình thành và phát triển, từ 

lĩnh vực hoạt động ban đầu là sản xuất và phân phối 

các loại cáp cho ngành bưu chính viễn thông, đến nay 

SAM Holdings không ngừng phấn đấu để phát triển 

mạnh mẽ 3 trụ cột chiến lược là dây và cáp các loại - 

bất động sản - đầu tư tài chính và đã mở rộng sang 

nhiều lĩnh vực khác để trở thành tập đoàn đa ngành 

hàng đầu tại Việt Nam. 

 

SAM Tuyền Lâm 

Chấm dứt Hợp đồng quản lý với Swiss-Belhotel 

International (SBI). 

Khách sạn mới được hoạt động hơn 1 năm nhưng với 

KQKD không tốt, do đó đã đề nghị thương thảo kết 

thúc Hợp đồng quản lý, Công ty đã gửi thông báo đến 

SBI về vấn đề này và đã được SBI đồng ý cho việc 

chấm dứt Hợp đồng quản lý. 

Đồng thời sẽ tạm ký một HĐ thương mại nhượng quyền 

Thương hiệu, cho phép SACOM- Tuyền Lâm tự Quản lý 

điều hành và hoạt động nhưng vẫn được liệt kê trong 

danh sách và được bán trên trang web của SBI với chi 

phí là $3,000 (không tính thuế)/ mỗi tháng trong vòng 

một năm từ 01/09/2016 - 31/08/2017 

Dự kiến từ tháng 03/2017 Khách sạn, Resort và sân 

Golf sẽ được xây dựng lại bộ nhận dạng thương hiệu 

mới và được quản lý hoàn toàn bởi SAM – Tuyền Lâm. 

Sam Holdings 

Sam Tuyền Lâm 

Các thay đổi, biến động lớn trong năm 2016 
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Sam Dây Cáp 

Sacom Chip Sáng 

Samland 

SAM Dây và Cáp 

Doanh thu Cáp viễn thông: đạt thấp nhất kể từ 2012. Cơ 

cấu thị trường có sự thay đổi đột biến so với các năm trước 

làm mất lợi thế người dẫn đầu của SACOM.  

Viettel tăng cường đầu tư cho Công ty con M3 – năng lực 

SX gấp 1,5 lần SACOM. 

VNPT nhóm các Công ty con nhỏ thành một Group dưới sự 

điều phối của Postef – nhóm các Công ty này có năng lực 

sản xuất tương đương SACOM. 

SACOM trung lập bán hàng cho các khách hàng nhỏ còn lại 

và một phần cho Viettel + VNPT. 

Doanh thu mảng dây điện từ: đang dần ổn định và được 

các khách hàng đánh giá cao.  

 
Sacom Chíp Sáng 

Năm 2016 là năm Quốc Gia khởi nghiệp. Do đó đây là cơ 

hội để SCS tiếp cận thêm khách hàng thông qua việc cho 

thuê Văn phòng ảo, cho thuê chỗ ngồi và hội trường để tổ 

chức các sự kiện/ hội thảo, tập trung vào lợi ích như giá và 

quà tặng hấp dẫn ... phục vụ các dự án Khởi nghiệp đang 

có xu hướng gia tăng. 

SAMLAND 

Yếu tố lệch pha trong cung - cầu đang diễn ra hiện nay trên 

thị trường cần phải đặc biệt lưu ý. Có khả năng cuối năm 

2016 và đầu năm 2017, thị trường sẽ dư thừa nguồn cung 

cao cấp nhưng lại thiếu nhà cho người thu nhập thấp. 

Trong khi các chủ đầu tư quá tập trung vào phát triển hàng 

hóa cao cấp thì khoảng 70% nhu cầu thị trường lại đang 

tập trung vào phân khúc nhà ở có giá trung bình trở xuống. 

Hiện phân khúc nhà ở thương mại có giá bán trên dưới 15 

– 20 triệu đồng/m2 đang rất khan hiếm.  

Do đó định hướng của SAMLAND: 

 Tập trung vào phân khúc Trung bình - khá; trung bình 

thấp: giá bán từ 850 USD - 1400 USD tuỳ vị trí dự án. 

 Giá trị căn hộ từ 1 tỷ - 1,8 tỷ/căn. 

 Phát triển các tổ hợp số lượng lớn, tiện ích đầy đủ, 

bán hàng dựa trên chiến lược Marketing tập trung. 

 Phát triển dự án thấp tầng, nhà phố, bán đất nền tại 

các khu vực tiềm năng, phía đông, hướng tới các hạ 

tầng quan trọng hình thành trong 05 năm. 
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Các tiến bộ Công ty đạt được trong năm 2016 

Năm 2016, SAM Holdings đã ban hành quy chế tổ chức bộ 

máy trong đó thay đổi cơ cấu tổ chức và quy định chi tiết cách 

thức vận hành bộ máy từ tập đoàn đến các Công ty thành viên 

tuân thủ các nguyên tắc chung sau: 

 Thống nhất về tổ chức: Tổ chức bộ máy mỗi cấp phải 

thống nhất nhằm đảm bảo việc thực thi các chính sách, 

chế độ được tổ chức thực hiện thông suốt trong toàn hệ 

thống SAM Holdings. 

 Tập trung về quản lý: Việc quản lý các mặt hoạt động của 

SAM Holdings phải chịu sự kiểm soát tập trung từ Hội sở 

với trách nhiệm cao nhất của Tổng giám đốc nhằm đảm 

bảo cơ chế quản lý ngành dọc trong các mặt hoạt động 

của SAM Holdings. 

 Phân cấp về điều hành: Tổng giám đốc điều hành hoạt 

động của SAM Holdings thông qua cơ chế phân quyền, ủy 

quyền cụ thể (đồng thời áp dụng cơ chế cho phép phân 

quyền, ủy quyền lại nếu cần thiết) cho cấp quản lý trung 

gian, chuyên gia biệt phái nhằm đảm bảo tiến độ, chất 

lượng giải quyết công việc cũng như nâng cao tính chủ 

động và tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp quản lý, chuyên 

gia biệt phái. 

 Bộ máy điều hành của SAM Holdings tiến đến sự hoàn 

thiện về phân chia và tương tác giữa các Ban Đầu tư và 

Quản lý tài sản, Ban Kinh doanh, Ban Tài chính – Kế toán 

và Ban Vận hành, các Công ty thành viên để đảm bảo 

hoạt động của tổ chức được hỗ trợ, giám sát trong tác 

nghiệp và linh hoạt hợp lý có kiểm soát trong kinh doanh. 

 Đồng thời ban hành quyết định phân công nhiệm vụ từng 

thành viên Ban điều hành nhằm hỗ trợ tốt nhất các nhiệm 

vụ của Tổng giám đốc cũng như các đơn vị thành viên 

hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị giao phó. 

 Rà soát và điều chỉnh Quy chế lương phù hợp với thông 

lệ thị trường và các quy định mới của Pháp luật lao động. 

 Triển khai thành công thay đổi bộ nhận diện thương hiệu 

mới tại SAM Holdings và các Công ty thành viên. Trong 

đó, xây dựng và công bố trang web mới tại địa chỉ: 

www.samholdings.com.vn 

 

http://www.samholdings.com.vn/
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Kế hoạch năm 2017 

Năm 2017 được Ban Điều hành SAM Holdings xác định sẽ là năm đẩy mạnh “Chất lượng” và “Hiệu quả” sau 

quá trình tái cơ cấu của năm trước, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng quản trị, vận hành và thúc đẩy 

kinh doanh để đạt được tối đa công suất tại tất cả các cơ sở kinh doanh.  

Về hoạt động kinh doanh: tiếp tục đẩy mạnh quy trình quản lý hiệu quả chi phí tại các đơn vị thành viên, 

nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn dịch vụ và tiện ích tại các dự án bất động sản của SAMLAND, SAM Tuyền 

Lâm và SAM Chíp Sáng. 

Về nguồn vốn và đầu tư: triển khai đánh giá tính hiệu quả các dự án đầu tư, thoái vốn một số dự án không 

hiệu quả để đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực mới như nông nghiệp công nghệ cao và phát triển hạ tầng.  

Về quản trị nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu: Ban Điều hành quyết tâm đẩy mạnh công tác đào 

tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật trong toàn thể cán bộ nhân viên của Tập đoàn. 

Xây dựng thương hiệu SAM Holdings vững mạnh và uy tín với đối tác và thị trường. 
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Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017 cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu Thực hiện 2016 Kế hoạch 2017 
% So với  

năm 2016 

Doanh thu 1.890,8 2.531 134% 

   + Dây và cáp 1.463,4 1.800 123% 

   + Bất động sản 361,4 606 168% 

   + Đầu tư tài chính 66,0 125 189% 

Lợi nhuận 36,3 106 292% 

   + Dây và cáp 33,5 50 149% 

   + Bất động sản (44,2) 7 - 

   + Đầu tư tài chính 47,0 49 104% 
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KẾT GIÁ TRỊ --- NỐI NIỀM TIN 
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Đánh giá về các mặt của Công ty 

Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành Công ty 

Định hướng kế hoạch năm 2017 

KẾT GIÁ TRỊ --- NỐI NIỀM TIN 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị 

về các mặt của Công ty 

 

Cùng với Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã 

tập trung khắc phục những khó khăn trong việc 

kinh doanh sản xuất, đề ra các giải pháp nhằm 

tăng doanh thu, lợi nhuận đồng thời đảm bảo 

chất lượng cho các sản phẩm của công ty. 

Các khoản doanh thu và chi phí trong quá trình 

hoạt động đều rõ ràng, minh bạch và đúng 

theo quy định hiện hành, việc chăm lo cho 

người lao động cũng được Công ty cổ phần Đầu 

tư và Phát triển SACOM thực hiện tốt. 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về 

hoạt động của Ban điều hành Công ty 

Trong năm 2016, Ban Điều hành đã bám sát các chỉ đạo từ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

và các Nghị quyết cua Hội đồng Quản trị để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2016, 

kết quả kinh doanh cua Công ty không đạt các chỉ tiêu đề ra do các nguyên nhân khách quan (cạnh 

tranh gay gắt từ các doanh nghiệp cùng ngành) và các nguyên nhân chủ quan (nhiều khoản đầu 

tư, dự án mới triển khai đầu tư, chưa đem lại hiệu quả). Mặc dù vậy, Hội đồng Quản trị ghi nhận 

sự nỗ lực và tâm huyết cua Ban Điều hành trong việc xây dựng lại cơ cấu tổ chức, rà soát và chỉnh 

sửa các quy trình, quy chế, xây dựng lại Bộ nhận diện thương hiệu và tích cực tìm kiếm các giải 

pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đây là những tiền đề quan trọng để Công ty có thể phát 

triển bứt phá, mạnh mẽ hơn trong những năm tới. 
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Triển vọng 2017, kinh tế vĩ mô cua Việt Nam nhiều khả năng sẽ khả quan hơn khi mặt bằng lãi suất được dự 

báo sẽ tiếp tục được duy trì ở mức thấp trong các quý đầu năm hỗ trợ đầu tư và tiêu dùng từ khu vực tư nhân 

tiếp tục phục hồi. Thêm vào đó các yếu tố tiêu cực làm giảm tăng trưởng GDP trong 2016 bao gồm hiện tượng 

El Nino (làm giảm sản lượng nông nghiệp) và giá dầu mỏ giảm sâu (làm giảm sản lượng lĩnh vực khai khoáng) 

sẽ không còn. Chính phu đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 là 6.7%, cao hơn 0,49% so với mức 

tăng GDP năm 2016. 

Đối với SAM Holdings, năm 2017 sẽ là một năm có tính chất bản lề quan trọng. Các nhân sự mới trong Hội 

đồng Quản trị và Ban Điều hành được Công ty kỳ vọng sẽ có nhiều ý tưởng, giải pháp mới để thúc đẩy hoạt 

động kinh doanh cua Công ty. Nhiều dự án, khoản đầu tư cua Công ty đang trong giai đoạn đầu triển khai nên 

nhu cầu về nguồn vốn và nguồn nhân lực trong năm 2017 sẽ rất lớn. Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ 

mô, tình hình thị trường và thực trạng các khoản đầu tư, dự án cua Công ty. 

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017 cụ thể như sau: 

 

Chỉ tiêu Thực hiện 2016 Kế hoạch 2017 
% So với  

năm 2016 

Doanh thu 1.890,8 2.531 134% 

   + Dây và cáp 1.463,4 1.800 123% 

   + Bất động sản 361,4 606 168% 

   + Đầu tư tài chính 66,0 125 189% 

Lợi nhuận 36,3 106 292% 

   + Dây và cáp 33,5 50 149% 

   + Bất động sản (44,2) 7 - 

   + Đầu tư tài chính 47,0 49 104% 

 

 

Các giải pháp của Hội đồng quản trị để đạt được kế hoạch kinh doanh trên:  

 Phân công chức năng, nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị; cử các Thành viên Hội đồng quản trị trực 

tiếp tham gia Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cua các công ty thành viên. 

 Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường để cập nhật tình hình kết quả kinh 

doanh của Công ty, có những chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ kịp thời cho Ban Điều hành. 

 Tìm kiếm và kết nối các cơ hội đầu tư mới, nhiều tiềm năng cho Công ty; phối hợp với Ban Điều hành 

trong việc tiếp xúc, làm việc với các đối tác lớn, các định chế tài chính và các cơ quan Nhà nước.  

 Tìm kiếm và giới thiệu các nhân sự có chuyên môn cao, nhiều kinh kinh nghiệm và có phẩm chất đạo 

đức tốt để bổ sung vào bộ máy nhân sự chủ chốt của SAM Holdings và các đơn vị thành viên. 

 

Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 

Đơn vị: Tỷ đồng 
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SAM Holdings 

Xác định rõ các khó khăn, thách thức năm 2017 Công ty tiếp 

tục tôn chỉ bám sát định hướng phát triển và các mục tiêu mà 

Nghị quyết Đại hội cổ đông đã giao bằng các biện pháp đồng 

bộ trên cơ sở: 

 Tái cấu trúc Công ty theo định hướng gọn nhẹ, giảm cấp 

trung gian, nhằm tiết giảm chi phí phù hợ p và nâng cao 

hiệu quả quản lý. 

 Tái cấu trúc các dự án đầu tư, với định hướng hài hòa giữa 

dự án ngắn hạn và dài hạn, nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn. 

 Tăng cường hợp tác đầu tư, liên kết với các nhà đầu tư, 

các đối tác có năng lực và kinh nghiệm cùng hợp tác đầu 

tư phát triển một số dự án. 

 Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải tiến và tối ưu hóa quy 

trình, công nghệ để tăng cường ổn định sản xuất. Nâng 

cao năng lực sản xuất, chủ động trong công tác điều hành. 

SAM Tuyền Lâm 

Tiếp tục mục tiêu tối đa công suất sử dụng phòng với tổng số toàn bộ 

151 phòng đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Khách đoàn bao gồm 

cả lữ hành và MICE sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu, làm nền tảng cho mục 

tiêu 35% công suất chỉ tiêu đề ra cho Khách sạn. 

Khách lữ hành lẻ sẽ là nhóm quan trọng thứ nhì với giá bình quân cao 

hơn. Phân phối sẽ là vấn đề được đặc biệt quan tâm nhằm tối đa hóa lợi 

nhuận bán hàng theo nhu cầu (cao/thấp) trên thị trường. Cần tiếp tục 

chính sách giá linh hoạt cho các hãng lữ hành đứng đầu các thị trường 

trọng điểm. Giá đoàn lữ hành thị trường gần cũng sẽ rất linh hoạt để 

đảm bảo tính cạnh tranh cho cả 3 đơn vị: Khách sạn, Resort và sân Golf. 

Nhóm khách hàng thông qua các kênh online sẽ được tập trung đẩy 

mạnh trong năm 2017, dựa trên các hoạt động marketing hỗ trợ. Tập 

trung phát triển các chương trình promotion packages cho Resort và 

Khách sạn để đạt được mục tiêu cho thị phần này. 

Phát triển thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Đài Loan cho thị trường 

golf thông qua các kênh lữ hành. Đồng thời thực hiện các hoạt động 

Marketing và Golf packages theo các giai đoạn để thúc đẩy thị trường 

khách lẻ. 

Đồng thời đẩy mạnh việc bán thẻ Golf Membership ngay trong năm 2017 

với các chương trình ưu đãi đặc biệt. 
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SAM Dây và Cáp 

Tập trung quản trị chi phí tại các Nhà Máy định kỳ hằng tuần – tháng sao cho bám sát được kế 

hoạch đề ra, đặc biệt là Nhà Máy DĐT.  

Triển khai khoán CP vận hành tại các NM và sắp xếp cơ cấu lại bộ máy NS toàn Cty nhằm tiết 

giảm chi phí quản lý và vận hành. 

Thay đổi cách tiếp cận 2 nhà mạng lớn Viettel và VNPT. Sẵn sàng hợp tác và cạnh tranh với M3 

và nhóm Postef Group.   

Công ty sẽ tập trung 3 thị trường chính: là mảng bán lẻ, dự án và xuất khẩu để tăng doanh thu 

mảng Cáp Viễn Thông. Triển khai các nhóm bán hàng và thực hiện việc trả lương theo doanh số. 

Các dự án đấu thầu – chiếm khoảng 30%  DT gồm các nhà mạng Viettel, FPT, SCTV, VNPT, EVN  

chiến lược: (1) chất lượng tốt – giá cạnh tranh; (2) Giao hàng nhanh đúng hẹn, (3) Tăng DV sau 

bán hàng và chi phí TTBH. 

Các khách hàng doanh nghiệp và xuất khẩu – chiến khoảng 50% doanh thu: Chiến lược (1) bán 

hàng trực tiếp; (2) Xây dựng thương hiệu uy tín thông qua CLSP,Giao hàng, hậu mãi. (3) TK sản 

phẩm và dịch vụ riêng cho từng khách hàng; (4) Chiến lược giá linh hoạt. 

 Đại lý và nhà phân phối – chiếm khoảng 20% doanh thu. 
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SAMLAND 

Xây dựng nên dòng sản phẩm đặc trưng (SAKURA RIVERPARK – 

Tân Vạn) trung bình thấp với phương châm lớn: “Dễ bán, bền 

vững” có lợi nhuận 10-15% trên doanh số. 

Nâng tầm hiệu quả Marketing, quảng bá nhằm bán hàng nhanh, 

tăng giá trị gia tăng. 

Thực hiện các dự án/thư cấp thấp tầng, villa, nhà phố, đất nền 

nhằm tạo ra lợi nhuận lớn. 

Nâng cao hiệu quả tìm kiếm, phân tích các dự án đầu tư. 

Cải cách và nâng cao hiệu quả quy trình, con người phát triển dự 

án: Nghiên cứu thị trường, quản lý thiết kế kiến trúc; tài chính tín 

dụng; quản lý cung ứng; hợp tác quốc tế…. 

Sacom Chíp Sáng 

Kích cầu thuê văn phòng, văn phòng ảo và cho thuê chỗ ngồi tại SCS. 

Phát triển mạng xã hội, tạo sự tương tác, chia sẻ giúp thông tin truyền 

thông được lan truyền và nhanh chóng tiếp cận khách hàng hơn. 

Xây dựng chương trình ưu đãi cho khách hàng. 

Tiếp tục thực hiện quảng cáo Google Search, Facebook marketing, 

qua kênh cộng tác viên. 

Kết nối rộng hơn với các trung tâm xúc tiến việc làm của Hàn quốc, 

Nhật tới Khu CNC. 
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KẾT GIÁ TRỊ --- NỐI NIỀM TIN 
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Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Thù lao và các khoản lợi ích của  

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát 

KẾT GIÁ TRỊ --- NỐI NIỀM TIN 
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Ông Nguyễn Hải Dương Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 12/03/2016 

Ông Hoàng Trí Cường Phó Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 12/03/2016 

Ông Đào Ngọc Thanh Phó Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 09/03/2017 

Ông Nguyễn Hồng Hải Thành viên Bổ nhiệm ngày 17/11/2016 

Ông Trần Hải Quang Thành viên Bổ nhiệm ngày 09/03/2017 

Ông Nguyễn Đình Tú Chủ tịch Miễn nhiệm ngày 11/03/2016 

Ông Đỗ Văn Trắc Phó chủ tịch Miễn nhiệm ngày 08/03/2017 

Ông Đỗ Thanh Bình Thành viên Miễn nhiệm ngày 08/03/2017 

Ông Nguyễn Văn Phương Thành viên 
Bổ nhiệm ngày 11/03/2016; 

Miễn nhiệm ngày 17/11/2016 

Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm có 5 thành viên. Các thành viên của 

Hội đồng Quản trị đến thời điểm hiện tại như sau: 
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STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Nguyễn Hải Dương Chủ tịch 

Thành viên HĐQT từ 

ngày 11/03/2016 và là 

Chủ tịch HĐQT từ ngày 

12/03/2016 

 

2 Đỗ Văn Trắc Phó Chủ tịch   

3 Hoàng Trí Cường Phó Chủ tịch 
Là Phó Chủ tịch HĐQT 

từ ngày 12/03/2016 
 

4 Đỗ Thanh Bình Thành viên Từ ngày 22/04/2015  

5 Nguyễn Hồng Hải Thành viên 17/11/2016  

6 Nguyễn Văn Phương Thành viên 11/03/2016 17/11/2016 

7 Trần Đình Tùng Thành viên  11/03/2016 

8 Nguyễn Đình Tú Chủ tịch  11/03/2016 

 

Số lượng tham gia cuộc họp của hội đồng quản trị 
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Stt 
Thành viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 

HĐQT 

Số buổi 

họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 
Ông Nguyễn 

Hải Dương 
Chủ tịch 

Thành viên HĐQT từ ngày 

11/03/2016 va là Chủ tịch 

HĐQT từ ngày 

12/03/2016 

15/15 100%  

2 
Ông Đỗ Văn 

Trắc 
Phó Chủ tịch Từ tháng 3/2004 18/18 100%  

3 
Ông Hoàng 

Trí Cường 
Phó Chủ Tịch 

Là Phó chủ tịch HĐQT từ 

ngày 12/03/2016 

18/18 100%  

4 
Ông Đỗ 

Thanh Bình 
Thành viên Từ gày 22/04/2015 17/17 94,44% 

Vắng mặt ngày 

29/06/2016 

5 
Ông Nguyễn 

Văn Phương 
Thành viên 

Từ ngày 11/03/2016 Và 

không là thành viên HĐQT 

từ ngày 17/11/2016 

08/10 80,00% 

Vắng mặt ngày 

26/04/2016 và 

29/06/2016 

6 
Ông Nguyễn 

Hồng Hải 
Thành viên Từ ngày 17/11/2016 01/01 100%  

7 
Ông Trần 

Đình Tùng 
Thành viên Đến ngày 11/03/2016 03/03 100% 

Từ nhiệm 

11/03/2016 

8 
Ông Nguyễn 

Đình Tú 
Chủ tịch Đến ngày 11/03/2016 03/03 100% 

Từ nhiệm 

11/03/2016 

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã có 11 phiên họp để thông qua 

các vấn đề chính như thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 

Chi nhánh TPHCM làm đơn vị kiểm toán cho toàn bộ hệ thống gồm Công ty mẹ và các Công ty Thành 

viên năm 2016 và thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 
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Một số nội dung chưa thực hiện 

Theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, có một số nội dung chưa thực 

hiện do các nguyên nhân sau: 

 Việc đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM thành Công ty cổ phần 

Đầu tư và Phát triển SAM: Chưa thực hiện vì sẽ vướng các dự án mà SACOM đang 

là chủ đầu tư (dự án Tân Vạn, dự án cải tạo tòa nhà Văn phòng) và chi phí cho việc 

đổi tên khá lớn.  

 Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM tại 

Hà Nội, trong quá trình triển khai HĐQT xét thấy lãng phí do đã có Chi nhánh Công 

ty CP dây & cáp SACOM tại Hà Nội. 

 

 

KẾT GIÁ TRỊ - NỐI NIỀM TIN 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

  

Nguyễn Văn Nguyên Trưởng ban KS 

Đinh Thị Hoài Bắc Thành viên ban KS 

Nguyễn Minh Hà Thành viên ban KS 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiêm Ngày miễn nhiệm 

1 Nguyễn Văn Nguyên Trưởng Ban 3/12/2014  

2 Đinh Thị Hoài Bắc Thành viên 22/04/2015  

3 Nguyễn Minh Hà Thành viên 22/04/2015  

Ban kiểm soát 

Thay đổi nhân sự trong năm 2016 

 

Thành viên  
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Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên BKS 

Số buổi họp 

BKS tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Lý do 

không 

tham dự 

họp 

1 Nguyễn Văn Nguyên 
Trường Ban 

Kiểm soát 
03/12/2014 6/6 100%  

2 Đinh Thị Hoài Bắc Thành viên 22/04/2015 6/6 100%  

3 Nguyễn Minh Hà Thành viên 22/04/2015 6/6 100%  

Số lượng tham gia cuộc họp của Ban kiểm soát 

 

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng 

giám đốc và cổ đông: 

 

 
Trong năm 2016, BKS đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty cổ phần 

Đầu tư và Phát triển SACOM (“Công ty”) theo đúng Điều lệ của Công ty. BKS thực hiện đúng 

Quy chế hoạt động của Ban và đã phân công phân nhiệm các thành viên trong BKS tập trung 

vào những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực của Công ty như sau: 

 Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc 

trong việc quản lý, điều hành Công ty và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã 

được Đại hội đồng cổ đông ( “ĐHĐCĐ”) thông qua. 

 Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt việc điều hành chỉ đạo cũng 

như việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

 Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ 

đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quyết định, quy chế chỉ thị của Công ty. 

 Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, xem xét các ảnh hưởng trong công 

tác kế toán và thẩm tra tính trung thực của Báo cáo tài chính. Giám sát việc huy động, 

sử dụng và quản lý nguồn vốn của Công ty. 

 BKS đã thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công 

ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM năm 2016. Việc kiểm tra được thực hiện phù 

hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
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Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2017 
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Trong năm 2017 đến, Ban kiểm soát lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động 

của Công ty với những nội dung sau:  

 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của 

Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc trong công tác quản lý. 

 Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định 

của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài 

chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung 

thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra 

các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,… của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, 

việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài 

chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

 Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng 

khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi 

của các cổ đông. 

 Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp 

HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong 

quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương 

điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. 
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 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 

HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Thù lao/ Lương 
(đồng/tháng) 

Thưởng 
(đồng/năm) 

1 Hội đồng quản trị    

 Nguyễn Hải Dương Chủ tịch 56.000.000  

 Đỗ Văn Trắc Phó Chủ tịch 55.000.000  

 Hoàng Trí Cường Phó Chủ tịch 35.000.000  

 Đỗ Thanh Bình Thành viên 28.000.000  

 Nguyễn Hồng Hải Thành viên 28.000.000  

 Nguyễn Đình Tú Cố vấn HĐQT 20.000.000  

 Nguyễn Thế Sinh Thư ký HĐQT 8.000.000  

2 Ban kiểm soát    

 Nguyễn Văn Nguyên Trưởng ban 14.000.000  

 Đinh Thị Hoài Bắc Thành viên 7.000.000  

 Nguyễn Minh Hà Thành viên 7.000.000  

3 Ban điều hành    

 Trần Anh Vương Tổng Giám đốc 93.140.000 187.155.000 

 Hà Hoàng Thế Quang P.Tổng Giám đốc 57.830.000 116.535.000 

 Đỗ Thanh Bình P.Tổng Giám đốc 57.830.000 116.535.000 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

 

  

KẾT GIÁ TRỊ --- NỐI NIỀM TIN 
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Ý kiến kiểm toán viên 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 

KẾT GIÁ TRỊ --- NỐI NIỀM TIN 



 

71 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

  

  

Ý kiến kiểm toán viên  

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo) 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

  

Báo cáo tài chính đã kiểm toán  

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

  BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT 
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  BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  HỢP NHẤT 

Theo phương pháp gián tiếp 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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CHỮ KÍ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

 



 

  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM 

Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

(84.8) 35122919  

(84.8) 35128632 

contact@samholdings.com.vn 

www.samholdings.com.vn 

Trụ sở 

VPĐD 

Điện thoại        

Fax        

Email 

Website 
 

 


