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Chương 

I 
SAM HOLDINGS NĂM 2017 VÀ 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT 

Thông điệp của chủ tịch Hội đồng quản trị 

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 

Điểm nhấn năm 2017 

 
Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo SAM Holdings, tôi xin 

gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng. 

ền kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong 

năm 2017 với mức tăng trưởng GDP đạt 6,81%, cao hơn 

mục tiêu đề ra 6,7% và là mức tăng cao nhất kể từ năm 

2011 đến nay, lạm phát duy trì ở mức thấp 3,53% hoàn 

thành mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%.  

Kết quả này phản ánh những chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế của Chính phủ đã phát huy tác dụng và dẫn dắt nền kinh tế đi 

đúng hướng. Năm 2017 cũng là năm tăng trưởng mạnh mẽ của thị 

trường chứng khoán Việt Nam. Với mức tăng 43%, chỉ số VN-Index 

nằm trong top 5 các chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới 

năm 2017. Quy mô thị trường cũng được cải thiện đáng kể, vốn hóa 

thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc năm 2017 lên tới 3,52 

triệu tỷ đồng (155 tỷ USD), tương đương 72% GDP. 

Trong bối cảnh thị trường chung thuận lợi, SAM Holdings cũng đã 

gặt hái được kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần và 

lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt lần lượt là 2.220,9 tỷ đồng và 

143,0 tỷ đồng, tăng trưởng 22% và 340% so với năm 2016. Hai mảng 

đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty là 

đầu tư tài chính và lĩnh vực sản xuất dây và cáp. Tuy nhiên mảng bất 

động sản thương mại có kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch do 

Dự án SamLand Riverside đã không kịp hoàn thành tiến độ thi công, 

bán hàng để ghi nhận doanh thu, đồng thời mảng du lịch, nghỉ 

dưỡng mặc dù doanh thu tăng trưởng 62% so với năm trước nhưng 

vẫn chưa đạt đến điểm hòa vốn. 

 

N 

“Năm 2017 cũng ghi nhận những sự kiện quan trọng của SAM 

Holdings như việc tăng vốn điều lệ thành công từ 1.802 tỷ đồng 

lên 2.418 tỷ đồng, đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần SAM 

Holdings phù hợp với định hướng phát triển của Công ty theo 

mô hình holdings, chuyển trụ sở chính từ Đồng Nai về Tp. Hồ 

Chí Minh. Ngoài ra Công ty còn tích cực tham gia tài trợ và đồng 

hành nhiều chương trình, sự kiện của cộng đồng doanh nghiệp 

như Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, chương trình truyền 

hình thực tế Shark Tank Việt Nam…” 
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THÔNG ĐIỆP CỦA 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Về định hướng hoạt động trong năm 2018, Hội đồng 

quản trị nhận định nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà 

tăng trưởng tốt trong năm 2017, tuy nhiên các yếu tố 

như lạm phát của Việt Nam, nguy cơ chiến tranh thương 

mại giữa Mỹ và các đối tác sẽ có thể diễn biến phức tạp. 

Ban lãnh đạo Công ty sẽ theo sát các diễn biến kinh tế vĩ 

mô để có các định hướng kịp thời.  

 

“Năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty cũng sẽ tiếp tục 

hoàn thiện việc xây dựng Chiến lược phát triển 05 

năm của SAM Holdings giai đoạn 2016- 2020 với 

trọng tâm đầu tư tài chính vào các lĩnh vực Bất động 

sản nghỉ dưỡng - Du lịch vui chơi giải trí, Nông 

nghiệp, Lâm nghiệp. Đồng thời, Ban lãnh đạo Công 

ty sẽ tích cực huy động nguồn vốn thông qua phát 

hành cổ phiếu, trái phiếu để đẩy mạnh các hoạt 

động đầu tư như mua cổ phần nhà nước thoái vốn, 

M&A trong các ngành nghề ưu tiên và doanh nghiệp 

Việt Nam có thế mạnh”. 

 

Bước sang năm 2018 với nhiều cơ hội và thách thức, tôi 

kêu gọi sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể Ban lãnh 

đạo, cán bộ nhân viên Công ty và mong muốn nhận được 

sự ủng hộ của các cổ đông, đối tác, khách hàng. Thay mặt 

Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn toàn 

thể cán bộ nhân viên, đối tác, khách hàng và cổ đông đã 

đồng hành với SAM Holdings trong suốt những năm qua. 

Kính chúc quý vị năm 2018 với sức khỏe, hạnh phúc và 

thành công.  

Trân trọng. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Nguyễn Hải Dương 
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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH  

 VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Tầm nhìn 

HƯỚNG TỚI VỊ THẾ TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀ KHU VỰC. 
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Sứ mệnh 

Với khẩu hiệu “KẾT GIÁ TRỊ, NỐI NIỀM TIN”, SAM Holdings 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. 

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, 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 và 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. 

 

Định hướng chiến lược 

Phát triển thành tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam. 

Đầu tư sâu vào các lĩnh vực: Bất động sản Du lịch - Vui chơi giải trí, Nông lâm nghiệp, 

Bất động sản nhà ở và khu công nghiệp. 

Duy trì vị thế dẫn đầu mảng sản xuất truyền thống cáp quang, dây điện từ. 
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ĐIỂM NHẤN 

 NĂM 2017 

Lợi nhuận trước thuế đạt 143 tỷ đồng 

 

Tăng trưởng  340% so với năm 2016 

 

Doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính đạt 2.459 tỷ đồng 

 

Tăng trưởng  30% so với năm 2016 
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Khởi công 

 

nhà máy thuộc SAM Agritech 

 

Cam kết đồng hành cùng chương trình 

 

“Shark Tank Việt Nam” 
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Chương 

II 
GIỚI THIỆU SAM HOLDINGS 

Tổng quát về SAM Holdings 

Chặng đường phát triển 

Lĩnh vực kinh doanh 

Sơ đồ cơ cấu quản lý  

Hội đồng quản trị 

Ban Kiểm soát 

Ban Điều hành 

Chiến lược phát triển 

Tên Công ty: Công ty Cổ phần SAM Holdings 

Tên Tiếng Anh: SAM Holdings Corporation 

Trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (028) 3512 2919 

Fax: (028) 3512 8632 

Email: contact@samholdings.com.vn 

Website: www.samholdings.com.vn 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 3600253537 

được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 

30/03/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 28/11/2017. 

Mã cổ phiếu: SAM 

Vốn điều lệ: 2.417.857.030.000 đồng 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 241.785.703 cổ phiếu 

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

 

Công ty Cổ phần SAM Holdings tiền thân là Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Phát triển SACOM – là một trong hai công 

ty cổ phẩn đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Việt 

Nam (MCK: SAM) và là đơn vị được phong tặng danh hiệu 

“Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. 

Hơn 20 năm trưởng 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 đã 

mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác hướng đến mục tiêu 

trở thành Tập đoàn Đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. 
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TỔNG QUAN VỀ 

SAM HOLDINGS 
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1986 

1998 

2000 

2008 

2009 

  

CHẶNG ĐƯỜNG 

PHÁT TRIỂN 

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. 

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. 

Là 01 trong 02 Công ty 

đầu tiên được niêm yết 

trên Thị trường Chứng 

khoán Việt Nam, mã 

chứng khoán là SAM. 

Thành lập Công ty cổ 

phần Địa ốc SACOM 

(Samland). 

Thành lập Công ty cổ 

phần SACOM – Tuyền Lâm. 
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2010 

2010 

2011 

2016 

2017 

Đổi tên Công ty cổ 

phần Cáp và Vật liệu 

Viễn thông thành Công 

ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển SACOM 

(SACOM). 

Thành lập Công ty 

TNHH SACOM – Chíp 

Sáng (SCS). 

Thành lập Công ty 

TNHH MTV Dây và Cáp 

SACOM (chuyển thành 

Công ty cổ phần Dây và 

Cáp SACOM vào tháng 

07/2015). 

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. 

Chính thức đổi tên thành 

Công ty cổ phần SAM 

Holdings, đồng thời thay 

đổi địa chỉ trụ sở chính, 

đánh dấu bước ngoặt 

mới của Công ty với 

những định hướng và 

chiến lược mới. 
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LĨNH VỰC 

KINH DOANH 

05 mảng kinh doanh chiến lược chính là 05 mảng ghép hình thành nên bức tranh chiến lược kinh 

doanh màu sắc cho SAM Holdings. Ở tất cả các mảng kinh doanh, SAM Holdings xác định không ngừng 

sáng tạo, phát triển theo chiều sâu, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, 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. Là một doanh nghiệp niêm yết, SAM khẳng định sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cổ 

đông, nhà đầu tư bằng chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, minh bạch và quản trị theo tiêu 

chuẩn quốc tế. Trong đó, mục tiêu quan trọng của SAM Holdings là xây dựng môi trường làm việc tốt 

nhất cho người lao động với cơ hội phát triển năng lực và tạo dựng sự nghiệp. 
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01 SAM Dây và Cáp 

Thông tin Tỷ lệ 

Công ty con 

CTCP Dây và cáp SACOM  

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. 

Lĩnh vực KD chính: Sản xuất dây cáp, cáp điện và điện tử khác; sản xuất ống 

nhựa, dây cáp, sợi cáp quang học. 

Tỷ lệ sở hữu: 

99,90% 

Công ty liên kết 

CTCP Vật liệu điện và viễn thông Sam Cường 

Trụ sở chính: Đường số 1 – Khu công nghiệp Long Thành – Tỉnh Đồng Nai 

Lĩnh vực KD chính: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị, vật liệu điện, viễn thông 

Tỷ lệ sở hữu: 

33,74% 

Với gần 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất dây đồng, dây điện từ, cáp 

đồng, cáp viễn thông… SAM Dây và Cáp đang là đơn vị thành viên đóng góp lớn nhất vào doanh thu của 

SAM. Dự kiến, doanh thu hàng năm của Dây và Cáp sẽ đạt 2.000 tỷ trong các năm tới, trong đó tỷ trọng xuất 

khẩu chiếm 40%. Mảng cáp quang, SAM chiếm 30% thị phần cả nước, các khách hàng bao gồm Viettel, FPT, 

VNPT, SCTV… các Công ty công trình khác, xuất khẩu khoảng 11 nước. Mảng kinh doanh dây điện từ cũng 

đã mở rộng sang các doanh nghiệp FDI như Toshiba, Solen, Mitsuba… tạo đà phát triển tốt cho cả Công ty. 

Kinh tế vĩ mô tích cực, GDP cả nước tăng, ngành công nghệ thông tin ngày càng phát triển với tốc độ cao, 

tỷ lệ thuê bao di động, sử dụng internet ngày càng tăng theo cấp số nhân. Dự kiến đến năm 2020, 100% 

các xã tại Việt Nam đều có internet băng thông rộng, tỷ lệ người sử dụng internet sẽ tăng trên 60% dân 

số… Các dự báo tích cực này đã vẽ nên triển vọng tăng trưởng bền vững cho ngành dây và cáp trong ít nhất 

là 5 năm tới. 

 



13  SAM – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

  02 
SAM Bất động sản  

nhà ở và cho thuê 

Thông tin Tỷ lệ 

Công ty con 

CTCP Địa ốc SACOM (SAMLAND) 

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản; 

xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công ích; giám sát thi công. 

Tỷ lệ sở hữu: 74,58% 

Công ty TNHH SACOM – Chíp Sáng (SCS) 

Trụ sở chính: Khu Công nghệ cao, Q.9, TP.HCM. 

Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, 

tư vấn quản lý. 

Tỷ lệ sở hữu: 73,75% 

Công ty liên kết 

CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt 

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Sofitel Plaza Hà Nội, số 1, đường Thanh Niên, 

Quận Ba Đình, Hà Nội. 

Lĩnh vực kinh doanh chính: Phát triện hạ tầng khu công nghiệp, thiết kế xây 

dựng phát triển sân Golf ở Việt Nam 

Tỷ lệ sở hữu: 45,00% 

 

Bất động sản là lĩnh vực đầu tư giá trị tài sản lớn tuy nhiên đây là ngành chưa bao giờ mất sức hút đối với các nhà 

đầu tư bởi khả năng sinh lợi nhuận trong dài hạn. SAM Holdings cũng sở hữu Công ty con và đơn vị liên kết hoạt 

động trong mũi nhọn kinh doanh này. 

SAMLAND là đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản; quản lý dự án; xây dựng công 

trình; giám sát thi công và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; tư vấn đầu tư; tư vấn, thiết kế kiến trúc 

công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế quy hoạch xây dựng. SAMLAND thực hiện sứ mệnh mang đến tổ ấm 

cho các gia đình Việt bằng cách phục vụ thị trường các sản phẩm chất lượng & tiện ích. 

Ngoài ra, SAM Holdings còn sở hữu tòa nhà SCS - kết quả đầu tư góp vốn 74% của SAM với Chíp Sáng - tọa lạc trên 

diện tích 5.700 m2 với 27.000 m2 đất xây dựng, nằm trong khu Công nghệ cao TP.HCM, Quận 9, trên trục đường 

Xa lộ Hà Nội, thuận tiện giao thông, là nơi lý tưởng dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công 

nghệ cao như Microchip, Rocwel (Mỹ), Samsung, Pactra, Hanaro, Hanjin (Hàn quốc)... Tòa nhà cung cấp các dịch vụ: 

cho thuê văn phòng; cho thuê chỗ ngồi; cho thuê văn phòng ảo; phòng họp - hội trường. Với phong cách quản lý 

từ CBRE (Công ty lớn về dịch vụ, bất động sản toàn cầu), bên cạnh chất lượng và dịch vụ, SCS là cầu nối vững chắc 

giữa các doanh nghiệp với khu công nghệ cao và với những tổ chức hàng đầu thế giới khác tại đây. 
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  03 
SAM Du lịch nghỉ dưỡng 

và vui chơi giải trí 

Thông tin Tỷ lệ 

Công ty con 

CTCP SACOM – Tuyền Lâm (SAM Tuyền Lâm) 

Trụ sở chính: Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Lĩnh vực kinh doanh chính: Dịch vụ du lịch, ăn uống, lưu trú, thể 

thao, cho thuê biệt thự, kinh doanh bất động sản. 

Tỷ lệ sở hữu: 99,75% 

Công ty liên kết 

CTCP CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ 

Trụ sở chính: 15 đường số 2, CX Lữ Gia, Quận 11, TpHCM. 

Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Tỷ lệ sở hữu: 29,06% 
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Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngày nay khi nhắc đến nghỉ dưỡng, du khách không chỉ lựa chọn phòng ở tại những 

resort cao cấp hay những địa điểm được đầu tư xây dựng quy mô, không gian yên tĩnh mà còn thích tham gia nhiều 

hoạt động vui chơi giải trí, trải nghiệm và khám phá... Do đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia vào lĩnh vực 

này để đón đầu cơ hội kinh doanh trong tương lai. 

Đơn vị thành viên SAM Tuyền Lâm của SAM Holdings đang sở hữu các khu nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp & vị trí đắc 

địa tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng: Swiss-Belresort Tuyền Lâm, SAM Tuyền Lâm Resort, SAM 

Tuyền Lâm Golf Club. Ngoài ra, SAM cũng sở hữu cổ phần tại một doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành vui chơi giải 

trí: Công ty cổ phần Du lịch Phú Thọ (sở hữu Công viên văn hóa Đầm Sen) – Công viên lâu đời và nổi tiếng nhất của 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Về các dự án của SAM Tuyền Lâm, Swiss-Belresort Tuyền Lâm là khu nghỉ dưỡng cao cấp 4 sao cùng với 151 phòng 

phong cách Châu Âu; tọa lạc trong thung lũng, ở vị trí đẹp nhất trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. SAM Tuyền 

Lâm Resort là khu nghỉ dưỡng sở hữu các villa sang trọng & riêng biệt nằm ven hồ Tuyền Lâm. Hiện có 08 villa kiến 

trúc Pháp và 55 phòng nghỉ. Câu lạc bộ golf SAM Tuyền Lâm sở hữu sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế dài hơn 7200 

yards & Club House 22 phòng nghỉ nằm trong thung lũng thuộc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.  

Diện tích mặt nước rộng lớn, hơn 360 ha, rừng thông bao phủ và cảnh quan tuyệt đẹp, Tuyền Lâm là địa điểm được 

nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích khi đến với Đà Lạt. Đồng thời, quyết định 205/QĐ-TTg ngày 15/2/2017 

công nhận Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã biến khu vực này thành một điểm 

đến có thương hiệu của cả nước và tỉnh Lâm Đồng, với cả Đông Nam Á và châu Á cũng như thế giới. Số lượng khách 

đi và đến sân bay Liên Khương dự kiến sẽ tăng từ 506,434 lượt vào năm 2016 lên 796,883 lượt vào năm 2020. Thêm 

vào đó, sân golf 18 lỗ SAM Tuyền Lâm đạt giải thưởng Châu Á hạng mục điểm đến du lịch tốt nhất, mảng sân golf tại 

Việt Nam (Asian Lifestyle Tourism Awards 2017 – Best Golf Tourism Destination in Vietnam) đã giúp công suất khai 

thác tăng đột biến, cùng với Swiss-Belresort Tuyền Lâm và SAM Tuyền Lâm Resort, SAM Tuyền Lâm hứa hẹn là điểm 

đến tốt nhất Đà Lạt hiện nay và sẽ góp phần cho sự tăng trưởng chung của Công ty khi khai thác được hết công suất. 
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04 SAM Nông nghiệp 

Thông tin Tỷ lệ 

Công ty liên kết  

CTCP SAM Nông nghiệp công nghệ cao (SAM Agritech) 

Trụ sở chính: Thôn 7 Xã Trường Xuân, Huyện Đắc Song, Tỉnh Đắk Nông. 

Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp 

công nghệ cao, trồng và khai thác rừng. 

Tỷ lệ sở hữu: 48% 

 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe đang được người tiêu dùng 

Việt Nam ngày càng quan tâm nhiều hơn. Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam về nông 

sản an toàn, lĩnh vực nông lâm nghiệp công nghệ cao của SAM Holdings là nơi tạo nên sản phẩm sạch cho người 

tiêu dùng nhờ công nghệ khoa học và cái tâm trách nhiệm xã hội. 

SAM Agritech hiện đang hoạt động chủ yếu tại tỉnh Đắk Nông – vùng nguyên liệu trồng hồ tiêu của cả nước. Các 

hộ trồng tiêu trên địa bàn tỉnh được áp dụng công nghệ cao, tiên tiến để đảm bảo chủ động và cung cấp được 

nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho nhà máy chế biến tiêu xuất khẩu. Nhà máy ứng dụng công nghệ ASTA hiện 

đại nhất Việt Nam cũng được SAM Agritech đưa vào hoạt động vào đầu năm 2018, nhanh chóng góp phần vào sự 

tăng trưởng của SAM Holdings trong năm mới. 
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Đầu tư Tài chính đã được xác định là lĩnh vực hoạt động mũi 

nhọn của SAM Holdings, là động lực để Công ty phát triển 

nhanh và bền vững và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Công 

ty đầu tư hàng đầu Việt Nam. Đối với lĩnh vực kinh doanh này, 

ngoài khoản đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết, SAM 

sẽ triển khai các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn hoặc 

dài hạn, chi phối hoặc không chi phối vào các các Công ty có 

tiềm năng tăng trưởng, trả cổ tức ổn định hoặc các Công ty 

đang hoạt động trong các lĩnh vực trọng điểm then chốt của 

nền kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước đang IPO… nhằm mục 

tiêu tối ưu hóa lợi nhuận từ khoản đầu tư ban đầu. 

 

 

Hiện nay, chính phủ đang đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn 

tại các doanh nghiệp nhà nước. Đây chính là cơ hội cho các tổ 

chức đầu tư nhanh nhạy, có tiềm lực, mua cổ phần với chi phí 

hợp lý và có cơ hội sinh lời lớn khi các doanh nghiệp này gia 

tăng hiệu quả hoạt động, nếu được quản trị tốt hơn trong mô 

hình Công ty cổ phần trong tương lai. Bên cạnh đó, nền kinh 

tế trong nước cũng đang ổn định và tăng trưởng trở lại với 

các động thái mở rộng thị trường đón các nguồn vốn đầu tư 

nước ngoài của chính phủ. Đây là các điều kiện cơ bản vẽ nên 

bức tranh tăng trưởng khả quan cho lĩnh vực đầu tư tài chính 

của SAM Holdings trong 03 năm còn lại của kế hoạch tăng 

trưởng 05 năm 2016-2020. 

 

05 Đầu tư tài chính 
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SƠ ĐỒ 

CƠ CẤU QUẢN LÝ 
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HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Hải Dương Chủ tịch   

2 Ông Đào Ngọc Thanh Phó chủ tịch bổ nhiệm ngày 09/03/2017  

3 Ông Hoàng Trí Cường Phó chủ tịch 

 

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

5 Ông Nguyễn Hồng Hải Thành viên 

 

 

1 2 3 4 5 
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BAN 

KIỂM SOÁT 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Văn Nguyên Trưởng Ban 

 

2 Bà Vũ Thị Thanh Thủy Thành viên 

 

3 Ông Nguyễn Minh Hà Thành viên Từ nhiệm 12/02/2018 

 

1 2 
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Kính thưa Quý cổ đông,  

Chúng tôi may mắn được tiếp quản SAM với lịch sử hơn 30 năm phát triển và gần 20 năm có mặt trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam. 

Như quý vị đã biết, Ban Tổng Giám đốc mới được bàn giao nhiệm vụ vào năm 2016, khởi đầu cho chiến lược 

tái cấu trúc lại tập đoàn và bước vào năm đầu tiên của kế hoạch 05 năm 2016 – 2020 đầy thách thức nhưng 

cũng rất nhiều cơ hội. 

Sau 02 năm với những bước đi mạnh mẽ và sự thay đổi tư duy quyết liệt của hơn 600 cán bộ công nhân 

viên, đến nay SAM đã ngày càng trở nên rõ nét hơn với chiến lược chuyển mình từ công ty sản xuất kinh 

doanh dịch vụ thuần túy sang mô hình công ty Mẹ - Con lấy đầu tư tài chính làm cốt lõi. 

Kết quả kinh doanh khả quan năm 2017 chỉ là điểm đánh dấu bước đầu thành công của quá trình tái cơ cấu 

SAM mà ban Tổng Giám đốc chúng tôi làm được với sự tin tưởng, ủng hộ của Quý cổ đông, sự định hướng 

và lãnh đạo sát sao của các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát. Dù chưa lớn song kết quả này 

cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng ghi nhận những nỗ lực của chúng tôi hai năm qua mà cả quý Khách 

hàng – Cán bộ Công Nhân viên và Cổ đông dành tặng cho Ban Tổng Giám đốc. 

Bước vào năm 2018, năm đánh dấu cột mốc 20 năm cổ phần hóa của SAM đồng thời cũng là năm bản lề 

thực hiện kế hoạch 05 năm 2016 - 2020 đưa SAM Holdings trở thành tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam. 

Ban Tổng Giám đốc chúng tôi xác định rất rõ trọng tâm đổi mới nhân sự và tư duy quản trị trong thời đại 

công nghiệp 4.0 sẽ là yếu tố quyết định để SAM có thể về đích ở chặng đua thứ nhất 2020 với thành tích 

doanh nghiệp tỷ đô như kỳ vọng của các Cổ đông và bạn hàng. 

Thách thức và cơ hội thì luôn song hành, chúng tôi nhận về mình một nhiệm vụ đầy thách thức nhưng cũng 

rất nhiều cơ hội để thành công. Nhiệm vụ đó là đưa SAM trở lại vị thế doanh nghiệp dẫn đầu, nhiệm vụ đó 

là chứng minh sức sống mãnh liệt của một trong hai doanh nghiệp niêm yết đầu tiên trên sàn chứng khoán 

Việt Nam gần 20 năm trước, nhiệm vụ đó là đạt được thành tích ấn tượng trong kinh doanh và phát triển 

doanh nghiệp bền vững xứng đáng với danh hiệu Anh Hùng Lao Động thời kỳ đổi mới. 

Không chỉ Cổ đông và Khách hàng mà chính chúng tôi và hơn hết là tập thể Cán bộ Công Nhân viên đang 

hàng ngày lao động hết mình cho sự phát triển của SAM cũng đang rất kỳ vọng, kỳ vọng vào một môi trường 

kinh doanh tốt hơn của đất nước, kỳ vọng vào sự ủng hộ tuyệt đối hơn của Cổ đông, Khách hàng và kỳ vọng 

vào chính chúng tôi, vào những suy tư trăn trở và hành động của chính mình. 

Xin cảm ơn Quý khách hàng, Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát - những người đã luôn đặt niềm 

tin vào chúng tôi, chúng tôi đã làm và chúng tôi sẽ làm được. 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018 

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc 

Tổng Giám đốc 

 

TRẦN ANH VƯƠNG 

 

Thư ngỏ 

của  Ban Tổng Giám đốc 
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BAN 

ĐIỀU HÀNH 

1 

ÔNG TRẦN ANH VƯƠNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

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 SAM Holdings, Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Đầu tư 

BVG, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng 

hợp I, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam. 
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2 

ÔNG HÀ HOÀNG THÊ QUANG 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày sinh: 03/05/1980 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: 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. 

- 11/2016 đến 03/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SAM Holdings 

và đã từ nhiệm ngày 12/03/2018. 

- 04/2017 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM. 
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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. 

- 02/2017 đến nay: Tổng Giám Đốc – Công ty cổ phần Địa ốc Sacom; 

- 02/2017-03/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SAM Holdings 

và đã từ nhiệm ngày 12/03/2018. 
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ÔNG PHƯƠNG THÀNH LONG 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày sinh: 02/07/1983 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 

- Từ 10/2007 - 3/2016: Nhân viên, chuyên viên và quản lý cấp cao tại 

các ngân hàng: Habubank, Techcombank, VPBank… 

- Từ 05/2016 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và thương 

mại Trí Việt  

- Từ T6/2017- 3/2018: Trưởng ban TCKT Công ty Cổ phần SAM Holdings 

- Từ T3/2018 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SAM Holdings 
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ÔNG NGUYỄN THANH XUÂN 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Ngày sinh: 29/09/1982 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn 

Cử nhân Kế toán - Kiểm toán 

Quá trình Công tác 

- Từ 09/2004 - 03/2006: Nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH TM Việt 

Đức 

- Từ 04/2006 - 05/2007: Nhân viên kế toán tại Công ty TNHH Điện lạnh 

Mạnh Hùng 

- Từ 06/2007 - 10/2011: Kế toán tổng hợp tại Công ty Đại Tấn Phát, 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mắt Kính Ánh Rạng… 

- Từ 11/2011 - 09/2017: Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần SAM 

Holdings 

- Từ 09-2017 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần SAM Holdings.  
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CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN 

Xây dựng SAM Holdings theo mô hình 

holdings. Đa dạng hóa đầu tư bằng nhiều 

hình thức như liên doanh, liên kết … phát 

triển SAM Holdings trở thành Tập đoàn đầu 

tư hàng đầu vào năm 2020. 

 

Phát triển đầu tư theo chiều sâu, 

giữ vững và nâng cao chất lượng 

sản phẩm, dịch vụ. Cam kết thực 

hiện tốt quá trình quản lý theo 

tiêu chuẩn quốc tế, luôn cải tiến 

và áp dụng công nghệ mới để 

tăng năng suất lao động tạo nên 

sự phát triển bền vững cho 

doanh nghiệp. 

 

Chiến lược phát triển trọng tâm trong những 

năm tới là chú trọng hoạt động đầu tư tài 

chính, mua bán sáp nhập đồng thời định 

hướng đầu tư sâu vào mảng Bất động sản Du 

lịch vui chơi giải trí, Nông lâm nghiệp. Bên 

cạnh đó duy trì vị thế dẫn đầu của công ty sản 

xuất cáp quang và dây điện từ tại thị trường 

Việt Nam và khu vực. 

 

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. 
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Chương 
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tình hình môi trường kinh doanh năm 2017 

 và triển vọng năm 2018  

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 

Tổng kết các mảng hoạt động kinh doanh năm 2017  

Kế hoạch hoạt động năm 2018 
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Kinh tế thế giới  

Kinh tế toàn cầu năm 2017 tăng trưởng cao nhất trong vòng 03 năm trở lại đây. IMF dự báo ở mức 3,6% (tăng 0,5 điểm 

%) nhờ sản xuất công nghiệp cải thiện tích cực, thương mại toàn cầu tăng gần hai lần năm 2016. Trong đó, các nền 

kinh tế phát triển, dẫn đầu là Mỹ và khu vực EU, dẫn dắt sự phục hồi kinh tế thế giới. Chính sách tiền tệ có xu hướng 

dần thắt chặt, chấm dứt thời kỳ lãi suất ở mức thấp, trong khi đó, chính sách tài khóa chú trọng đến các hoạt động cải 

cách thuế và kiểm soát chi tiêu Chính phủ nhằm giảm nợ công.  

Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng trưởng tích cực. Hầu hết các chỉ số chứng khoán lớn toàn cầu đều tăng điểm 

cao so với đầu năm. Dẫn đầu là thị trường châu Á với mức tăng trung bình trên 20% so với đầu năm, tiếp theo là thị 

trường chứng khoán Mỹ (trên 15%). Việt Nam thuộc top 5 thị trường có mức tăng trưởng cao nhất thế giới và đứng 

đầu khu vực châu Á. 

Năm 2017, giá hàng hóa thế giới liên tục biến động theo chiều hướng tăng, chủ yếu là giá năng lượng, kim loại tăng 

mạnh còn giá lương thực ít biến động. Nhờ cam kết cắt giảm sản lượng của OPEC và nhu cầu dầu của thế giới tăng, giá 

dầu thô năm 2017 ước tăng khoảng 23,8% so với năm 2016, đạt mức bình quân cả năm là 53 USD/thùng, cao hơn so 

với dự báo trước đây. 

Kinh tế trong nước 

Tăng trưởng kinh tế năm 2017 ước đạt 6,81%, tăng hơn 0,6 điểm % so với năm 2016 và vượt kế hoạch 6,7% do Quốc 

hội đề ra, nhờ vào sự tăng trưởng tốt của khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của 

khu vực nông, lâm, thủy sản. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao giúp cán cân thương mại tiếp tục thặng dư.  

Lạm phát năm 2017 ước khoảng 3,53%, ghi nhận năm thứ 4 liên tiếp ở mức thấp dưới 5%. Tỷ giá được duy trì ổn định. 

Niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài được củng cố. Vốn FDI, ODA đăng ký và giải ngân tiếp tục tăng mạnh, đầu tư gián 

tiếp vào thị trường chứng khoán tăng cao nhất kể từ năm 2011. Cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục thặng dư, tỷ giá 

ổn định, dự trữ ngoại hối tăng lên mức kỷ lục 47 tỷ USD, tương đương khoảng 10 tuần nhập khẩu. Nợ công và cân đối 

ngân sách được kiểm soát: nợ công giảm từ mức 63,6% GDP xuống 62,6% GDP. Bội chi ngân sách đạt 3,5% GDP, là mức 

thấp nhất trong 4 năm trở lại đây.  

Khu vực ngân hàng tiếp tục đảm bảo tốt khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Mặc dù huy động vốn tăng chậm lại, 

tín dụng tăng tương đương năm 2016, song thanh khoản hệ thống ngân hàng nhìn chung vẫn dồi dào. Quá trình xử lý 

nợ xấu được đẩy nhanh hơn nhờ được hỗ trợ từ phía chính sách. 

TTCK Việt Nam đã tăng liên tục, mạnh mẽ trong năm 2017, vượt đỉnh 10 năm, cùng với giá trị giao dịch ở mức cao kỷ 

lục. Chỉ số VNIndex và HNX Index tăng lần lượt là 48,02% và 45,94%. Giá trị giao dịch bình quân 1 phiên trên 3 sàn đạt 

5.032 tỷ đồng tăng trưởng tới 64% so với năm 2016. Thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong nhóm 5 TTCK tăng 

trưởng cao nhất thế giới (tăng hơn 40%) với giá trị vốn hóa của thị trường cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt trên 70% GDP. 

Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài ròng vào thị trường chứng khoán ước đạt 1,85 tỷ USD, cao nhất kể từ năm 2011. 

 

 

  

TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2017 

VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2018 

Môi trường vĩ mô năm 2017 
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Đối với thị trường tài chính 

Cuối năm 2017, tổng tài sản của các định chế tài chính Việt Nam 

ước khoảng 200% GDP, tăng 17,3% so với cuối năm 2016. Khả 

năng sinh lời của hệ thống tài chính được cải thiện với ROA bình 

quân đạt 0,73% (năm 2016: 0,62%), ROE bình quân đạt 10,1% 

(năm 2016: 7,79%). 

Cơ cấu thị trường tài chính có sự chuyển biến tích cực theo 

hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống tổ chức tín dụng, 

tăng cường vai trò của thị trường vốn trong việc huy động vốn 

trung và dài hạn cho nền kinh tế. Tỷ trọng cung ứng vốn cho 

nền kinh tế từ thị trường vốn tăng từ 21,6% năm 2012 lên 

35,4% năm 2017 trong khi tỷ trọng cung ứng vốn cho nền kinh 

tế của hệ thống tổ chức tín dụng giảm từ 78,4% xuống 64,6% 

trong cùng giai đoạn. Trong giai đoạn 2012-2017, cung ứng vốn 

từ thị trường vốn tăng bình quân khoảng 33,4%/năm, gấp đôi 

so với tăng trưởng cung ứng vốn từ hệ thống tổ chức tín dụng 

(16,6%/năm).  

TTCK Việt Nam đã tăng liên tục, mạnh mẽ trong năm 2017, vượt 

đỉnh 10 năm, cùng với giá trị giao dịch ở mức cao kỷ lục. Chỉ số 

VNIndex và HNX Index tăng lần lượt là 48,02% và 45,94%. Giá 

trị giao dịch bình quân 1 phiên trên 3 sàn đạt 5.032 tỷ đồng 

tăng trưởng tới 64% so với năm 2016. Thị trường chứng khoán 

Việt Nam nằm trong nhóm 5 TTCK tăng trưởng cao nhất thế giới 

(tăng hơn 40%) với giá trị vốn hóa của thị trường cổ phiếu, 

chứng chỉ quỹ đạt trên 70% GDP. Vốn đầu tư gián tiếp nước 

ngoài ròng vào thị trường chứng khoán ước đạt 1,85 tỷ USD, cao 

nhất kể từ năm 2011. 
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2017 
Năm thăng hoa của Thị trường tài chính  

và Bất động sản 

Đối với thị trường bất động sản 

Thị trường bất động sản năm 2017 đã tăng trưởng trở lại với 

mức tăng khoảng 4,07% so với năm 2016. Phân khúc thị trường 

nhà ở vừa túi tiền (loại trung cấp và bình dân) đáp ứng nhu cầu 

thực của người tiêu dùng vẫn là phân khúc chủ đạo, chiếm 74% 

thị phần, có tính thanh khoản cao và phát triển bền vững nhưng 

vẫn trong tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu. 

Đồng thời, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và tỉ lệ giải ngân 

vốn FDI tăng cao nhất trong 10 năm qua. Trong đó, FDI vào thị 

trường bất động sản đứng thứ 3 trong toàn quốc và đứng thứ 2 

tại TP.HCM. Nhật Bản đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn 

nhất vào Việt Nam, vào thành phố Hồ Chí Minh, và vào thị trường 

bất động sản. Hàn quốc đứng thứ 2 (chỉ thấp hơn Nhật Bản 

1,7%). Kiều hối vẫn tiếp tục tăng và luôn giữ được tỉ lệ khoảng 

22% đầu tư vào thị trường bất động sản. 
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Triển vọng năm 2018 



34 KẾT GIÁ TRỊ - NỐI NIỀM TIN 

  

Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2018 dự báo tăng cao hơn 2017 nhưng không nhiều. Theo IMF, tăng 

trưởng kinh tế thế giới năm 2018 ước tăng 3,7%, cao hơn 0,1 điểm % so với năm 2017. World Bank nhận 

định thế giới đang trong chu kỳ phục hồi trên diện rộng, đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục trong vòng 2-3 

năm tới. Dự báo tăng trưởng toàn cầu 2018 đạt 3,1% và chững lại bình quân 3% trong 2019-2020. Riêng 

khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, World Bank dự kiến mức tăng trưởng khu vực năm 2018 sẽ giảm xuống 

còn 6,2% từ mức 6,4% trong năm 2017, và đà tăng chững dần bình quân 6,1%/năm giai đoạn 2019-2020. 

Các rủi ro tiêu cực bao gồm: gia tăng căng thẳng địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu leo thang, điều 

kiện tài chính toàn cầu đột nhiên thắt chặt, và suy giảm mạnh hơn dự kiến tại các nền kinh tế chủ chốt, 

trong đó có Trung Quốc. 

Tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2018 được dự báo ở mức 4%, giảm 0,2% so với 2017. Đầu tư toàn 

cầu sẽ tăng cao hơn so với năm 2017 và tiếp tục đổ vào khối các nước đang phát triển, trong đó có Việt 

Nam nhờ vào những cải thiện về môi trường trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính trong thời 

gian gần đây. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia dự báo: tăng trưởng GDP năm 2018 có thể đạt khoảng 

6,5% - 6,8%; lạm phát năm  2018 dự báo duy trì ở mức tương đương với mức tăng của năm 2017 (dưới 

4%). Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn đối diện với nhiều thách thức lớn. Thứ nhất là dư địa của 

chính sách tiền tệ và tài khóa đang dần bị thu hẹp, tăng trưởng tín dụng đang ở mức cao, gấp 3 lần tốc 

độ tăng trưởng; trong khi đó rủi ro thâm hụt ngân sách và nợ công cũng khiến dư địa cho chính sách tài 

khóa không còn nhiều. Thứ hai là nền kinh tế vẫn đang dựa vào khu vực FDI mà chủ yếu là gia công, chưa 

định vị lại vai trò động lực tăng trưởng của các thành phần kinh tế. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhờ hiệu ứng tốt từ sự 

phục hồi của kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh giúp các doanh nghiệp có được kết quả kinh 

doanh khả quan hơn. Với nhiều đợt IPO, thoái vốn Nhà nước có quy mô lớn, chất lượng hàng hoá tốt, cùng 

với sự thanh khoản tốt hơn của thị trường, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ giúp thu hút 

thêm dòng vốn ngoại, tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2018. Tuy 

vậy, sau khi đã đạt sự tăng trưởng mạnh trong các năm 2016 và 2017 (tổng cộng hai năm VNIndex đã 

tăng 69,98%), một số tổ chức tài chính dự báo thị trường Việt Nam có thể đạt mức tăng khoảng 20% - 

30% trong năm 2018. 
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Tiền và các khoản tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

10,29%

40,47%

8,75%

3,41%

35,47%

1,61%

2016

8,13%

42,20%

8,77%

5,61%

33,03%

2,25%

2017

Các khoản phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Bất động sản đầu tư

Tài sản dở dang dài hạn

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

  

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 

Tình hình tài sản 

 

ĐVT: triệu đồng 

STT Khoản mục 2016 2017 % Tăng/ giảm 

1 Tài sản ngắn hạn 1.514.911 2.363.457 56,01% 

2 Tài sản dài hạn 2.144.129 1.969.796 -8,13% 

Tổng tài sản 3.659.040 4.333.253 18,43% 

 

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn 

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn 

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn 

Tỷ trọng tài sản dài hạn 

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn 

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn 
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Phải trả người bán ngắn hạn 

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Phải trả người lao động

Chi phí phải trả ngắn hạn

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

Phải trả ngắn hạn khác

Vay ngắn hạn

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

0,00%

15,80%

14,23%

47,65%

22,33%

2016

  

Tình hình nguồn vốn 

ĐVT: triệu đồng 

STT Khoản mục 2016 2017 % Tăng/ giảm 

1 Tổng nợ 1.205.945 1.665.018 38,07% 

- Nợ ngắn hạn 1.171.041 877.119 -25,10% 

- Nợ dài hạn 34.904 787.900 2157,35% 

2 Vốn chủ sở hữu 2.453.095 2.668.235 8,77% 

Tổng nguồn vốn 3.659.040 4.333.253 18,43% 

 

Tỷ trọng nợ ngắn hạn 

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn 

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn 

0,07%
0,48%

1,00%

96,47%

1,98%

2017

Phải trả người bán dài hạn

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

Phải trả dài hạn khác

Vay dài hạn

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tỷ trọng nợ dài hạn 

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn 

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn 
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Biểu đồ tình hình Doanh thu, Lợi nhuận

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu hoạt động tài chính

Lợi nhuận sau thuế 

  
Tình hình Doanh thu, Lợi nhuận 

STT Khoản mục ĐVT 2016 2017 % Tăng/ giảm 

1 
Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
Triệu đồng 1.825.682 2.220.868 21,65% 

2 Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 65.135 237.947 265,32% 

3 Lợi nhuận thuần từ HĐKD Triệu đồng 32.219 144.558 348,67% 

4 Lợi nhuận khác Triệu đồng 278 -1.597 - 

5 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Triệu đồng 32.497 142.961 339,92% 

6 Lợi nhuận sau thuế  Triệu đồng 20.310 113.953 461,07% 

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 và 2017 của  CTCP SAM Holdings 

Triệu đồng 
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Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,29 2,69 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,71 1,93 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 32,96% 38,42% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 49,16% 62,40% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2,10 3,11 

Vòng quay tài sản Vòng 0,51 0,56 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần (ROS) % 1,11% 5,13% 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 0,83% 4,45% 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 0,56% 2,85% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 1,76% 6,51% 
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TỔNG KẾT  

CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 

Mảng sản xuất và kinh doanh dây 

và cáp đã vượt chỉ tiêu kinh doanh 

đề ra cho năm 2017, doanh thu 

năm 2017 đạt 1.876 tỷ đồng, tăng 

28% so với cùng kỳ năm ngoái và 

đóng góp lớn trong sự tăng trưởng 

doanh thu của SAM Holdings. Lũy 

kế cả năm 2017, lợi nhuận trước 

thuế SDC tương đương 67,1 tỷ 

đồng, tăng gấp đôi so với năm 

2016. Sau quá trình tái cấu trúc 

theo chiến lược mới, SAM Dây Cáp 

ghi nhận động lực tăng trưởng nhờ 

các điều kiện thuận lợi từ thị 

trường như số dự án viễn thông 

tăng đã giúp mảng cáp viễn thông 

nhận được nhiều đơn hàng từ các 

đối tác lớn như VNPT, FPT, Viettel, 

SCTV. Xuất khẩu mảng cáp viễn 

thông cũng dự kiến sẽ đóng góp 

30% doanh thu. Mảng kinh doanh 

dây điện từ cũng đã mở rộng sang 

các doanh nghiệp FDI như Toshiba, 

Solen, Mitsuba… tạo đà phát triển 

tốt cho cả Công ty. 

SAM Dây và Cáp 



40 KẾT GIÁ TRỊ - NỐI NIỀM TIN 

  

SAM Bất động sản nhà ở và cho thuê 

Mảng bất động sản nhà ở cũng đang đi đúng 

lộ trình với kỳ vọng SAMLAND trở thành nhà 

đầu tư và phát triển dự án chuyên nghiệp. 

Hiện nay, SAMLAND đang tập trung vào các 

chung cư tiện ích với mức giá trung bình và 

khá, dự kiến sẽ phát triển thêm những dự án 

căn hộ, các khu phức hợp đô thị hiện đại và 

nhân văn với đầy đủ tiện ích khép kín tại Khu 

Nam Sài Gòn trong tương lai. 

SAMSORA là dòng sản phẩm chiến lược của 

SAMLAND, theo hướng Nhật Bản với sự tập 

trung phát triển phân khúc căn hộ có giá 

trung bình và trung bình khá, đồng bộ hạ 

tầng kỹ thuật, xã hội, tiện ích nhắm tới các 

gia đình trẻ, qui mô nhỏ, đòi hỏi tiện nghi và 

ngân sách hợp lý. 

Mặc dù, công tác thực hiện kế hoạch kinh doanh 

trong năm không được như kỳ vọng, đại diện 

SAMLAND cho biết: “SAMLAND đang đi đúng lộ 

trình phát triển theo chiến lược của cả Công ty 

và đang trong quá trình kiện toàn bộ máy hoạt 

động để chuẩn bị cho bước đột phá mới trong 

thời gian sắp tới”. Mảng bất động sản cho thuê 

của SAM Holdings với tòa nhà văn phòng cho 

thuê trong khu công nghệ cao (Quận 09 – 

TP.HCM) cũng đã bắt đầu ghi nhận lợi nhận sau 

khi tăng diện tích cho thuê. Đây là dự án mang 

tính cổ vũ phát triển công nghệ cao và mang 

tính đóng góp cho cộng đồng, xã hội bên cạnh 

mảng nông nghiệp công nghệ cao của SAM. 

Tháng 10/2017, SAMLAND đã hoàn thành nhà mẫu và 

công tác chuẩn bị tiếp thị dự án SAMSORA Riverside - Dĩ 

An - Bình Dương. Đây là tổ hợp gồm 03 toà tháp 23 tầng, 

với số lượng căn hộ 1.125 căn có diện tích từ 38 - 56 m2, 

được đầu tư đồng bộ cùng hạ tầng kỹ thuật và các tiện 

ích như bể bơi, trường học, cửa hàng tiện lợi… Tổng mức 

đầu tư hơn 600 tỷ và hoàn thành đưa vào sử dụng 

Q4/2019. Dự án Samland Riverside được kỳ vọng đóng 

góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận của Samland 

năm 2017. Tuy nhiên, dự án đã không kịp tiến độ thi 

công và bán hàng để ghi nhận doanh thu. Chính vì vậy 

doanh thu và lợi nhuận của SAMLAND chỉ đạt lần lượt 

49% và 57% kế hoạch năm 2017. 
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  SAM Du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí 
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Nhờ mùa cao điểm du lịch hè, mảng Bất động sản Du lịch 

nghỉ dưỡng ghi nhận tăng trưởng vượt bậc. Trong năm 

2017, doanh thu của SAM Tuyền Lâm đã hoàn thành kế 

hoạch doanh thu 65,1 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với 

năm 2016. Việc sân golf 18 lỗ SAM Tuyền Lâm đạt giải 

thưởng Châu Á hạng mục điểm đến du lịch tốt nhất, mảng 

sân golf tại Việt Nam (Asian Lifestyle Tourism Awards 

2017 – Best Golf Tourism Destination in Vietnam) đã giúp 

công suất khai thác tăng đột biến, cùng với Swiss 

Belresort Tuyền Lâm và SAM Tuyền Lâm Resort, SAM Tuyền 

Lâm hứa hẹn là điểm đến tốt nhất Đà Lạt hiện nay. 
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SAM Nông nghiệp 
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Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu hàng năm vào khoảng 320.000 – 

330.000 tấn và có xu hướng tăng khoảng 5%/năm. Việt Nam xuất khẩu tới 95% 

sản lượng Hồ tiêu thu hoạch, sử dụng trong nước ước chỉ 5% sản lượng tương 

đương khoảng 5.000 tấn/năm. Nắm bắt xu hướng thị trường, SAM Agritech - 

Công ty phụ trách mảng nông – lâm nghiệp của SAM Holdings, là thành viên của 

hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu 

hồ tiêu - đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hồ tiêu xuất khẩu, với mức đầu 

tư ban đầu 31 tỷ đồng.  

Nhà máy được khánh thành và đưa vào hoạt động vào đầu năm 2018. Được xây 

dựng ngay trung tâm của vùng sản xuất hồ tiêu lớn nhất cả nước: huyện Đắc 

Song, tỉnh Đắk Nông, nhà máy rộng 12.000 m2 bao gồm tổ hợp nhà máy chế 

biến, nhà điều hành, nhà ở công nhân, trên tổng diện tích 50.000 m2, công suất 

dự kiến 9.000 tấn/năm. Nhà máy được đầu tư dây chuyền sản xuất ASTA - đang 

là dây chuyền chế biến hồ tiêu hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Ngoài hồ tiêu, 

nơi đây cũng sẽ là điểm thu mua, kinh doanh các mặt hàng nông sản khác như: 

café, cao su, hạt điều… 

SAM Agritech đặt mục tiêu sản xuất chế biến 3.500 tấn hồ tiêu, trong đó xuất 

khẩu trực tiếp khoảng 1.750 tấn. Doanh thu từ hoạt động sản xuất chế biến và 

xuất khẩu: 370 tỷ đồng, lợi nhuận NET 2,3 tỷ đồng. 

Việc xây dựng nhà máy sẽ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh xuất nhập 

khẩu của Công ty, chủ động nguồn hàng và hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Bên 

cạnh các điều kiện thuận lợi, sản xuất và kinh doanh hồ tiêu cần nguồn vốn lớn, 

đòi hỏi khả năng quản trị cao, phụ thuộc rất nhiều vào thị trường thế giới. Ban 

lãnh đạo SAM Agritech cho biết cũng luôn lưu ý hạn chế tỷ trọng hàng tồn kho, 

tránh đầu cơ, tích trữ không hợp lý để hạn chế rủi ro của biến động giá. 

Trong năm tiếp theo, SAM sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai trồng rừng và trồng 

cây lấy gỗ (cao su, keo), trồng cây ăn quả (bơ, chanh leo), hạt xuất khẩu (tiêu)… 

trên địa bàn Tây Nguyên – địa bàn mà SAM ít nhiều được biết đến là nhà đầu tư 

lớn. Nhu cầu các sản phẩm nông sản an toàn đang tăng cao ở thị trường trong 

nước cũng như xuất khẩu. SAM Holdings kỳ vọng là nơi tạo nên sản phẩm sạch 

cho người tiêu dùng nhờ công nghệ khoa học và trách nhiệm xã hội cũng như 

định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
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SAM Đầu tư tài chính 

 

STT Khoản mục 2016 2017 % Tăng/ giảm 

1 Lãi từ kinh doanh chứng khoán 277 122.286 44105,62% 

2 Lãi từ thanh lý khoản đầu tư 58.599 90.896 55,12% 

3 Cổ tức nhận được 203 13.018 6323,22% 

4 Thu nhập từ lãi cho vay, lãi tiền gửi và HĐHTKD 4.350 10.430 139,77% 

5 Lãi chênh lệch tỷ giá 1.706 1.318 -22,79% 

Doanh thu hoạt động tài chính 65.135 237.947 265,32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh thu hoạt động tài chính năm 2017 đạt 238 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với năm 2016 và hoàn 

thành 190% kế hoạch năm 2017. Đầu tư tài chính là một trong hai mảng được xác định là lĩnh vực 

mũi nhọn của SAM Holdings. Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu đến từ việc thoái vốn tại CTCP 

BĐS Hiệp Phú (lãi 90,7 tỷ) và các khoản đầu tư ngắn hạn vào chứng khoán niêm yết. Lợi nhuận từ 

hoạt động đầu tư tài chính trong kỳ đạt 77 tỷ đồng, đạt 157% kế hoạch năm. 

ĐVT: Triệu đồng 
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KẾ HOẠCH  

HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

Kế hoạch kinh doanh 

Năm 2018 được Ban Điều hành SAM Holdings tiếp tục đẩy mạnh “Chất 

lượng” và “Hiệu quả” sau quá trình tái cơ cấu, đi vào chiều sâu, nâng cao 

chất lượng quản trị và 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 SCS. 

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.  

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. 

 

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 dự kiến của SAM Holdings như sau: 

ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Kế hoạch 2018 % so với 2017 

Tổng doanh thu 2.458,8 2.950 120% 

Doanh thu hoạt động SXKD 2.220,9 2.709 122% 

Doanh thu tài chính 237,9 242 102% 

Lợi nhuận trước thuế 143,0 180 126% 
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Kế hoạch nhân sự và vận hành 

- Chuyển đổi hình thức trả lương cho CBNV. 

- Hoàn thiện các quy chế, quy định, nội quy.  

- Hoàn thiện chương trình Nhân sự nòng cốt. 

- Hoàn thành chỉ tiêu Nhân sự. 

- Hoàn thành chuyển đổi Công đoàn về TP. HCM và xây dựng 

Công tác bình bầu cho Công đoàn cơ sở. 

 

Sự kiện & tài trợ 

- Tiếp tục tham gia đồng hành cùng Shark Tank Việt Nam 

- Tổ chức sự kiện báo chí nhân dịp năm mới & ngày báo 

chí Việt Nam. 

- Tặng quà các dịp lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm tòa soạn báo 

(optional), thường xuyên gặp gỡ thắt chặt mối quan hệ 

với phóng viên. 

- Các sự kiện từ thiện xã hội kết hợp với các đơn vị, tổ 

chức, cơ quan nhà nước. 

- Tài trợ các sự kiện Hội Doanh nhân trẻ và các chương 

trình, tổ chức khác. 

Truyền thông nội bộ 

- Xây dựng và phát hành 06 kỳ bản tin nội bộ (bản mềm 

và bản cứng), có chế độ nhuận bút & quà tặng cho 

CBCNV. 

- Thiết kế & truyền thông các sự kiện nội bộ: đại hội thể 

thao & du lịch & tất niên… 

Kế hoạch Truyền thông và Tiếp thị 

Năm 2018, SAM tiếp tục theo dõi, quản lý thông tin và quảng 

bá thương hiệu SAM Holdings với các hoạt động dự kiến: 

Thương hiệu 

- Xây dựng lại website SAM Holdings & triển khai lại nhận 

diện thương hiệu & làm lại Corporate Profile bản tiếng 

Anh & tiếng Việt 

- Thiết kế & sản xuất sổ tay, lịch, thiệp, bao lì xì 2019 

- Chụp ảnh làm Website, Báo cáo thường niên & Bản tin 

- Quảng cáo TVC SAM Holdings (Yotube True Views), Print 

Ad Corporate & quảng cáo OOH (tùy theo chiến lược). 

Truyền thông báo chí 

- Truyền thông chiến lược theo chỉ đạo BTGĐ theo kết quả 

kinh doanh hàng quý & năm 

- Truyền thông chiến lược nhân đại hội cổ đông thường 

niên SAM. 

- Truyền thông chiến lược kỷ niệm 20 năm cổ phần hóa. 

- Truyền thông chiến lược theo sự kiện IPO của các công 

ty con. 
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Chương 

IV 
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

Mô hình quản trị SAM Holdings 

Báo cáo Hội đồng quản trị 

Bán cáo Ban kiểm soát 

Báo cáo quản trị Công ty 

Quản trị rủi ro  

Quan hệ cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

Là cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội 

đồng cổ đông quyết định tổ chức và giải thể Công ty, 

quyết định định hướng phát triển của Công ty, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và 

Ban Kiểm soát và thực thi các quyền khác theo quy 

định của pháp luật. 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) 

Do ĐHĐCĐ bầu ra và là cơ quan quản trị cao nhất của 

Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thay mặt ĐHĐCĐ quyết 

định và thực hiện các vấn đề liên quan tới mục tiêu và 

lợi ích của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền 

hạn của ĐHĐCĐ.  

HĐQT không thành lập các tiểu ban giúp việc vì cấu 

trúc Công ty hiện nay đang được tổ chức theo hướng 

tích hợp các chức năng kiểm soát, quản trị rủi ro vào 

chính các phòng, ban chức năng trong Bộ máy 

Holdings để có thể linh hoạt giám sát hoặc tham gia 

trực tếp ngay vào hoạt động vận hành của các Công ty 

con hay dự án. HĐQT thiết lập các chuẩn mực về đầu 

tư, thoái vốn, vay mượn với giá trị giao dịch lớn, và 

phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Ngoài các nội dung 

thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt theo Điều lệ, thẩm 

quyền phê duyệt các giao dịch có giá trị nhỏ hơn, hoặc 

thực hiện các nhiệm vụ nằm ngoài thẩm quyền của 

HĐQT được cấp cho Ban Tổng Giám đốc. 

Ban Kiểm soát (BKS) 

Là tổ chức thay mặt ĐHĐCĐ để giám sát mọi hoạt động 

kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban 

Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, hoạt động độc lập với 

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 

Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) 

Bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc do 

HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Ban Tổng 

Giám đốc tổ chức thực hiện các kế hoạch và chiến lược 

mà HĐQT đã vạch ra cho Công ty. Tổng Giám đốc là 

người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người 

điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng 

ngày của Công ty. 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

SAM HOLDINGS 

Bộ máy Holdings  

Là bộ máy chuyên nghiệp có chức năng tham mưu, hỗ trợ cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để đề xuất các 

định hướng và chiến lược cho toàn Công ty cũng như hỗ trợ các Công ty con hoạt động hiệu quả nhất. 

Bộ máy Holdings thực hiện các hoạt động tập trung, có ảnh hưởng sâu rộng tới toàn Công ty như: phát triển 

thương hiệu, quản lý vốn, thực hiện các giao dịch huy động vốn và mua bán, sáp nhập, đảm bảo tỷ suất đầu 

tư hiệu quả và tối đa hóa lợi ích mang lại cho cổ đông. Các chức năng quản lý chính sẽ được tập trung tại Bộ 

máy Holdings như Giám sát Hiệu quả Hoạt động, Quản trị Công nghệ thông tin và Quản lý dự án. 

Các Công ty con  

Tổ chức thực hiện các quyết định của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc phạm vi lĩnh vực kinh doanh của 

Công ty, thực thi các hoạt động kinh doanh hàng ngày của SAM Holdings và thực hiện việc báo cáo theo quy 

định của pháp luật và yêu cầu, quy định của Công ty. Đồng thời các Công ty con có trách nhiệm trình Công ty 

xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Công ty với tư cách cổ đông/chủ sở hữu. 

Mối quan hệ giữa Bộ máy Holdings với các Công ty con, Công ty liên kết 

Quan hệ giữa Bộ máy Holdings với các Công ty con, Công ty liên kết được thực hiện theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy định khác của Công ty và các quy định của pháp luật có liên 

quan. SAM Holdings thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông 

trong quan hệ với các Công ty con, Công ty liên kết theo quy định tương ứng của pháp luật và quy định nội 

bộ của Công ty.  

Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Bộ máy Holdings và các Công ty con, Công ty liên kết 

Các Công ty con, Công ty liên kết phối hợp với nhau nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trên nguyên tắc bình 

đẳng, thỏa thuận giữa các đơn vị độc lập về tư cách pháp nhân, vì lợi ích của đơn vị và lợi ích chung của SAM 

Holdings. Công ty quy định chính sách, định hướng phối hợp các lĩnh vực hoạt động trong phạm vi toàn Công 

ty nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực, thế mạnh, nâng cao tính chuyên nghiệp và chuyên môn hóa của các 

Công ty con. 
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BÁO CÁO 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty 

 

SAM Holdings đã gặt hái được kết quả kinh doanh khả quan trong năm 

2017 với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt lần lượt 

là 2.220,87 tỷ đồng và 142,96 tỷ đồng, tăng trưởng 22% và 340% so với 

năm 2016. Mặc dù doanh thu chỉ đạt 88% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước 

thuế của Công ty đã vượt 35% chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ 

đông giao phó. 

Lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Công ty là hoạt động đầu tư tài chính đã 

đạt được kết quả ấn tượng nhờ việc chốt lời khoản đầu tư 14,5 triệu cổ 

phiếu VGC đem về khoản lợi nhuận trên 115 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong 

năm Công ty cũng thực hiện một số khoản đầu tư mới nhiều tiềm năng 

vào các cổ phiếu DXG, DVN, TTF. 

Trong các Công ty con của SAM Holdings, Công ty Dây và Cáp Sacom là đơn 

vị có đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 với 

doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 1.875,6 tỷ đồng và 52,3 tỷ đồng, tăng 

mạnh lần lượt 28% và 100% so với năm 2016. Kết quả trên có được là 

nhờ việc xây dựng chiến lược đấu thầu đúng đắn, nâng cao quản trị sản 

xuất và kiểm soát chi phí. 

Về lĩnh vực bất động sản nhà ở, Dự án Samland Riverside được kỳ vọng 

đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận của Samland năm 2017 đã 

không kịp tiến độ thi công và bán hàng để ghi nhận doanh thu. Chính vì 

vậy doanh thu và lợi nhuận của Samland chỉ đạt lần lượt 49% và 57% kế 

hoạch năm 2017. 

Hoạt động kinh doanh sân golf và du lịch nghỉ dưỡng của SAM Tuyền Lâm 

ghi nhận những chuyển biến tích cực và mạnh mẽ trong năm 2017 với 

việc sắp xếp lại bộ máy, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, bán hàng. Do đó 

SAM Tuyền Lâm đã hoàn thành kế hoạch doanh thu 65,8 tỷ đồng, tương 

ứng với mức tăng trưởng 62% so với năm 2016. Mặc dù tiếp tục lỗ trong 

năm 2017 nhưng HĐQT tin tưởng hiệu quả kinh doanh của SAM Tuyền 

Lâm sẽ được cải thiện đáng kể trong thời gian tới. 
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Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định của Điều lệ và các Quy chế của 

Công ty; 

Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt chế độ báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường đối với Công ty niêm yết 

theo quy định của pháp luật; 

Về hoạt động kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã đoàn kết, nỗ lực và trách nhiệm nhằm hoàn thành tốt kế hoạch 

kinh doanh và đã đạt được kết quả lợi nhuận khả quan trong năm 2017 với 142,96 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch lợi 

nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao phó và là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. 
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  Hoạt động của HĐQT trong năm 2017 

Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để ra các 

quyết định quan trọng như sau: 

 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 02/2017/NQ-HĐQT 20/02/2017 
Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với 

Ông Phạm Ngọc Tùng. 

2 04/2017/NQ-HĐQT 08/03/2017 

- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 

2017. 

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch 

HĐQT chuyên trách của Ông Đỗ Văn Trắc và Đơn xin từ 

nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đỗ Thanh 

Bình. 

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đào Ngọc Thanh giữ chức 

danh Phó Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Văn Trắc và 

bổ nhiệm Ông Trần Hải Quang giữ chức danh Thành viên 

HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Thanh Bình. 

3 10/2017/NQ-HĐQT 24/04/2017 

- Thông qua việc đầu tư cổ phần chào bán cho cổ đông 

chiến lược trong đợt cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV 

Nam Nung. 

- Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP Capella 

Việt Nam. 

4 16/2017/QĐ-HĐQT 27/04/2017 
Tái bổ nhiệm Ông Trần Anh Vương vào vị trí Tổng giám 

đốc Công ty. 

5 12/2017/NQ-HĐQT 07/06/2017 
Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là 

đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. 

6 14/2017/NQ-HĐQT 12/06/2017 

- Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty về địa chỉ số 

152/11B Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM. 

- Thông qua thời gian thực hiện phương án phát hành cổ 

phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

- Thông qua việc đầu tư cổ phần Công ty CP Dịch vụ Du lịch 

Phú Thọ và cổ phần Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP. 

7 17/2017/NQ-HĐQT 26/06/2017 
Thông qua việc thoái toàn bộ 14.850.000 cổ phần Công ty 

CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt. 
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8 20/2017/NQ-HĐQT 26/07/2017 

Thông qua việc sử dụng nguồn vốn thuộc chủ sở hữu trên 

BCTC kiểm toán năm 2016 để thực hiện phát hành cổ 

phiếu tăng vốn cổ phần. 

9 22/2017/NQ-HĐQT 09/08/2017 
Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành 

cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

10 24/2017/NQ-HĐQT 17/08/2017 
Thông qua việc tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu 

tư Việt Nam – Nhật Bản. 

11 27/2017/NQ-HĐQT 22/08/2017 
Thông qua phương án chào bán cổ phần Công ty CP Địa ốc 

Sacom. 

12 30/2017/NQ-HĐQT 26/09/2017 
Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông 

Nguyễn Thanh Xuân. 

13 31/2017/NQ-HĐQT 26/09/2017 
Thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với 

Ông Hà Hoàng Thế Quang – Phó Tổng giám đốc. 

14 33/2017/NQ-HĐQT 04/10/2017 
Thông qua việc thay đổi mẫu dấu Công ty. 

15 34/2017/NQ-HĐQT 04/10/2017 
Thông qua Tổng mức đầu tư dự án Khu căn hộ Sacom Bình 

Thắng. 

16 36/2017/NQ-HĐQT 12/10/2017 
Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ 

sở hữu.  

17 38/2017/NQ-HĐQT 25/10/2017 
Thông qua giá trị đầu tư tối đa của Công ty vào toàn bộ 

chương trình “Shark Tank Việt Nam”.  

18 41/2017/NQ-HĐQT 11/12/2017 
Thông qua chủ trương hợp tác giữa Công ty với Công ty CP 

Công ty Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. 

19 43/2017/NQ-HĐQT 20/12/2017 
Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP Công ty Kỹ 

nghệ Gỗ Trường Thành. 
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Định hướng trong năm 2018 

Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua Dự thảo kế hoạch kinh doanh 

năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông với chỉ tiêu kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 

2.950 tỷ đồng và 180 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 20% và 26% so với năm 2017.  

Trong năm qua, Hội đồng quản trị cũng nỗ lực thực hiện một số giải pháp pháp nhằm nâng cao chất 

lượng quản trị như:  

- Sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu;  

- Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 

- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, Nhân viên công bố thông tin; 

- Rà soát, sửa đổi Quy trình công bố thông tin… 

Hội đồng quản trị đánh giá các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty là thách thức nhưng 

rất khả thi trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô năm 2018 tiếp tục thuận lợi, thị trường chứng 

khoán Việt Nam kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt mặc dù mức tăng sẽ không lớn như năm 2017, và trên hết là 

những giải pháp kinh doanh quyết liệt mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thống nhất cùng 

với nỗ lực, nhiệt huyết của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. 
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Làm việc với các đối tác trong và ngoài nước, và các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để tìm kiếm và xúc tiến 

các cơ hội đầu tư cho Công ty như mua cổ phần nhà 

nước thoái vốn, M&A trong các ngành nghề ưu tiên 

Xây dựng và thúc đẩy Chiến lược phát triển 05 năm 

(giai đoạn 2016 – 2020) trong đó trọng tâm là Chiến 

lược đầu tư của Công ty. 

Định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc 

trong hoạt động huy động nguồn vốn để đẩy mạnh 

hoạt động đầu tư trong năm 2018 thông qua phát 

hành cổ phiếu, trái phiếu. 

Tìm kiếm các nhân sự cao cấp giàu kinh nghiệm và 

chuyên môn cao để bổ sung cho Ban điều hành. 

Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị Công ty để 

đáp ứng các quy chuẩn ngày càng cao của pháp luật 

Việt Nam, bảo vệ tốt quyền lợi của cổ đông và góp 

phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện những giải pháp sau để định hướng, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc 

thực hiện được Kế hoạch kinh doanh năm 2018: 
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BÁO CÁO 

BAN KIỂM SOÁT 

Đánh giá của BKS về hoạt động của HĐQT, BTGĐ và cổ đông 

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát các hoạt động của 

Ban điều hành, tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý, họp bất 

thường khi cần thiết do chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận và quyết nghị 

những vấn đề chính yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ kịp 

thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề ra 

biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành. Các Nghị Quyết của HĐQT 

phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ Công ty. 

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy 

định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, 

BTGĐ, cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được 

giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ 

đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2017. 

Ban điều hành đã thực hiện tốt việc xây dựng chiến lược kinh doanh 

phù hợp đem lại hiệu quả kinh doanh tốt cho Công ty. 

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các 

quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo tình 

hình quản trị Công ty định kỳ. 

Trong năm 2017 Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp 

nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh 

xung đột lợi ích với những người liên quan. 

Đối với cổ đông, trong năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty không nhận 

được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có 

tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty. 
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Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, BTGĐ và các cán bộ 

quản lý khác 

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BTGĐ nhưng vẫn duy 

trì sự độc lập của mình trong hoạt động kiểm soát Công ty. Trong 

năm qua, các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT và BTGĐ có sự 

tham dự của Ban Kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như 

tính độc lập của hoạt động kiểm soát. 

Hội đồng Quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định 

cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban 

Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. 

Hội đồng Quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của 

Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện 

triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của 

HĐQT và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật. 

Định hướng trong năm 2018 

Năm 2018, với mục tiêu phát huy vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của 

Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ, cụ thể: 

- Giám sát việc thực hiện đúng quy định, quy chế trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. 

- Định kỳ thẩm tra tính trung thực, minh bạch của Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và một số đơn vị thành 

viên có doanh thu và chi phí chiếm tỷ trọng lớn trên tổng doanh thu và chi phí của Công ty. 

- Tư vấn cho HĐQT các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản. 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Công ty để kiểm tra đột xuất và định kỳ một số lĩnh vực cụ thể. 
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BÁO CÁO 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Thù lao và các khoản lợi ích của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Ban Điều hành 

Thù lao cho mỗi thành viên HĐQT trong năm tài chính 2017 được trình bày trong bảng sau: 

Hội đồng quản trị Thù lao/năm 2017 

Ông Nguyễn Hải Dương 672.000.000 

Ông Đào Ngọc Thanh 340.652.174 

Ông Trần Hải Quang 244.695.652 

Ông Nguyễn Hồng Hải 336.000.000 

Ông Hoàng Trí Cường 420.000.000 

 

Thù lao và chi phí cho mỗi thành viên BKS trong năm tài chính 2017 được trình bày trong bảng sau: 

Ban Kiểm soát Thù lao/năm 2017 

Ông Nguyễn Văn Nguyên 168.000.000 

Bà Vũ Thị Thanh Thủy 50.750.000 

Ông Nguyễn Minh Hà 84.000.000 

 

Lương, thưởng và các lợi ích khác của Ban Điều hành 

Ban Điều hành Lương/năm 2017 Lương tháng 13 

Ông Trần Anh Vương 1.201.470.000 102.450.000 

Ông Hà Hoàng Thế Quang 693.960.000 57.830.000 

Ông Phạm Ngọc Tùng (*) - - 

Ông Nguyễn Thanh Xuân 251.300.000 20.941.667 

(*) Ông Phạm Ngọc Tùng hưởng lương chức danh Tổng Giám đốc tại Công ty con – CTCP Địa ốc SACOM - SAMLAND 
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Các thay đổi về thành viên HĐQT, BKS và BTGĐ 

 

Ngày Nội dung 

20/02/2017 Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Tùng. 

08/03/2017 

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách của Ông Đỗ Văn 

Trắc và Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đỗ Thanh Bình. 

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đào Ngọc Thanh giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thay thế 

cho Ông Đỗ Văn Trắc và bổ nhiệm Ông Trần Hải Quang giữ chức danh Thành viên HĐQT 

thay thế cho Ông Đỗ Thanh Bình. 

26/09/2017 Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Xuân. 

12/02/2018 Nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Hà – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty. 

12/03/2018 

- Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Hà Hoàng Thế Quang và 

Ông Phạm Ngọc Tùng để tập trung cho công việc Tổng giám đốc CTCP Dây và cáp Sacom 

và CTCP Địa ốc Sacom. 

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phương Thành Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. 
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  Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ và người có liên quan 

STT 
Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 
Lý 

do 

tăng, 

giảm  
Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 Đỗ Văn Trắc Người nội bộ 9.060.467 5,027% 960 0,001% Bán 

2 Trần Thị Kim Anh 
Vợ Ông  

Đỗ Văn Trắc 
2.297.478 1,274% 0 0% Bán 

3 Trần Anh Vương Người nội bộ 33.160 0,02% 11.390.145 6,32% Mua 

4 Hoàng Trí Cường Người nội bộ 2.169.950  1,20% 0 0% Bán 

 

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Công ty 

Thời điểm 

giao dịch 

với Công ty 

Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT thông qua 

Nội dung 

giao dịch 

CTCP SAM Nông 

nghiệp Công 

nghệ cao 

Công ty liên 

kết, Người có 

liên quan của 

người nội bộ 

Tháng 4 –

12/2017 

- NQ HĐQT số 204/2016/NQ-

HĐQT ngày 12/09/2016 

- NQ HĐQT số 206/2016/NQ-

HĐQT ngày 26/09/2016  

SAM chuyển 

tiền góp vốn 

CTCP Tập đoàn Kỹ 

nghệ Gỗ Trường 

Thành 

Người có liên 

quan của người 

nội bộ 

Tháng 

12/2017 

- NQ HĐQT số 41/2017/NQ-

HĐQT ngày 11/12/2017 

Hợp đồng 

Mua bán 

bobbin gỗ 
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QUẢN TRỊ 

RỦI RO 

Quy trình quản trị rủi ro 

Nhận diện rủi ro 

Xác định ở mức tối đa các rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của Công ty, nguồn gốc và khả năng ảnh 

hưởng của các rủi ro thông qua nghiên cứu, tìm hiểu trong từng lĩnh vực kinh doanh, soát xét danh mục 

và nhóm rủi ro, nhận diện các yếu tố về rủi ro và cập nhật danh mục rủi ro của Công ty 

Phân tích rủi ro 

Xem xét nguồn gốc của rủi ro, phân tích mức độ ảnh hưởng và tần suất xảy ra rủi ro trên hai khía cạnh 

định lượng và định tính 

Đánh giá thứ tự ưu tiên rủi ro 

Xếp hạng và đánh giá thứ tự ưu tiên của rủi ro dựa trên các tiêu chí đánh giá rủi ro được xây dựng trên 

nhiều phương diện, bao gồm cả định lượng và định tính. 

Xử lý rủi ro 

Xác định phương án xử lý rủi ro, đánh giá, lựa chọn giải pháp và triển khai kế hoạch xử lý rủi ro tương ứng, 

với mục tiêu nắm bắt cơ hội, đồng thời giảm thiểu những tác động têu cực mà rủi ro gây ra. 

Giám sát rủi ro 

Liên tục soát xét nhằm đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của chương trình QTRR nhằm mục tiêu:  

1 Cải tiến liên tục hoạt động Quản trị rủi ro của Công ty, 

2 Đảm bảo hiệu quả của các hoạt động Quản trị rủi ro,  

3 Giám sát tiến độ và hiệu quả của những chiến lược xử lý rủi ro. 

4 
Dự báo và phản ứng với các sự kiện rủi ro (nếu xảy ra), và xác định nguyên nhân gốc rễ để 

có thể quản lý tốt hơn trong tương lai. 

 

Truyền thông và tham vấn rủi ro 

Truyền thông và đào tạo nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của cán bộ, nhân viên về rủi ro và các quy 

trình Quản trị rủi ro, trưng cầu và cân nhắc những ý kiến khác nhau của các bên liên quan, đảm bảo mỗi 

bên liên quan đều nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm Quản trị rủi ro. 
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Một số rủi ro chủ yếu 

 

Với hai lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn của Công ty được xác định là đầu tư tài chính và 

bất động sản. Chiến lược cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của các mảng này 

phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế. Những yếu tố quan trọng như 

tốc độ tăng trưởng, lạm phát, tăng trưởng tín dụng, tỷ giá, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ tiết 

kiệm, đầu tư hay tỷ lệ thất nghiệp đều có ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả kinh 

doanh của SAM Holdings.  

Đặc biệt, thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng rất nhạy 

cảm với những tác động của rất nhiều các yếu tố từ vi mô đến vĩ mô. Từ việc ảnh hưởng 

của thị trường tài chính thế giới, đến việc tung tin đồn giả mạo thao túng thị trường… 

Tất cả các yếu tố trên tổng hợp lại ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu, giá trị khoản đầu tư, 

cũng như tính thanh khoản của chúng trên thị trường.  

Để giảm thiểu rủi ro, các bộ phận chuyên môn của SAM Holdings thực hiện giám sát liên 

tục môi trường kinh tế vĩ mô và tư vấn cho Ban Giám đốc Công ty, các Công ty con để dự 

báo xu hướng kinh tế vĩ mô trong tương lai và những tác động đến lĩnh vực kinh doanh 

trọng yếu, từ đó đưa ra quyết sách và chiến lược phù hợp. 

 

Rủi ro về kinh tế vĩ mô 

 

 

Các dự án đang xây dựng có thể phát sinh ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nguồn nước cho 

môi trường xung quanh. Ngoài ra, khi bàn giao hay đưa vào hoạt động, các dự án phức 

hợp quy mô lớn có thể làm thay đổi tài nguyên – môi trường – sinh thái ở những vùng 

phụ cận, hoặc thay đổi môi trường kinh tế, xã hội, nhân sinh quanh khu vực dự án. SAM 

Holdings quan tâm cao độ đến tác động về môi trường trong mỗi dự án. Mỗi dự án của 

Công ty đều được những chuyên gia uy tín đánh giá tác động môi trường trước khi thực 

hiện. Ngoài ra, SAM Holdings còn áp dụng têu chuẩn tiên tiến nhất về thiết kế và sử 

dụng nguyên vật liệu ít gây ô nhiễm trong quy trình xây dựng. 

 

Rủi ro môi trường 
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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 đầu tư mới 

 

 

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.  

Rủi ro nhân sự 

 

 

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…) 

Rủi ro khác 

 



65  SAM – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

  

QUAN HỆ 

CỔ ĐÔNG 

Cơ cấu cổ đông (tính đến ngày 02/04/2018) 

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

I Cổ đông trong nước 7.968 228.977.032 94,70% 

1 Cá nhân 7.894 208.068.519 86,05% 

2 Tổ chức 74 20.908.513 8,65% 

II Cổ đông nước ngoài 646 12.808.671 5,30% 

1 Cá nhân 623 3.493.906 1,45% 

2 Tổ chức 23 9.314.765 3,85% 

III Cổ phiếu quỹ - - - 

Tổng cộng 8.614 241.785.703 100,00% 

 

STT Nội dung 
Số lượng cổ 

đông 
Số lượng cổ phần Tỷ lệ 

1 Cổ đông sở hữu trên 5% 1 15.279.878 6,32% 

2 Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% 22 156.161.080 64,59% 

3 Cổ đông sở hữu dưới 1% 8.591 70.344.745 29,09% 

Tổng cộng 8.614 241.785.703 100,00% 

 

 

Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 

Không có. 

Phát hành chứng khoán khác trong năm 

Không có. 
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Lịch sử tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần SAM Holdings 

Tỷ đồng 
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Chương 

V 
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Đối với kinh tế 

Đối với môi trường 

Đối với người lao động 

Đối với cộng đồng, xã hội 
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KINH TẾ - XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG 
“Phát triển bền vững”  
 



69  SAM – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

  

ĐỐI VỚI 

KINH TẾ 

Ngày 18/10/2017, chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ) đã chính thức ra 

mắt. Đây là một chương trình truyền hình thực tế về đầu tư khởi nghiệp, với mục đích kết 

nối giới đầu tư mạo hiểm (Shark – Cá mập) với những Công ty khởi nghiệp (Start-up) non 

trẻ nhưng đầy nhiệt huyết và sáng tạo. SAM Holdings hân hạnh đồng hành với chương 

trình với vai trò nhà đồng tài trợ và tham gia hội đồng đầu tư với sự đại diện của ông 

Trần Anh Vương – Tổng Giám đốc. 

Việc tham gia Shark Tank Việt Nam, bên cạnh mục tiêu đầu tư, là hoạt động vì cộng đồng 

của SAM Holdings, tiếp sức cho phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ Việt Nam, góp phần 

tăng động lực phát triển kinh tế nước nhà, thực hiện sứ mệnh xã hội của doanh nghiệp. 

Hơn thế nữa, việc xuất hiện đều đặn hơn 03 tháng trên kênh truyền hình quốc gia là cơ 

hội quảng bá thương hiệu và hình ảnh SAM Holdings đến đông đảo nhà đầu tư, đối tác, 

khách hàng và cộng đồng xã hội. 

Đây thực sự là cơ hội để một Công ty lấy đầu tư tài chính làm mũi nhọn kinh doanh như 

SAM Holdings tiếp cận các cơ hội đầu tư tiềm năng, các nhân tài trẻ tuổi, và cơ hội sinh lời 

lớn từ khoản đầu tư ban đầu. Nếu ví hội đồng đầu tư – lãnh đạo các doanh nghiệp lớn với 

sự sắc sảo như các cá mập thì các Công ty khởi nghiệp giống như một đại dương xanh bao 

la với rất nhiều tiềm năng phát triển nếu chọn được hướng đi đúng đắn và được dẫn dắt 

bởi những người nhiều kinh nghiệm và đã thành công trên thương trường. 
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ĐỐI VỚI 

MÔI TRƯỜNG 

Hiện nay, Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung đang gặp nhiều khó 

khăn, thách thức trong thực hiện trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi 

trường, lựa chọn công nghệ xanh, chuyển hướng sang sản xuất xanh, 

cũng như tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

SAM Holdings luôn nhận thức rõ rằng nếu vì lợi nhuận trước mắt mà 

quay lưng lại với môi trường, Doanh nghiệp sẽ tự đào thải mình trên 

con đường phát triển và hội nhập của đất nước. Từ đó, Ban Lãnh đạo 

Công ty đã ban hành các chính sách, quy định pháp lý, biện pháp chế 

tài rất hiệu quả trong việc kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường như không khí, tiếng ồn và môi trường nước. 

Đối với các mảng kinh doanh trực tiếp tác động đến môi trường như 

Bất động sản, Du lịch nghỉ dưỡng và Nông lâm nghiệp, hằng năm 

Công ty luôn tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về quản lý 

môi trường cho hầu hết cán bộ, nhân viên và người lao động (bao 

gồm nhân sự các cấp) để phổ cập và nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường. 

Bên cạnh đó, SAM Holdings luôn chú trọng đổi mới công nghệ, trang 

thiết bị, máy móc, phát triển sản phẩm mới, hiện đại hóa quản lý 

nhằm sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, nâng cao 

chất lượng sản phẩm hàng hóa, xử lý tốt hơn lượng chất thải trong 

quá trình sản xuất và xây dựng và cuối cùng là tăng khả năng cạnh 

tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 
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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. 
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ĐỐI VỚI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Trong năm 2017, tổng số lượng người lao động của Công ty là 659 người, với mức lương bình quân là 13,24 

triệu đồng/ người/ tháng. 

Bảng thống kê số lượng lao động năm 2017 

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động 659 100,00% 

1 Trình độ trên đại học 13 1,97% 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 321 48,71% 

3 Trình độ trung cấp 86 13,05% 

4 Công nhân kỹ thuật 70 10,62% 

5 Lao động phổ thông 169 25,64% 

II Theo loại hợp đồng lao động 659 100,00% 

1 Hợp đồng không thời hạn 390 59,18% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)  47 7,13% 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 222 33,69% 

III Theo giới tính 659 100,00% 

1 Nam 441 66,92% 

2 Nữ 218 33,08% 
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ĐỐI VỚI 

CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI 

Để thực hiện chính sách an sinh xã hội, SAM Holdings đã nỗ lực thực thi các biện pháp cộng đồng 

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 đồng/ năm với thời gian tài trợ là 05 năm (bắt đầu từ năm 2016 đến 

hết năm 2020). 

 Ngoài ra còn có các hoạt động mang ý nghĩa phúc lợi xã hội cao như việc tham gia quyên góp 

vào Chương trình “Vòng Quay Chia Sẻ” được tổ chức vào ngày “Doanh nhân vì cộng đồng”, 

bảo trợ vàng cho Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam. Tập đoàn SAM Holdings mong muốn 

thông qua những chương trình này hỗ trợ một phần sức giúp cho các học sinh, sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn ở các quận huyện vùng ven TP.HCM, vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh 

miền Đông và miền Tây Nam Bộ. 
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Chương 

VI 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

KIỂM TOÁN NĂM 2017 
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CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam
Tel: (028) 3512 2919   Fax: (028) 3512 8632
www.samholdings.com.vn


