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CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 

Năm báo cáo: 2015 
 

I. Thông tin chung 
1. Thông tin khái quát  
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300481625 
 - Vốn điều lệ: 17.200.000.000 đồng 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 17.200.000.000 đồng 
- Địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 
- Số điện thoại: 84-8-38377660 
- Số fax: 84-8-38369031 
- Website: www.saigonhoaxa.com.vn 
- Mã cổ phiếu: SHX 
2. Quá trình hình thành và phát triển 
Ngày 14/04/1976, Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông Vận tải Chính phủ 

lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ký Quyết định số 249/VP thành lập Công 
ty Phục vụ Đường sắt Sài Gòn. 

Ngày 20/03/1989, theo Quyết định số 231/ĐS-TC của Tổng cục Đường sắt 
Việt Nam, đổi tên Công ty thành Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn. 

Ngày 05/04/1993, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 605/QĐ/TCCB-
LĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn.  

Ngày 15/4/2004, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định thành lập doanh 
nghiệp số 990/QĐ- Bộ Giao thông Vận tải chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty 
Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn, đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường 
sắt Việt Nam thành Công ty cổ phần. 

Ngày 04/01/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh số 4103003015 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch 
Đường sắt Sài Gòn.   

Ngày 16/5/2005, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn đổi 
tên thành Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa.  
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Ngày 05/10/2015, Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa trở thành công ty đại 
chúng theo Công văn số 6298/UBCK-QLPH ngày 05/10/2015 của Ủy ban chứng 
khoán Nhà nước. 

Ngày 26/01/2016, Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký lưu ký chứng khoán lần đầu – mã SHX. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 
- Ngành nghề kinh doanh: Thương mại, Du lịch. 
- Địa bàn kinh doanh: TP. Hồ Chí Minh 
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
a. Mô hình quản trị: Công ty áp dụng mô hình có Ban kiểm soát  
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Gồm tất cả các cổ đông (CĐ) có quyền 

biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.  
- Hội đồng quản trị (HĐQT): Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền 

nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty 
không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

- Ban kiểm soát (BKS): Là tổ chức thay mặt CĐ giám sát HĐQT, Tổng giám 
đốc (TGĐ) trong việc quản lý và điều hành Công ty.  

- Ban điều hành (BĐH): gồm TGĐ và các giám đốc khối nghiệp vụ, được 
HĐQT bổ nhiệm.  
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b.  Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty:  

 

  
c.  Các công ty con, công ty liên kết: Không có  
4. Định hướng phát triển 
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Phấn đấu là một doanh nghiệp lớn 

mạnh, hoạt động đa ngành với phạm vi trong và ngoài nước, có chất lượng sản 
phẩm cao, lợi nhuận của Công ty và thu nhập của người lao động ổn định và tăng 
trưởng mạnh, khẳng định được uy tín và thương hiệu trên thị trường; có đội ngũ 
lãnh đạo, quản lý và nhân viên đạt trình độ cao về điều hành, quản trị, tay nghề và 
tính chuyên nghiệp, luôn phù hợp với thực tế thị trường và sự phát triển Công ty; 
ứng dụng sâu rộng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong các mặt hoạt 
động và coi công nghệ thông tin là phương tiện đòn bẩy trong quản trị kinh doanh. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Đưa các hoạt động kinh doanh sẵn 
có phát triển lớn mạnh về doanh thu, lợi nhuận và chất lượng phục vụ, chủ yếu 
gồm các lĩnh vực kinh doanh: thương mại, khách sạn - nhà hàng, lữ hành nội địa và 
quốc tế, dịch vụ vận tải; mở rộng các loại hình hoạt động mới đi liền với việc nâng 
cao uy tín, thương hiệu và hiệu quả của các sản phẩm với phương thức chọn thời 
kỳ, chọn địa bàn trọng tâm, trọng điểm; mở rộng hoạt động đầu tư chiều rộng và 
chiều sâu để tăng thêm cơ sở kinh doanh và nâng cao năng lực khai thác tài sản, 
nghiên cứu kỹ chủ trương đầu tư để cân đối được nguồn vốn và tính hiệu quả lâu 
dài; chú trọng chất lượng những dự án hoặc công trình đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và 
chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Luôn tuân 
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thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong hoạt 
động kinh doanh của Công ty; tăng cường diện tích có cây xanh bao phủ tại các cơ 
sở kinh doanh của Công ty;  đảm bảo trách nhiệm chia sẻ khó khăn với cộng đồng 
xã hội luôn hài hòa với sự phát triển của Công ty bằng các hoạt động như hỗ trợ 
người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, đóng góp cho quỹ hỗ trợ người 
nghèo của địa phương… 

5. Các rủi ro:  
- Tình hình chính trị trong khu vực không ổn định, những tranh chấp trên 

Biển Đông tác động trực tiếp với hoạt động kinh doanh lữ hành, dịch vụ du lịch 
của Công ty do thị trường chính của mảng lữ hành của Công ty là Trung Quốc.  

- Lãi suất và lãi vay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí, thường là có xu 
hướng tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí tài chính, từ đó dẫn tới kết quả kinh 
doanh của Công ty sẽ giảm sút.  

- Mảng kinh doanh thuốc lá chịu ảnh hưởng lớn về chính sách do là ngành 
không được khuyến khích, không được quảng cáo, bị cảnh báo trên bao bì sản 
phẩm và phải cạnh tranh không công bằng với vấn nạn thuốc lá lậu lan tràn - thách 
thức lâu dài với sự quản lý Nhà nước. 

- Xu hướng tăng của nhiệt độ trái đất, sự khai thác quá mức về môi trường, 
cảnh quan  dẫn tới cảnh quan thiên nhiên bị ảnh hưởng trầm trọng, làm giảm sự 
hấp dẫn đối với du khách, là điều bất lợi cho kinh doanh du lịch.  

- Tính ổn định và thống nhất của hệ thống luật pháp sẽ tác động đến hoạt 
động SXKD của Công ty. Đó là rủi ro pháp lý ở khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng 
đến hầu hết các doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Sự thay đổi này có 
thể mang đến những thuận lợi nhưng cũng có thể tạo ra những bất lợi cho hoạt 
động của Công ty. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:  

 - Các số liệu trước khi xử lý hồi tố: 
STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2015 Thực hiện 2015 Tỷ lệ 

thực hiện 
Ghi 
chú 

1 Doanh thu 687.000.000.000đ 837.199.465.066đ 121,86%  
2 Lợi nhuận trước 

thuế 
2.300.000.000đ 1.942.773.734đ 84,47%  

3 Lợi nhuận sau 
thuế 

1.800.000.000đ 1.321.522.965đ 73,41%  

4 EPS  768đ   
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 -  Các số liệu sau khi xử lý hồi tố: 
Trong sổ sách kế toán và báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty có các số 

liệu tồn đọng của những năm trước đó, trong năm tài chính 2015 phải xử lý theo 
quy định của chuẩn mực kế toán và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính 
ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Cụ thể: 

-  Khoản chi phí bồi thường hàng hóa khách hàng bị cháy và điều trị cho nạn 
nhân trong vụ cháy ở Ga Giáp Bát năm 2009 là 3.229.276.787đ (khoản chi phí bồi 
thường này phát sinh từ năm 2009 tới 2010). Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 
12 năm 2010, số liệu này chưa được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh 
năm 2010 mà ghi nhận vào các khoản phải thu khác để chờ kết luận của tòa, nay 
Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã có kết luận là Công ty phải chịu 
trách nhiệm bồi thường nên đã xử lý hồi tố. 

-  Khoản chi phí lãi vay 4.683.464.187đ cho chi phí chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất ở Bình Chiểu (Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) phát sinh từ năm 2013 
trở về trước chưa được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh cùng niên độ do 
cơ quan thuế không chấp nhận nên đã ghi nhận vào Chi phí xây dựng cơ bản dở 
dang (vốn hóa) nên đã xử lý hồi tố. 

-  Kết luận về chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 
-  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày đầu năm 2015, trước khi điều 

chỉnh là 2.156.215.245 đ; 
-  Công ty đã xử lý 02 khoản chi phí nói trên, điều chỉnh hồi tố tổng số là 

7.912.740.974 đ nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày đầu năm, sau khi 
điều chỉnh là -5.756.525.729 đ; 

-  Đã trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 là 2.054.091.383đ; 
-   Lợi nhuận năm 2015 đạt được là 1.321.522.965 đ; 
-   Như vậy, sau khi xử lý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày cuối 

năm trên Bảng cân đối kế toán của BCTC của năm 2015 là – 6.489.094.147 đ. 
b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  
Doanh thu năm 2015 vượt kế hoạch đề ra và tăng so với kết quả năm 2014. 

Các hoạt động kinh doanh thương mại, vận tải, lưu trú, nhà hàng, dịch vụ… đạt 
được sự tăng trưởng bền vững trong năm 2015, một phần do sự ổn định của nền 
kinh tế và một phần từ các yếu tố như: Chính sách kích cầu thông qua việc giảm lãi 
suất cho vay, quá trình nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông quốc gia, giá 
nhiên liệu giảm… 

Doanh thu thực hiện năm 2015 vượt kế hoạch năm 2015 là 21,86%. Đây là 
mức tăng trưởng tốt, vượt xa so với mức tăng trưởng bình quân của toàn xã hội 
(ước khoảng 7%). Xem xét chi tiết các hoạt động kinh doanh  thì hoạt động thương 
mại chiếm tỷ trọng 89% và đạt mức tăng trưởng 39,10%. Điều này chứng tỏ sự 
tăng trưởng cao toàn Công ty đạt được chủ yếu từ sự tăng trưởng đột biến của kinh 
doanh thương mại với mặt hàng chủ lực là thuốc lá điếu. Năm 2015, người tiêu 
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dùng Việt Nam đang có thể quen dần với hình ảnh cảnh báo in trên bao bì thuốc lá 
và việc siết chặt buôn lậu trong năm thuốc lá được tăng cường đã đem lại một phần 
lợi thế cho hoạt động  kinh doanh thuốc lá.  

Các hoạt động lưu trú, dịch vụ vận tải vẫn ổn định với mức tăng trưởng  nhẹ 
do không có sự biến động lớn về nhu cầu của xã hội nói chung và khu vực nói 
riêng. 

Tuy nhiên, các chỉ tiêu về lợi nhuận chưa đạt kế hoạch. Nếu nhìn vào doanh 
thu thì lợi nhuận chưa tương xứng. Thương mại đóng góp chính vào cơ cấu doanh 
thu nhưng đây là hoạt động có chi phí cao: Hầu như vốn lưu động kinh doanh là 
vốn vay ngân hàng và vay các đối tượng khác; mặt bằng kinh doanh, văn phòng, 
kho bãi đều phải thuê, dẫn tới tỷ suất lợi nhuận thấp.  

Hoạt động dịch vụ massage tỷ lệ tăng trưởng không đáng kể; doanh thu từ 
cho thuê tài sản trên đất sụt giảm so với năm trước do đối tác trả bớt lại tài sản 
thuê, dẫn tới nguồn thu từ mảng này sụt giảm.  

Một nguyên nhân nữa là năm 2015 Công ty tiếp tục bị truy thu tiền thuê đất 
của những năm trước với mức tăng cao, thậm chí tới mức đột biến, điển hình là 
Khách sạn Hải Vân. 

2. Tổ chức và nhân sự 
- Danh sách Ban điều hành:  

Stt Thành viên BĐH Tóm tắt lý lịch Tỷ lệ  
sở hữu CP 

1 
Ông Trần Vĩ Đường  -  
Tổng giám đốc kiêm 
Giám đốc Đầu tư 

- Năm sinh: 1956 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Địa chỉ: 161 Nguyễn Duy Dương, 
P.3, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 
- Trình độ chuyên môn: Kinh doanh 
- Quá trình công tác:  
+ 1987-2005: Công tác tại Công ty 
Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn 
+ 2005 – nay: Công tác tại Công ty Cổ 
phần Sài Gòn Hỏa xa 

0,32% 

2 
Bà Tăng Thị Minh 
Tân – Phụ trách Khối 
Nhân sự 

Năm sinh: 1961 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Địa chỉ: 20/16F, Kỳ Đồng, P.9, Q.3, 
TP. Hồ Chí Minh 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản 
trị kinh doanh 

1,84% 
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- Quá trình công tác:  
+ 1994 – 2004: Công tác tại Công ty 
Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn 
+ 2005 – nay: Công tác tại Công ty CP 
Sài Gòn Hỏa xa 

3 Ông Nguyễn Minh 
Đức – Kế toán trưởng 

- Năm sinh: 1968 
- Quốc tịch: Việt Nam 
-  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh 
tế. 
- Quá trình công tác: 
+ 2002 – 2004: Công tác tại Công ty 
Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn 
+ 2005 – nay: Công tác tại Công ty CP 
Sài Gòn Hỏa xa 

0,00058% 

- Những thay đổi trong BĐH: Không có. 
- Số lượng cán bộ, nhân viên: 257 người.   
- Chính sách đối với người lao động: 
Thực hiện đúng các quy định của Bộ luật lao động, các quy định về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.  
- Thay đổi chính sách với người lao động: Không có. 
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
a.  Các khoản đầu tư lớn: Không có. 
b.  Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 
4. Tình hình tài chính 

Đvt: đồng 
Chỉ tiêu 2014 2015 

% tăng 
giảm 

Tổng giá trị tài sản 210.814.655.398 208.220.512.307 -1,23% 
Doanh thu thuần 630.721.123.155 837.199.465.066 32,74% 
Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh  2.673.240.685 965.970.073 -63,87% 
Lợi nhuận khác 251.135.514 976.803.661 288,95% 
Lợi nhuận trước thuế 2.924.376.199 1.942.773.734 -33,57% 
Lợi nhuận sau thuế 2.061.157.089 1.321.522.965 -35,88% 
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0 0 0% 
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 
Chỉ tiêu 2014 2015 

Ghi 
chú 

KHẢ NĂNG THANH TOÁN      
Tỷ số thanh toán hiện hành  
(Tài sản (TS) ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 1,3 1,4 

 
Tỷ số thanh toán nhanh 
((TS Ngắn hạn - Tồn kho) / Nợ ngắn hạn) 0,7 1,0 

 
CƠ CẤU VỐN      
Tỷ số đảm bảo nợ (Tổng nợ phải trả/Vốn CSH) 8,5 7,9  
Tỷ số nợ (Tổng nợ / Tổng TS) 0,9 0,9  
NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG      
Vòng quay tồn kho  
(Giá vốn hàng bán/Tồn kho BQ) 8,4 12,6 

 
Vòng quay tổng tài sản  
(Doanh thu thuần/Tổng TS BQ) 2,8 4,0 

 
KHẢ NĂNG SINH LỜI      
ROS (Lợi nhuận (LN) sau thuế/Doanh thu thuần) 0,33% 0,16%  
ROE (LN sau thuế /Vốn CSH  BQ) 8,14% 5,80%  
ROA (LN sau thuế/Tổng TS BQ) 0,93% 0,63%  
Hệ số Lợi nhuận hoạt động kinh doanh/ Doanh 
thu thuần 0,42% 0,12% 

 
5. Cơ cấu CĐ, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
a. Cổ phần (CP) 
- Tổng số CP đang lưu hành: 1.720.000 CP. 
- Loại CP đang lưu hành: CP phổ thông. 
- Số CP chuyển nhượng tự do: 1.125.680 CP. 
- Số CP bị hạn chế theo Điều lệ: 594.320 CP. 
b. Cơ cấu cổ đông: 

Chỉ tiêu Số lượng CĐ Số lượng CP Tỷ lệ (%) 
Tổng số CP của Công ty  1.720.000 100 
1. Theo tỷ lệ sở hữu    
- CĐ lớn 6 1.558.170 90,59 
- CĐ nhỏ 126 161.830 9,41 
2. Theo loại hình CĐ    
- CĐ tổ chức 1 500.000 29,07 
- CĐ cá nhân 131 1.220.000 70,93 
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3. Theo khu vực địa lý    
- CĐ trong nước 132 1.720.000 100 
- CĐ nước ngoài 0 0 0 
4. Theo tiêu chí khác    
- CĐ nhà nước 0 0 0 
- CĐ khác 132 1.720.000 100 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Kể từ khi chuyển thành 
công ty cổ phần, Công ty chưa phát hành thêm bất kỳ cổ phiếu nào.   

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:  Công ty không có cổ phiếu quỹ và Công ty 
không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2015. 

e. Các chứng khoán khác: Không có. 
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 
6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 
a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản 

phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 
- Nguyên vật liệu dùng cho nhà hàng: 2,975 tỉ đồng; 
- Nguyên vật liệu dùng cho khách sạn: 0,167 tỉ đồng; 
- Nguyên vật liệu dùng cho du lịch: 0,029 tỉ đồng. 
b. Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản 

xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức:  Không có. 
6.2. Tiêu thụ năng lượng: 
a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 813.000kwh 
b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng 

hiệu quả: Không có. 
c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và 

dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của 
các sáng kiến này: Không có. 

6.3. Tiêu thụ nước:  
a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng 
- Nguồn cung cấp nước: Các công ty cấp nước của tỉnh, thành nơi Công ty 

có cơ sở kinh doanh; 
- Lượng nước sử dụng: 27.653m3. 
b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có. 
6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 
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a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 
môi trường: Không có. 

 b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các 
quy định về môi trường: Không có. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động 
a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 
- Số lượng lao động: 257 người; 
- Mức lương trung bình: 6.000.000đ/người/tháng. 
b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của 

người lao động: 
- Công ty thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động như: Khám sức khỏe định 

kỳ, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn 
thực phẩm…; 

- Người lao động làm việc tại công ty, ngoài chế độ tiền lương còn được 
hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp ốm đau thai sản theo luật 
định; 

- Người lao động còn được quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần như mừng 
sinh nhật, chia sẻ các hiếu hỉ của gia đình… 

c. Hoạt động đào tạo người lao động: 
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân 

viên: Không xác định được vì năm 2015 Công ty thực hiện việc đào tạo tại chỗ, 
người lao động cũ hướng dẫn, kèm cặp, đào tạo người lao động mới; 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao 
động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Không có.  

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 
Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, 

bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng:  
- Công ty hỗ trợ quỹ vì người nghèo của chính quyền sở tại; 
- Đảm bảo vệ sinh tại cơ sở kinh doanh, không làm ảnh hưởng tới môi 

trường xung quanh.  
6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn 

của UBCKNN: Không có 
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc/BĐH 
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
a.  Lưu trú, nhà hàng, dịch vụ -   Lưu trú:  
Các chi nhánh kinh doanh lưu trú được hình thành từ trước thời điểm cổ 
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phần hóa, trong đó có 2 chi nhánh được xếp hạng 2 sao, 4 chi nhánh đủ tiêu chuẩn 
phục vụ khách lưu trú. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, cơ sở vật chất các 
khách sạn đều cũ và xuống cấp. Năm 2015 việc đầu tư cho các chi nhánh vẫn chủ 
yếu là để duy trì công năng. Bên cạnh việc năng động trong tiếp cận, khai thác 
khách hàng thì sự phục hồi của nền kinh tế cũng góp phần đem lại sự khởi sắc 
trong kinh doanh lưu trú. Công suất buồng phòng của các chi nhánh kinh doanh 
lưu trú đều tăng. 

-  Nhà hàng: 
Công ty có hai chi nhánh kinh doanh nhà hàng là Khách sạn Cà Ná và 

Khách sạn Hải Vân. Doanh thu chính trong lĩnh vực này là từ nhà hàng thuộc 
Khách sạn Cà Ná với đối tượng phục vụ là khách du lịch của các công ty lữ hành. 
Công suất nhà hàng có thể đạt tới 1.000 chỗ với khả năng phục vụ những ngày cao 
điểm lên tới 3.000 khách. Doanh thu nhà hàng chiếm tỷ trọng chủ yếu doanh thu 
toàn chi nhánh và đóng vai trò quyết định trong việc bổ trợ cho mùa thấp điểm 
trong kinh doanh của chi nhánh.  

-  Dịch vụ: 
Dịch vụ massage là hoạt động kinh doanh dịch vụ chủ yếu của Công ty tại 

hai chi nhánh: Khách sạn Kỳ Đồng và Khách sạn Hải Vân, do cá nhân nhận khoán. 
Dù nhiều khó khăn:  Nhu cầu giảm, cơ sở vật chất lạc hậu không theo kịp trào lưu 
đầu tư mới, yêu cầu về sự quản lý ngày một cao của các cơ quan chức năng, nhưng 
hoạt động này vẫn giữ được sự ổn định. 

b.  Thương mại Thương mại là ngành kinh doanh có doanh thu cao của Công ty (một lý do 
chính là trong doanh thu có giá vốn của hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn). Nếu năm 
2014, hoạt động kinh doanh thương mại với mặt hàng chủ lực là thuốc lá điếu  sản 
xuất trong nước gặp khó khăn lớn do việc ban hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá, đi kèm với việc in hình ảnh cảnh báo tác hại trên bao bì, thuế tăng, Nhà 
nước siết lại quản lý trong lĩnh vực kinh doanh thuốc lá, tình trạng buôn lậu thuốc 
lá trên thị trường gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường... thì năm 
2015, mặc dù khó khăn vẫn là vấn đề lớn thậm chí nan giải (như nạn buôn lậu 
thuốc lá) nhưng đã được cởi bỏ bớt một phần, đặc biệt là nhu cầu tăng trở lại khi 
người tiêu dùng vì bắt đầu quen dần với những hình ảnh cảnh báo  tác hại, lãi suất 
ngân hàng giảm cũng là nhân tố tích cực trong điều kiện vốn kinh doanh thương 
mại chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay. 

c.  Vận tải hàng hóa Mặc dù giá nhiên liệu giảm sâu, nhưng cước vận tải đường sắt, cơ cấu chi 
phí chính trong chi phí vận tải hàng hóa của Công ty giảm rất ít làm chi phí vận tải 
của Công ty không thể giảm nhiều. Chi phí vẫn ở mức cao. Điều  này vô cùng bất 
lợi trong việc cạnh tranh với các phương tiện khác, đặc biệt là đường bộ và đường 
biển. Việc xiết xe quá tải, hạn chế phương tiện vào nội đô cũng ảnh hưởng lớn đến 
giao nhận, vận chuyển từ khách hàng tới ga và từ ga tới kho, tới khách hàng. 

Tuy nhiên, nhờ ảnh hưởng từ thương hiệu cùng sự linh hoạt trong giao nhận 
và đặc biệt là mối quan hệ tốt với nhiều khách hàng thân thiết nhiều năm qua nên 
doanh thu của mảng này vẫn duy trì được ổn định. 
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d.  Du lịch 
Kinh doanh du lịch đã tạo nên thương hiệu Công ty từ thời còn là doanh 

nghiệp Nhà nước: Du lịch Đường sắt Sài Gòn với những tour du lịch gắn với 
đường sắt, xuyên Việt như Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Tuy Hòa, Sài Gòn – 
Quy Nhơn – Phú Yên, Sài Gòn – Huế và đặc biệt là các tour đi Trung Quốc bằng 
đường sắt liên vận. Tuy nhiên, những năm gần dây, thị trường dần thu hẹp chỉ còn 
lại một số ít tour đặc thù có chỗ đứng vững chắc: Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – 
Quy Nhơn – Phú Yên bằng tàu du lịch. Thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách 
Trung Quốc (inbound) và khách Việt Nam đi Trung Quốc (outbound) giảm đột 
biến. Lượng khách cả năm chưa tới 2.000 khách. Du lịch đang không còn là lợi thế 
mạnh, không còn là mũi nhọn kinh doanh của Công ty.  

e.  Cho thuê tài sản trên đất 
Năm 2015, đối tác trả bớt lại tài sản thuê, dẫn tới nguồn thu từ mảng này sụt 

giảm. 
2. Tình hình tài chính 
a. Tình hình tài sản  
Giá trị tổng tài sản năm 2015 tương đương so với năm 2014, Công ty sử 

dụng tài sản hiệu quả so với năm trước (vòng quay tổng tài sản và hiệu suất sử 
dụng tài sản cố định cao hơn so với năm 2014). Công ty hoàn toàn có khả năng 
hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ khi tới hạn thông qua tỉ số thanh toán hiện hành 
bằng 1,4, tỉ số thanh toán nhanh bằng 1, đều cao hơn so với năm 2014. Việc quản 
trị hàng tồn kho cũng tốt hơn so với năm 2014 qua chỉ số vòng quay hàng tồn kho.  

Doanh thu năm 2015 tăng 32,86% so với năm 2014 chủ yếu tăng doanh thu 
của mặt hàng thuốc lá, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế năm 2015 chỉ bằng 64,14% so 
với năm 2014, được đánh giá qua các tỉ số khả năng sinh lời. Nguyên nhân do Nhà 
nước tính lại đơn giá tiền thuê đất của các năm trước tại các chi nhánh của Công ty 
đã làm cho tiền thuê đất năm 2015 bằng 144% so với năm 2014 và trích lập dự 
phòng nợ phải thu khó đòi 1,458 tỉ đồng đã làm cho phí quản lý doanh nghiệp năm 
2015 bằng 127 % so với năm 2014. 

Nợ phải thu cuối năm 2015 tăng so với cuối năm 2014 là 27% nhưng không 
phải là vấn đề lo ngại, nguyên nhân xuất phát từ việc tiêu thụ thuốc lá tăng. Công 
ty có 03 khách hàng với số nợ phải thu còn lại là 2,89 tỉ đồng có thời gian quá hạn 
từ 1 năm đến dưới 2 năm nên đã trích lập dự phòng như nêu trên, các khách này 
đều có cam kết trả dần. 

b. Tình hình nợ phải trả 
Tình hình nợ phải trả cuối năm 2015 không có thay đổi lớn so với cuối năm 

2014. Do vốn chủ sở hữu có hạn nên Công ty đã sử dụng vốn vay ngắn hạn ngân 
hàng và vay cá nhân để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Trong năm, Công ty đều 
trả lãi và vốn gốc kịp thời, không có trường hợp nào phải trễ hạn thanh toán. Do sử 
dụng nhiều vốn vay nên lãi vay chiếm tỉ trọng cũng khá cao trong cơ cấu chi phí 
(32,39 % lợi nhuận gộp); chi phí lãi vay năm 2015 bằng 80,25% so với năm 2014, 
nguyên nhân do mức lãi suất đi vay giảm so với năm 2014. Chi phí lãi vay giảm 
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nhưng bù lại chi phí quản lý tăng như đã nêu nên đẫn đến lợi nhuận năm 2015 
không tăng. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Không có 
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:  
Trong thời gian tới, Công ty là chú trọng những ngành nghề kinh doanh của 

Công ty: Khách sạn, vận tải, thương mại và dịch vụ. Những ngành nghề góp phần 
tạo nên thương hiệu như khách sạn, vận tải được ưu tiên đầu tư lớn. Hoạt động 
dịch vụ, trong đó nổi lên mô hình cho thuê tài sản trên đất là hình thức kinh doanh 
có hiệu quả cao, tận dụng tốt tiềm năng đất đai, đồng thời ổn định cho chiến lược 
dài hạn với những quan hệ hợp tác lâu dài. 

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của 
Công ty. 

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:  
Thực hiện tốt những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo 

việc kinh doanh hài hòa với môi trường và xã hội, cụ thể: 
- Tuân thủ các quy định về môi trường trong vấn đề xử lý nước thải để đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường; 
- Duy trì, chăm sóc các diện tích cây xanh đã tồn tại, mở rộng các khu vực 

trồng cây xanh; 
- Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ công nhân viên thực hiện công 

tác xanh sạch đẹp tại các cơ sở kinh doanh và nơi sinh sống, sinh hoạt; 
- Tắt bớt các thiết bị điện khi không sử dụng; thường xuyên kiểm tra các 

thiết bị nước tránh tình trạng rò rỉ lãng phí. 
b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: 
- Công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được Công ty quan tâm. Hàng năm 

Công ty có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; 
- Công ty tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao 

động, trợ cấp ốm đau thai sản theo luật định. 
c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng 

địa phương: 
- Công ty tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương, đảm bảo các 

cơ sở kinh doanh không gây ô nhiễm làm ảnh hưởng tới môi trường, ảnh hưởng tới 
sức khỏe người dân xung quanh; 

- Hỗ trợ tài chính cho chính quyền địa phương chăm lo cho người có hoàn 
cảnh khó khăn.  
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IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ 
phần) 

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh 
giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội. 

Doanh thu năm 2015 tăng trưởng tốt, vượt kế hoạch năm 2015 là 21,86%, 
trong đó hoạt động thương mại chiếm tỷ trọng 89% và đạt mức tăng trưởng 
39,10%. Điều này chứng tỏ sự tăng trưởng về doanh thu toàn Công ty là từ sự tăng 
trưởng đột biến của kinh doanh thương mại.  

Các hoạt động lưu trú, dịch vụ vận tải vẫn ổn định với mức tăng trưởng  nhẹ. 
Hoạt động dịch vụ massage tỷ lệ tăng trưởng không đáng kể. 
Mảng kinh doanh cho thuê tài sản trên đất bị giảm do đối tác trả bớt lại tài 

sản thuê.  
Các chỉ tiêu về lợi nhuận chưa đạt mức kế hoạch đề ra. So với doanh thu thì 

lợi nhuận chưa tương xứng. Mặc dù thương mại chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu 
doanh thu nhưng đây lại là hoạt động có chi phí cao, với vốn lưu động kinh doanh 
chủ yếu là đi vay dẫn tới chi phí tài chính cao; bên cạnh đó, mặt bằng kinh doanh, 
văn phòng, kho bãi đều phải đi thuê, làm tỷ suất lợi nhuận thấp. Một yếu tố góp 
phần vào việc chi phí tăng là do Công ty tiếp tục bị truy thu tiền thuê đất của 
những năm trước đó với mức tăng cao.  

Công ty cùng chung sức với chính quyền địa phương chăm lo cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn.  

Công ty thực hiện tốt việc tuyên truyền về môi trường cho các cán bộ công 
nhân viên. Các cơ sở kinh doanh đảm bảo được vệ sinh môi trường, góp phần tạo 
sự an toàn, thoải mái cho khách hàng, không làm ảnh hưởng tới cộng đồng xung 
quanh. Công ty duy trì và mở rộng việc trồng cây xanh, tạo cảnh quan tại các cơ sở 
kinh doanh, góp phần tạo nên điểm thu hút khách. Các chi nhánh và văn phòng 
Công ty đều thực hiện việc tắt bớt các thiết bị điện khi không sử dụng, thường 
xuyên kiểm tra hệ thống nước để tránh tình trạng rò rỉ, gây lãng phí, làm cạn kiệt 
tài nguyên. 

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc/BĐH Công ty. 
Trong năm 2015, TGĐ và các cán bộ quản lý trong BĐH đã điều hành linh hoạt 

hoạt động kinh doanh phù hợp với chủ trương của HĐQT. Các chủ trương của 
HĐQT được cán bộ quản lý triển khai và báo cáo kịp thời với tinh thần trách 
nhiệm cao.  














































































