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II..  CCÁÁCC  NNHHÂÂNN  TTỐỐ  RRỦỦII  RROO  

1. Rủi ro về kinh tế  

Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế phát triển sôi động nhất Châu Á. Tăng 
trưởng GDP của Việt Nam trung bình trong giai đoạn 2003-2007 ở mức khá cao là 8,04% trong 
đó năm 2007 đạt mức tăng trưởng kỷ lục là 8,44% đứng thứ 3 Châu Á, sau Trung Quốc là 
11,3% và Ấn Độ là 9% (theo Tổng cục Thống kê). 

Từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đến nay, nền kinh tế toàn cầu trải qua một giai 
đoạn cực kỳ khó khăn và Việt Nam cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của đà suy giảm 
kinh tế. Theo số liệu Tổng cục Thống kê, năm 2009 Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 5,32%, 
đứng vào hàng các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới mặc 
dù có phần chậm lại so với những năm trước. 

Bước sang năm 2010, kinh tế Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng và phục hồi nhanh hơn dự 
báo, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng theo chiều hướng thuận lợi: 

- Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2010 đạt 6,52% so với cùng kỳ năm 2009 

cao hơn mục tiêu Chính phủ đề ra cho cả năm 2010 là 6,5%. Đây là lần đầu tiên trong 

năm 2010 mức tăng trưởng GDP đạt trên 6,5%. 

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2010 tăng 1,31% so với tháng 8/2010 dẫn đến CPI bình 

quân 9 tháng đầu năm 2010 tăng 6,39%. 

- Để tiếp tục giảm thâm hụt và đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu, trong năm 2010 Ngân 

hàng Nhà nước (NHNN) đã 2 lần phá giá đồng VND. Tháng 2/2010, NHNN đã điều chỉnh 

tăng 3,3% tỷ giá USD/VND từ 17.941 lên 18.544 và đến tháng 08/2010 NHNN lại điều 

chỉnh tăng 2,1% từ 18.544 lên 18.932. Bên cạnh đó NHNN có những động thái và chủ 

trương để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển sản 

xuất, hạ giá thành sản phẩm bán ra thị trường. 

Những dấu hiệu trên cho thấy, tình hình kinh tế năm 2010 của Việt Nam đang tiến triển rất 
khả quan, tạo điều kiện phát triển cho những doanh nghiệp vận hành trong đó nói chung và 
Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân nói riêng. 

2. Rủi ro về luật pháp 

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nên hệ thống pháp lý cũng đang dần hoàn thiện, 
chính sách thay đổi linh hoạt để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Vì vậy 
các văn bản pháp quy không tránh khỏi những bất cập và chồng chéo nhau, gây nên không ít 
khó khăn cho cả cơ quan hữu quan lẫn những cá nhân, tổ chức thực hiện. 

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất động sản, hoạt động 
kinh doanh của Hoàng Quân được chi phối chủ yếu bởi Luật Dân Sự, Luật Thương Mại, Luật 
Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư, Luật Chứng Khoán, Luật Xây Dựng, Luật Kinh Doanh Bất Động 
Sản và Luật Đất Đai... Sự thay đổi, điều chỉnh của các văn bản luật trên sẽ gây ảnh hưởng đến 
chính sách đầu tư, định hướng phát triển và kết quả kinh doanh của Hoàng Quân. 
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Tuy nhiên, cùng với việc tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế và theo tiến trình gia 
nhập WTO, Việt Nam sẽ nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục 
pháp lý nhằm tạo một môi trường pháp lý lành mạnh và ổn định cho các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước hoạt động. Như vậy rủi ro về luật pháp của Công ty sẽ được hạn chế tối đa. 

3. Rủi ro về đặc thù 

Rủi ro ngành: 

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản là ngành có tỷ suất lợi nhuận cao nhưng cũng là lĩnh vực 
nhạy cảm, chứa đựng nhiều thách thức mang tính chu kỳ. Đặc thù của lĩnh vực kinh doanh bất 
động sản đòi hỏi doanh nghiệp cần có số vốn lớn để thực hiện việc đền bù giải tỏa, chi phí xây 
dựng, thiết kế các dự án. Vì vậy, khi định hướng phát triển thành nhà đầu tư xây dựng và phát 
triển dự án bất động hàng đầu, cũng như các doanh nghiệp cùng ngành, Hoàng Quân sẽ đối 
mặt với vấn đề thu xếp nguồn vốn.  

Một trong những rủi ro đặc thù của ngành kinh doanh bất động sản và xây dựng là rủi ro 
liên quan đến tiến độ thực hiện các dự án. Tiến độ thực hiện dự án bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu 
tố: tiến độ giải ngân vốn, thời gian đền bù giải tỏa, giải quyết pháp lý và thời gian xây dựng 
công trình, hoàn tất hồ sơ thi công. Bên cạnh đó, giá cả các yếu tố đầu vào của ngành xây 
dựng, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng đang ở mức cao và còn có xu hướng tăng làm ảnh 
hưởng đến chi phí của công ty dẫn đến tăng giá vốn của các sản phẩm kinh doanh. 

Rủi ro thị trường 

Là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực kinh doanh bất động sản và phát triển dự án, công ty sẽ 
chịu tác động trực tiếp của thị trường: nguồn cung, khả năng thanh khoản, xu hướng phát triển 
sản phẩm… Đồng thời, khủng hoảng kinh tế làm giảm sức cầu đối với các sản phẩm bất động 
sản và thị trường bất động sản đóng băng trong thời gian dài đã gây không ít khó khăn cho các 
doanh nghiệp cùng ngành. 

Việc tăng lãi suất có thể dẫn đến sự gia tăng chi phí tài trợ đối với những người mua tiềm 
năng, giảm khả năng chi trả để mua các bất động sản. Trong khi đó, nguồn cung dự án không 
ngừng tăng lên, nếu khó khăn về tài chính, khách hàng sẽ lựa chọn sản phẩm khắt khe và 
mang tính quyết định hơn.  

Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đầu tư phát triển dự án sẽ chịu áp lực cạnh 
tranh trực tiếp rất lớn từ các tổ chức nước ngoài có tiềm lực về tài chính, kinh nghiệm, quản lý, 
công nghệ và nhân lực. Thêm vào đó, hiện nay trên thị trường bất động sản đang tập trung rất 
nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty. 

4. Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro đã nêu, Hoàng Quân còn có các rủi ro như thiên tai, dịch bệnh, chiến 
tranh, hỏa hoạn .v.v... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, 
con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. 
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1. Tổ chức niêm yết 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN 

Ông: Trương Anh Tuấn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Ông: Nguyễn Hoài Thu Chức vụ: Kế toán trưởng 

Ông: Bùi Kế Thiện Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực 
tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tư vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN  

Đại diện được ủy quyền:  

 Ông Nguyễn Thanh Hùng  Chức vụ : Tổng giám đốc  

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn niêm yết với 
Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân. Chúng tôi đảm bảo rằng 
việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một 
cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Tư vấn – 
Thương mại – Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân cung cấp. 
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IIIIII..  CCÁÁCC  KKHHÁÁII  NNIIỆỆMM  

Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương Mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 

Tổ chức tư vấn  Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 

CBNV Cán bộ nhân viên 

UBCKNN Uỷ ban Chứng Khoán Nhà nước 

SGDCK Sở Giao dịch Chứng khoán 

CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 

HĐQT Hội đồng Quản trị 

TGĐ Tổng Giám đốc 

BKS Ban Kiểm soát 

BCTC Báo cáo tài chính 

GDP Tổng thu nhập quốc dân 

CPI Chỉ số giá tiêu dùng 

CTCP Công ty cổ phần 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 
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IIVV..  TTÌÌNNHH  HHÌÌNNHH  VVÀÀ  ĐĐẶẶCC  ĐĐIIỂỂMM  CCỦỦAA  TTỔỔ  CCHHỨỨCC  NNIIÊÊMM  YYẾẾTT  

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 

Hoàng Quân thành lập vào năm 2000, với khoảng thời gian 10 năm, công ty đã có nhiều 
bước phát triển vượt bậc, là công ty đầu tiên trong ngành địa ốc triển khai và áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng ISO 9001:2000. 

Hiện nay, trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, để tồn tại và phát triển, các doanh 
nghiệp phải khẳng định được thương hiệu để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Trên sơ sở 
đó, Ban Tổng Giám Đốc Hoàng Quân đã mạnh dạn và nhất trí chuyển đổi hình thức sở hữu, cơ 
cấu sản xuất kinh doanh của công ty từ hình thức TNHH sang hình thức Cổ phần vào tháng 03 
năm 2007, và công ty đã chính thức đổi tên thành Công ty Cổ Phần TV - TM – DV Địa Ốc 
Hoàng Quân. 

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, Hoàng Quân đã xây dựng được quy trình 
hoạt động khép kín: bất động sản, thẩm định giá, thiết kế, xây dựng, pháp lý... qua đó nâng 
cao được khả năng cạnh tranh và thị phần trong ngành bất động sản. 

Có định hướng đúng đắn trong việc mở rộng và phát triển thị trường hoạt động. Khi mới 
thành lập công ty chỉ có 01 văn phòng tại TP.HCM. Đến nay có nhiều trung tâm chi nhánh, một 
số công ty thành viên trải dài từ Bắc đến Nam, và các văn phòng đại diện ở Mỹ, Hà Lan, Đài 
Loan, Trung Quốc. 

Trong những năm qua, Công ty mạnh dạn chuyển hướng đầu tư vào các lĩnh vực khu công 
nghiệp, khu căn hộ cao cấp (những lĩnh vực chỉ có những công ty nhà nước và liên doanh tham 
gia). 

 Xác định rõ vấn đề thương hiệu của doanh  nghiệp là vấn đề sống còn, Công ty đã tập 
trung rất nhiều trí và lực để tạo ra một thương hiệu uy tín trong lòng người tiêu dùng, xây dựng 
nhiều dịch vụ hậu mãi, tổ chức chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc khiếu nại để tạo niềm 
tin cho nhà đầu tư. 

Với số vốn điều lệ hiện nay là 400 tỷ đồng, Hoàng Quân đã xây dựng đội ngũ CB-CNV lên 
đến hơn 200 người có trình độ chuyên môn cao (tiến sĩ, thạc sĩ, luật sư, chuyên viên…). Hàng 
chục ngàn căn nhà dự án đang giao dịch tại các Trung tâm địa ốc Hoàng Quân, đặc biệt Công 
ty còn đang thực hiện các dự án lơn như 02 khu công nghiệp Bình Minh - Vĩnh Long và Hàm 
Kiệm - Bình Thuận, khu liên hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê – căn hộ cao cấp - 
Hoàng Quân Plaza tại Nam Sài Gòn, căn hộ cao cấp Cheery Apartment Quận 2, Khu biệt thự 
sinh thái Hoàng Quân, chung cư Võ Đình. Lượng khách hàng, đối tác trên 10.000 người trong 
và ngoài nước tham gia góp vốn đầu tư cùng Hoàng Quân. Cùng với Ban Tổng Giám Đốc, công 
ty đã triển khai các chương trình nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Hoàng Quân với 
những dịch vụ phong phú, cung cách phục vụ chuyên nghiệp. 
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Hoạt động kinh doanh: 

Hoàng Quân là chủ đầu tư của các khu công nghiệp, khu dân cư, trường Đại Học: KCN Bình 
Minh-Vĩnh Long (162 ha), KCN Hàm Kiệm- Bình Thuận  (146,2 ha), Khu liên hợp TTTM, văn 
phòng cho thuê và căn hộ cao cấp – Hoàng Quân Plaza (3,76 ha) gồm 7 tòa nhà cao 25 tầng 
tại Nam Sài Gòn, khu đô thị và đại học Long An (57.4ha và 160ha), dự án khu dân cư biệt thự 
nghỉ dưỡng Tiền Giang (66ha), dự án Khu Đô Thị và Đại Học Cần Thơ (320ha) và tại TpHCM 
Hoàng Quân đang triển khai các dự án như: khu dân cư Bình Tân (6ha – đất sạch), dự án khu 
dân cư - trường trung cấp Kỹ Thuật Tây Nam Á (5.5ha),. Hàng chục ngàn căn nhà, cùng nhiều 
dự án khác tại TP.HCM, …đang giao dịch tại các sàn Công ty địa ốc Hoàng Quân. Một lượng lớn 
lkhách hàng, đối tác trong và ngoài nước cùng tham gia góp vốn đầu tư cùng Hoàng Quân. 

Những giải thưởng đạt được: 

 Doanh nghiệp Việt Nam Vàng 2010 

 Thương hiệu uy tín - Trust Brand năm 2010     

 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2009 

 Thương hiệu uy tín 2009 

 Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng 2009 

 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2009 

 Doanh nhân tâm tài 2007 

 Nhà quản lý giỏi 2007 

 Cúp vàng “Thương hiệu” 2007 

 Cúp vàng “Nhãn hiệu” 2007 

 Cúp vàng “Thương hiệu công nghiệp hàng đầu” 2007 

 Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu 2006 

 Doanh nhân Việt Nam uy tín chất lượng 2006 

 Doanh nghiệp trẻ xuất sắc TP Hồ Chí Minh 2006 

 Cúp vàng ngành xây dựng 2005 

 Cúp vàng thương hiệu Việt 2005 

1.2 Giới thiệu về Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân 

 Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 

 Tên tiếng Anh: Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation  

 Tên viết tắt:  HOANG QUAN CORP. 
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 Biểu tượng (logo) của Công ty:   

 Trụ sở chính: 31-33-35 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM 

 Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng) 

 Điện thoại: (84-8) 3914 4016 

 Fax: (84-8) 3914 4035 

 Website: www.hoangquan.com.vn 

 Giấy CNĐKKD số 0302087938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 
đầu ngày 22/08/2000 (Số ĐKKD gốc: 4102001988, số ĐKKD: 4103006259, MSDN: 
0302087938), đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 23/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 
22 ngày 02/01/2010. 

 Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

- Kinh doanh, đầu tư, môi giới địa ốc; 
- Quy hoạch thiết kế xây dựng; 
- Thẩm định giá; 
- Tư vấn đầu tư – Văn phòng luật sư; 
- Thương mại, xuất nhập khẩu. 

1.3 Quá trình tăng vốn điều lệ 

(i). Tăng vốn từ 70.000.000.000 tỷ đồng lên  150.000.000.000 tỷ đồng 

a. Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 

+ Số lượng cổ đông: 04 

+ Giá phát hành bình quân: 10.000đ (mười ngàn đồng) 

+ Ngày phát hành: 02/08/2007 

+ Số lượng phát hành: 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần 

+ Cơ quan chấp thuận đợt phát hành: Sở kế hoạch & đầu tư Tp.HCM 

b. Phát hành riêng lẻ 

+ Số lượng cổ đông: 08  

+ Giá phát hành bình quân: 10.000đ (mười ngàn đồng) 

+ Ngày phát hành: 02/08/2007 

+ Số lượng phát hành: 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần   

+ Cơ quan chấp thuận đợt phát hành: Sở kế hoạch & đầu tư Tp.HCM 

(ii). Tăng vốn từ 150.000.000.000 tỷ đồng lên  400.000.000.000 tỷ đồng 

Phát hành cho cổ đông hiện hữu 
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+ Số lượng cổ đông: 05 

+ Giá phát hành bình quân: 10.000đ (mười ngàn đồng) 

+ Ngày phát hành: 25/12/2009 

+ Số lượng phát hành: 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) cổ phần 

+ Cơ quan chấp thuận đợt phát hành: Sở kế hoạch & đầu tư Tp.HCM 

2. Cơ cấu tổ chức Công ty 

Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - 
công ty con, bao gồm 06 công ty con và 01 công ty liên kết. Hoàng Quân không có công ty mẹ. 

 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 

Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình sau:  

Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông 
có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn 
đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua 
các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu 
hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty.  

Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền 
nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những 
vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác do Hội 
đồng quản trị bổ nhiệm, định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động 
cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện tại, Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân có bảy (07) thành viên, mỗi thành viên 
có nhiệm kỳ tối đa là năm (05) năm và có thể được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
tiếp theo.  
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Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 
Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất của 
Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm ba (03) thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ năm 
(05) năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. 

Ban Tổng Giám đốc 

Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Các phòng ban: là những phòng ban trực tiếp điều hành công việc của Công ty theo chức năng 
chuyên môn và nhận sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc. Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng 
Quân có các phòng ban được thiết lập với các chức năng như sau: 

Phòng Kế toán 

- Kiểm tra chứng từ thu chi tài chính. 
- Công tác kế toán tổng hợp; kế toán quản trị và kế toán chi tiết. 
- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, vốn, tiền mặt, các loại chứng khoán và các tài sản 

khác của Công ty. 
- Báo cáo đầy đủ - chính xác quá trình kinh doanh, kết quả kinh doanh, phân chia kết quả 

kinh doanh đối với các cơ sở hợp tác kinh doanh, công ty thành viên. 
- Phối hợp với cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng 

năm để phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên. Phối hợp và hỗ trợ Ban kiểm soát để 
thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty. 

- Quản lý nguồn vốn và triển khai thực hiện quyết toán các khoản thu - chi theo đúng kế 
hoạch tài chính hàng tháng, hàng quý, năm đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt. 

- Tham gia soạn thảo, kiểm tra, đàm phán việc ký kết các loại hợp đồng kinh tế của Công 
ty với khách hàng; phối hợp các phòng có liên quan theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện - 
nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo quy định. 

- Phối hợp Phòng Quản trị - Hành chánh & Nhân sự thực hiện đầy đủ các chế độ về lao 
động, tiền lương và các khoản khác cho CB-CNV. 

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật, bảo mật số liệu kế toán 
tài chính theo quy định của Điều lệ Công ty. 

- Phối hợp với Phòng Quản trị Chiến lược tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán 
thống kê, phân tích hoạt động sản xuất – kinh doanh để phục vụ cho việc tổng kết, lập kế 
hoạch hàng năm phục vụ tổng kết năm và Đại hội cổ đông theo định kỳ. 

- Quan hệ với các cơ quan quản lý tài chính, kho bạc, thuế, hải quan, ngân hàng, các quỹ 
đầu tư, các tổ chức tài chính tín dụng khác để thực hiện các công việc và nghiệp vụ cần 
thiết liên quan đến hoạt động của Công ty. 

- Kiểm tra kế toán tài chính các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết, liên doanh, kiểm tra kế 
toán nội bộ. 
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Phòng Tài chính 

- Thẩm định phần tài chính các dự án đầu tư trong và ngoài nước, tư vấn tài chính dự án 
cho khách hàng hoặc các thành viên của Công ty. 

- Quản lý cổ phiếu, theo dõi thị trường chứng khoán, lập kế hoạch tài chính, phát hành trái 
phiếu, cổ phiếu… 

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc công tác quản trị đầu tư tài chính – chứng khoán & 
ngân hàng. 

- Cập nhật và hệ thống hóa các thông tin, văn bản pháp luật có liên quan đến tài chính 
chứng khoán, ngân hàng cho Công ty.  

Phòng Marketing 

- Khảo sát, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tình hình thị trường và các đối thủ cạnh tranh 
liên quan đến sản phẩm – dịch vụ của Công ty để xây dựng các chiến lược cạnh tranh 
tiếp thị, kế hoạch kinh doanh hàng năm; đồng thời đưa ra các đề xuất về chính sách 
thương mại phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm – dịch vụ của bộ phận mình. 

- Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến thương mại và xây dựng mạng lưới 
bán hàng nhằm tìm kiếm, thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm – dịch vụ của Công ty.  

- Phối hợp Văn phòng giao dịch bất động sản trong công tác quan hệ với báo chí, tổ chức 
sự kiện, quảng bá thương hiệu, xử lý khủng hoảng và các vấn đề khác liên quan đến nội 
bộ Công ty, kết nối quan hệ nội bộ… 

- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc. 

Phòng Kinh doanh 

- Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh trong hệ thống công ty; 
- Xây dựng các chính sách bán hàng có hiệu quả về giá cả, phương thức thanh toán và chế 

độ hậu mãi sau bán hàng; 
- Hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, tư vấn thiết kế mẫu nhà, 

xây dựng sửa chữa và thủ tục xin phép xây dựng sửa chữa, quy chế sử dụng và quản lý 
chung cư, chăm sóc hậu mãi, xử lý khiếu nại, vay và thế chấp… 

Ban Quản lý Dự Án 

- Thực hiện phát triển dự án, quản lý dự án theo mô hình quy trình quản lý dự án. 
- Quản lý các công trình do Công ty nhận thầu từ khâu lập hồ sơ xin đấu thầu, ký kết hợp 

đồng, tổ chức thi công đến nghiệm thu, hoàn công, thanh lý hợp đồng. 
- Xúc tiến đầu tư đối với các dự án trong nước. 
- Quan hệ ngoại giao với các ban ngành và địa phương có liên quan. 
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị được giao. 
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc. 

Phòng Quản trị - Hành chánh  

- Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chánh và con dấu Công ty. 
- Công tác lễ tân, công tác hành chánh phục vụ. 
- Công tác bảo vệ và an ninh. 
- Quản lý thông tin mạng, biên tập, cập nhật web, viết phần mềm phục vụ quản lý, lưu trữ 

dữ liệu, bảo mật, bảo trì sửa chữa thiết bị thông tin… 
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Phòng Nhân Sự 

- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc các vấn đề về tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự phù 
hợp với yêu cầu phát triển của Công ty. 

- Tuyển dụng nhân sự. 
- Quản lý nhân sự, phát triển nguồn nhân lực. 
- Phối hợp Phòng Kế toán - Ngân quỹ quản lý lao động, tiền lương cán bộ – công nhân 

viên. 
- Quản lý tổng kho và tài sản thuộc quyền quản lý của Công ty, các tài sản khác theo chỉ 

đạo của Ban Tổng Giám Đốc. 
- Theo dõi lịch công tác, lịch giao ban, hội họp và các kỳ sinh hoạt định kỳ hoặc bất thường 

khác của Công ty để có kế hoạch chuẩn bị phù hợp. 

Phòng Kỹ thuật thi công 

- Quản lý, giám sát các nội dung liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu về chất lượng và 
khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và sự phù hợp của thiết kế, thi công tại hiện 
trường; 

Phòng kế hoạch vật tư 

- Tìm kiếm, khai thác các nguồn hàng với mức giá thấp nhất nhằm đem lại hiệu quả cho 
Công ty; 

- Phối hợp phòng Kỹ thuật thi công và các Công trường xây dựng trong việc xác lập kế 
hoạch cung ứng vật tư nhằm đảo bảo đúng kế hoạch thi công vủa công ty; 

- Kiểm tra giám sát công tác bảo quản vật tư, thiết bị thi công tại các công trường xây 
dựng. 

Phòng Pháp lý  

- Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong các hoạt động của công 
ty.  

- Hỗ trợ xác định, giải thích, phân tích, giải quyết và ưu tiên giải quyết những vấn đề pháp 
lý.  

- Chuẩn bị / xét duyệt các văn bản pháp luật, kể cả các hợp đồng thương mại, hợp đồng 
mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng cho thuê, quyền ủy nhiệm…  

- Tư vấn cho các bộ phận khác trong công ty các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình 
hoạt động.  

- Xử lý các vấn đề pháp lý liên quan của công ty.  
- Đại diện cho công ty trong trường hợp tố tụng pháp luật nảy sinh. 

Hệ thống Sàn giao dịch Bất Động sản 

- Tổ chức hoạt động kinh doanh sản phẩm của công ty theo đúng chính sách về giá cả 
phương thức thanh toán… và định hướng phát triển của công ty 
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Sơ đồ tổ chức hoạt động của Hoàng Quân 

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần trở lên của Công ty; Danh 
sách cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông 

4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần trở lên của Công ty (tính đến 
ngày 28/09/2010) 

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần trở lên 

STT Tên cổ đông Địa chỉ 
Số lượng cổ 

phần 
Giá trị  

(1.000 đồng) 
Tỷ lệ 
(%) 

CMND/ 
GCNĐKKD 

1 Trương Anh Tuấn  
373 Huỳnh Văn Bánh, 
Phường 11, Quận Phú 
Nhuận, Tp.HCM 

22.610.000 226.100.000 56,5 024257249 

2 Nguyễn Thị Diệu 
Phương  

373 Huỳnh Văn Bánh, 
Phường 11, Quận Phú 
Nhuận, Tp.HCM 

2.000.000 20.000.000 5,0 024257248 

 Tổng cộng  24.610.000 246.100.000 61,5 

Nguồn: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân 

4.2 Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty 

Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân chuyển sang hoạt động dưới hình thức công 
ty cổ phần kể từ ngày 23/03/2007, đến nay đã được hơn 03 năm nên cổ phần của cổ đông 
sáng lập không còn bị hạn chế chuyển nhượng. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG 

PHÒNG KẾ 
TOÁN TÀI 

CHÍNH  

PHÒNG KỸ 
THUẬT THI CÔNG 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KINH 
DOANH 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  BAN KIỂM SOÁT 

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC 

PHÒNG NHÂN 
SỰ 

 

PHÒNG 
PHÁP LÝ 

 

PHÒNG HÀNH 
CHÁNH QUẢN TRỊ

 

PHÒNG VẬT TƯ 
 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁNPHÒNG MARKETING 
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4.3 Cơ cấu cổ đông 

Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty tại ngày 28/09/2010 

Cổ đông Số cổ phần sở 
hữu 

Tỷ lệ sở hữu Số lượng cổ 
đông 

Trong nước: 40.000.000 100% 124
- Cá nhân 40.000.000 100% 124
- Tổ chức - - -

  

Ngoài nước: - - -
- Cá nhân - - -
- Tổ chức - - -

  

Tổng cộng 40.000.000 100% 124

Nguồn: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân 

5. Danh sách những công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của Công ty 

5.1 Danh sách công ty mẹ 

Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân không có công ty mẹ. 

5.2 Danh sách công ty con 

1. Công ty Cổ phần Thẩm Định Giá Hoàng Quân 
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng 
- Địa chỉ: 373 Huỳnh Văn Bánh, P11, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 
- Điện thoại: 08.38443396 
- Ngành nghề hoạt động: thẩm định giá tài sản; Dịch vụ đấu giá tài sản, nghiên cứu thị 

trường; Môi giới Bất động sản… 
- Tỷ lệ sở hữu của Hoàng Quân: 75% 

 

2. Công ty Cổ Phần Việt Kiến Trúc  
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng 
- Địa chỉ: 270 Huỳnh Văn Bánh, P11, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 
- Điện thoại: 08.39974080 – Fax: 08.39974610 
- Ngành nghề hoạt động: Thiết kế và xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 

thông; San lấp mặt bằng; Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình… 
- Tỷ lệ sở hữu của Hoàng Quân: 75% 

 

3. Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mêkông  
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng 
- Địa chỉ: 97-99 Phạm Thái Bường, P4, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
- Điện thoại: 070.3852020 – Fax: 070.3852012 
- Ngành nghề hoạt động: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; Xây 

dựng công trình, hạng mục công trình; Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu 
hoặc đi thuê… 

- Tỷ lệ sở hữu của Hoàng Quân: 75% 
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4. Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ  
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng 
- Địa chỉ: 27-28 Quang Trung, Thành phố Cần Thơ 
- Điện thoại: 0710.3917696 – fax: 0710.3917693 
- Ngành nghề hoạt động: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản; Mua bán 

trang thiết bị giáo dục, y tế; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng… 
- Tỷ lệ sở hữu của Hoàng Quân: 70% 

 

5. Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận 
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng 
- Địa chỉ: 552B Trần Hưng Đạo, Tp Phan Thiết, Bình Thuận 
- Điện thoại: 062.3722250 – fax: 062.3722251 
- Ngành nghề hoạt động: Đầu tư kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 

chủ sở hữu; Tư vấn, môi giới, định giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất… 
- Tỷ lệ sở hữu của Hoàng Quân: 75% 

 

6. Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Quân  
- Vốn điền lệ: 176.000.000.000 đồng 
- Địa chỉ: 13 đường số 8, khu phố 3, P Bình Thuận, Q7, Tp.HCM 
- Điện thoại: 08.38398628 – Fax: 08.38336925/38732901 
- Ngành nghề hoạt động: Đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân 

cư… 
- Tỷ lệ sở hữu của Hoàng Quân: 65% 

 

5.3 Danh sách công ty liên kết 

Công ty Liên Doanh Hoa Chen Long Đức Phong – Hoàng Quân 
- Vốn điền lệ: 160.000.000.000 đồng 
- Địa chỉ: 65 Trần Quang Diệu, Tỉnh Ninh Thuận  
- Ngành nghề hoạt động: kinh doanh và xây dựng bất động sản, khu công nghiệp 
- Tỷ lệ sở hữu của Hoàng Quân: 25% 

6. Hoạt động kinh doanh 

6.1 Các dự án đang thực hiện của Công ty: 

 Tổng hợp tình hình các dự án 

TT Tên dự án Vị trí 
Quy mô 
dự án 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Tình hình triển 
khai 

Thời 
gian 
PTDA 

1 Khu liên hợp cao 
ốc thương mại 
căn hộ cao cấp 
Hoàng Quân 

Phường 7, Quận 8, 
TPHCM 

37.598 m2 100% Đang thi công phần 
móng 

2010–2014 

2 Khu căn hộ cao 
cấp Cheery, 
Thạnh Mỹ Lợi – 
Quận 2 

Quận 2, TPHCM 4.985 m2 100% Đang thi công phần 
móng 
Đã bán hết 4 căn biệt 
thự và hơn 65 căn hộ 
trong tổng số 99 căn 
của toàn bộ dự án 

2010–2011 
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TT Tên dự án Vị trí 
Quy mô 
dự án 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Tình hình triển 
khai 

Thời 
gian 
PTDA 

3 Khu dân cư Bình 
Minh 

Xã Mỹ Hòa, huyện 
Bình Minh, tỉnh Vĩnh 
Long 

299.350 
m2 

75% Đang thi công nhà, đã 
bán cho các khách 
hàng hơn 800 căn nhà 

2006–2012 

4 Khu Công nghiệp 
Bình Minh 

Ấp Mỹ Hưng II, Xã 
Mỹ Hòa, huyện Bình 
Minh, tỉnh Vĩnh Long 

132,78 ha 75% Đang thi công hạ tầng 
Đã bàn giao đất cho 
thuê hơn 8ha, và đã 
tiếp tục ký hợp đồng 
cho thuê 34ha 

2007-2013 

5 Khu Công nghiệp 
Hàm Kiệm I  

Xã Hàm Kiệm và 
Hàm Mỹ, huyện Hàm 
Thuận, tỉnh Bình 
Thuận 

146,21 ha 75% Đang tiến hành thi 
công hạ tầng 
Đã cho một số khách 
hàng thuê lại đất với 
tổng diện tích khoảng 
9ha 

2010-2015 

 

6 Khu biệt thự sinh 
thái Châu Pha – 
Vũng Tàu 

Ấp Tân Tiến, Xã 
Châu Pha, Huyện 
Tân Thành, Tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu 

4,5 ha 60% Dự án trong quá trình 
khai thác, đã bán được 
gần 40 căn biệt thự 
trong tổng số 76 căn 
của dự án 

2010–2011 

Nguồn: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân 

6.1.1 Khu liên hợp cao ốc thương mại căn hộ cao cấp Hoàng Quân 

Vị trí: Dự án nằm trong khu tái định cư Bến Lức, phường 7, quận 8, TP Hồ Chí 
Minh; phía Nam giáp ranh với đại lộ Nguyễn Văn Linh, phía Đông giáp 
đường A KDC Nguyễn Minh, phía Bắc giáp rạch Lồng Đèn, và phía Tây 
giáp khu E Phú Mỹ Hưng. 

Chủ đầu tư: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân. 
Quy mô dự án: Dự án là khu liên hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao 

cấp được xây dựng trên tổng diện tích là 37.598 m2.  
Dự án gồm 677 căn hộ cao cấp, gồm 7 block, trong đó có 2 block văn 
phòng và 5 block nhà cao 25 tầng 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.700 tỷ đồng 
Thời gian thực hiện dự án: 2010-2014 
Tiến độ triển khai: Dự án đã hoàn tất việc đền bù giải tỏa, được cấp giấy phép xây dựng 

và hiện đang được thi công phần móng. 
Hồ sơ pháp lý: - Quyết định số 3138/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc giao đất cho Công ty TNHH sản xuất xây dựng thương 
mại Ứng Thành để đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư 
cho dự án chợ đầu mối Bình Điền và kinh doanh. 

- Quyết định số 96/QĐ-BQL của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây 
dựng 1/500 
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Khu liên hợp cao ốc thương mại căn hộ cao cấp Hoàng Quân 

6.1.2 Khu căn hộ cao cấp Cheery, quận 2  

Vị trí: Dự án khu căn hộ cao cấp Cheery tọa lạc tại phường Thạnh Mỹ Lợi, 
Quận 2, Tp.HCM giáp với khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi. 

Chủ đầu tư: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân (sở hữu 100%) 
Quy mô dự án: Căn hộ cao cấp Cheery Apartment có tổng diện tích là 4.985 m2 và tổn 

diện tích sàn xây dựng là 19.082 m2. Tổng thể dự án là một khối chung 
cư 12 tầng với 99 căn hộ có diện tích từ 76 m2 đến 140 m2 được thiết 
kế đa dạng phù hợp với phong cách sống hiện đại. 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 187 tỷ đồng 
Thời gian thực hiện dự án: 2010-2011 
Tiến độ triển khai: Dự án đã hoàn thành việc đền bù giải tỏa và hiện tại đã hoàn thành thi 

công phần móng. Hiện Công ty đã bán được đến 65 căn hộ và 4 căn 
biệt thự. 

Hồ sơ pháp lý: - Hợp đồng số 848CN V/v chuyển nhượng QSD đất   
- Quyết định số 5233/QĐ-UBND cho công ty TNHH Vận tải -sản xuất 

Hiệp lực chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư XD khu nhà ở 
chung cư tại P.TML Quận 2   

- Số 2497/KQTD-SQHKT V/v Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi 
tiết xd đô thị tỷ lê 1/500   

- QD số 6343/QD-UBND V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500 khu nhà ở diện tích 4.875m2, P.TML, quận 2   

- QD số 5843/QD-UBND V/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở diện tích 4.875m2, P.TML, 
quận 2   

- QD số 117/QD-SXD-PTN V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
 



CTCP TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN  Bản cáo bạch Niêm yết 

  

 -21- Đơn vị tư vấn: Sacombank-SBS 

 
 

 Dự án căn hộ cao cấp Cheery aparment 

6.1.3 Khu dân cư Bình Minh  

Vị trí: Dự án khu dân cư Bình Minh tọa lạc tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, 
tỉnh Vĩnh Long. Đây là một vị trí thuận lợi ngay cầu Cần Thơ giáp với 
khu công nghiệp Bình Minh ở phía Tây Nam, phía Đông khu dân cư Mỹ 
Hòa và phía Bắc giáp với song Đông Thành. 

Chủ đầu tư: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông, trong đó Hoàng 
Quân sở hữu 75% 

Quy mô dự án: Tổng diện tích dự án là 30ha 
Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.282 tỷ đồng 
Thời gian thực hiện dự án: 2006-2012 
Tiến độ triển khai: Dự án đã hoàn thành việc đền bù giải tỏa, đang được thi công san lấp 

mặt bằng và các tuyến đường trong khu Dân cư. Công ty đã hoàn tất 
thi công khoảng 100 căn nhà thô và đã bán cho khách hàng được hơn 
800 căn nhà. 

Hồ sơ pháp lý: - Quyết định số 2017/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về 
việc thu hồi và giao quyền sử dụng 300.169m2 đất tọa lạc tại Ấp Mỹ 
Lợi – Xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh cho Công ty CP TV-TM-DV Địa Ốc 
Hoàng Quân Mekong để xây dựng Khu nhà ở phục vụ Khu Công 
nghiệp Bình Minh 

- Quyết định số 59/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Long 
về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500: Khu nhà ở 
chuyên gia, công nhân và thương mại dịch vụ Bình Minh 
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Dự án Khu Dân cư Bình Minh 

 

6.1.4 Khu công nghiệp Bình Minh  

Vị trí: Khu công nghiệp Bình Minh có vị trí chiến lược nằm liền kế thành phố 
Cần Thơ, trung tâm vùng Đồng bằng song Cửu Long có thế mạnh và 
tiềm năng phá triển kinh tế, có tốc độ đô thị hóa nhanh và khả năng 
thu hút đầu tư lớn, các thị xã Vĩnh Long, trung tâm tỉnh Vĩnh Long 
30km về phía Nam. 

Chủ đầu tư: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông, trong đó Hoàng 
Quân sở hữu 75% 

Quy mô dự án: Khu công nghiệp Bình Minh có quy mô 132,78 ha 
Tổng vốn đầu tư của dự án: 368 tỷ đồng 
Thời gian thực hiện dự án: 2007-2013 
Tiến độ triển khai: Dự án khu công nghiệp Bình Minh đã được hoàn tất phần đền bù giải 

tỏa, hiện tại đang tiến hành thi công hạ tầng bao gồm thi công san lấp 
mặt bằng và một số tuyến đường chính trong khu công nghiệp. Đang 
thi công hạ tầng. 
Đã bàn giao đất cho thuê hơn 8ha, và đã tiếp tục ký hợp đồng cho thuê 
34ha. 

Hồ sơ pháp lý: - Quyết định số 1537/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long 
ngày 31/07/2007 về việc thành lập Khu Công nghiệp Bình Minh 

- Quyết định số 1047/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long 
ngày 31/05/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Minh 
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Dự án khu công nghiệp Bình Minh 

6.1.5 Khu công nghiệp Hàm Kiệm I 

Vị trí: Khu công nghiệp Hàm Kiệm I được đặt tại xã Hàm Kiệm và Hàm Mỹ, 
thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Khu công nghiệp trải 
dọc Quốc lộ 1A, gần các tuyến quốc lộ giao thông chính rất thuận lợi 
cho việc vận chuyển hàng hóa. 

Chủ đầu tư: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận, trong đó 
Hoàng Quân sở hữu 75%  

Quy mô dự án: Khu công nghiệp Hàm Kiệm có quy mô 146ha 
Tổng vốn đầu tư của dự án: 253 tỷ đồng 
Thời gian thực hiện dự án: 2010-2015 
Tiến độ triển khai: Dự án khu công nghiệp Bình Minh đã được hoàn tất phần đền bù giải 

tỏa, hiện tại đang tiến hành thi công hạ tầng bao gồm thi công san lấp 
mặt bằng và một số tuyến đường chính trong khu công nghiệp. Ngoài 
ra Công ty đã cho một số khách hàng thuê lại đất với tổng diện tích 
thuê khoảng 7ha. 

Hồ sơ pháp lý: - Quyết định số 2883/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Bình 
Thuận về việc Chủ đầu tư dự án xây dựng – kinh doanh hạ tầng Khu 
công nghiệp Hàm Kiệm giai đoạn I, giai đoạn II, giai đoạn III 

- Quyết định số 3915/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Bình 
Thuận về việc Thu hồi và cho Công ty CP TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng 
Quân Bình Thuận thuê đất để xây dựng Khu Công Nghiệp Hàm Kiệm 
I tại xã Hàm Kiệm và xã Hàm Mỹ huyện Hàm Thuận Nam 
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Dự án khu công nghiệp Hàm Kiệm I 

6.1.6 Dự án Khu biệt thự sinh thái Bà Rịa Vũng Tàu 

Vị trí: Ấp Tân Tiến, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Cách TP Hồ Chí Minh 77 km, cách thị Xã Bà Rịa 14 km, cách TP Vũng 
Tàu 41 km, cách sân bay quốc tế Long Thành 3 km. 
Nằm trong tổng thể 7 Khu CN giáp ranh 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng 
Tàu, gần Trường Cao Đẵng Nghề Quốc Tế, Trường TH Châu Pha…  

Chủ đầu tư: Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân, trong đó Hoàng Quân sở 
hữu 60% 

Quy mô dự án: Tổng diện tích 4,5ha. Bao gồm 76 căn biệt thự và 2 khu trung tâm 
thương mại  
Khu thương mại dịch vụ đa chức năng cung cấp các tiện ích như: văn 
phòng cho thuê, phòng họp, trung tâm mua sắm, nhà hàng hải sản, 
nhà trẻ mẫu giáo, rạp chiếu phim, dịch vụ mát xa, spa, phòng tập thể 
dục  

Tổng vốn đầu tư của dự án: 70 tỷ đồng 
Thời gian thực hiện dự án: 2010-2011 
Tiến độ triển khai: Đất sạch 100%, đã đền bù giải tỏa xong, đang thi công hạ tầng các 

tuyến đường chính trong khu. 
Đã bán được gần 40 căn biệt thự trong số 76 căn của dự án 

Hồ sơ pháp lý: Quyết định giao đất, phê duyệt quy hoạch 1/500, giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất  
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Dự án Khu biệt thự sinh thái Bà Rịa Vũng Tàu 

6.2 Doanh thu và lợi nhuận của Công ty qua các năm 

Tình hình hoạt động kinh doanh qua các năm 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Tăng/giảm 
6 tháng đầu 
năm 2010 

Doanh thu thuần 42.349 476.222 1024,5% 298.626

Lợi nhuận gộp 8.775 126.470 1341,3% 107.502

Lợi nhuận trước thuế 2.465 75.577 2966,0% 32.936

Lợi nhuận sau thuế 1.865 59.417 3085,9% 17.299

Tỷ suất LNST/DT thuần 4,40% 12,48% -  5,79%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTC hợp nhất kiểm toán 2009 – BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010  

Doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2009 tăng đột biến so với năm 2008, đây là 
đặc thù của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Một dự 
án bất động sản thường kéo dài hơn 1 năm (trung bình khoảng 3-5 năm) tùy thuộc vào tiến độ 
phát triển dự án (thời gian xin cấp phép, đền bù giải tỏa mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây 
dựng…). Vì vậy khi doanh thu và lợi nhuận được ghi nhận vào năm theo niên độ tài chính thì có 
thể gây ra sự tăng/giảm đột biến về doanh thu và lợi nhuận so với những năm trước. 

Năm 2008, trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm, các dự án của Hoàng Quân 
đang trong giai đoạn thực hiện, chưa đưa vào kinh doanh. Năm 2009, doanh thu của Hoàng 
Quân đạt 476 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với năm 2008. Doanh thu năm 2009 chủ yếu là từ 
việc cho thuê khoảng 10% diện tích đất cho thuê ở Khu công nghiệp Bình Minh và bán một 
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phần đất nền tại Khu dân cư Bình Minh. 

Năm 2010, Công ty tiếp tục triển khai các dự án Khu cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp 
Hoàng Quân Plaza, dự án Cheery Apartment đưa vào kinh doanh và đã bán 65 căn hộ trên tổng 
số 99 căn của dự án. Hoàng Quân cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý và ký hợp đồng cho 
thuê thêm 34 ha ở Khu công nghiệp Bình Minh, tiếp tục hoàn thành và bán căn hộ và đất nền 
tại Khu dân cư Bình Minh, nâng tổng số căn đã bán lên 800 căn. 

6.3 Doanh thu, lợi nhuận từng nhóm sản phẩm  

Cơ cấu doanh thu theo từng loại sản phẩm 

Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Năm 2008 Năm 2009 6 tháng đầu năm 

2010 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 DT kinh doanh bất động sản 18.099 42,7% 434.362 91,2% 188.516 63,1%

2 DT hoạt động xây dựng 5.931 14,0% 30.650 6,4% 101.060 33,8%

3 DT cung cấp dịch vụ 18.319 43,3% 11.210 2,4% 9.050 3,0%

 TỔNG CỘNG 42.349 100,0% 476.222 100,0% 298.626 100,0%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTC hợp nhất kiểm toán 2009 – BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010 

Cơ cấu lợi nhuận gộp theo từng loại sản phẩm 

Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Năm 2008 Năm 2009 6 tháng đầu năm 

2010 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 LN kinh doanh bất động sản 933 10,63% 121.368 95,97% 95.111 88,47%

2 LN hoạt động xây dựng 5.931 67,59% -5.043 -3,99% 7.038 6,55%

3 LN cung cấp dịch vụ 1.911 21,78% 10.145 8,02% 5.353 4,98%

 TỔNG CỘNG 8.775 100% 126.470 100% 107.502 100%

Nguồn: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân 

Năm 2008 do diễn biến thị trường không thuận lợi nên cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của 
Hoàng Quân chủ yếu tập trung vào mảng môi giới bất động sản, tư vấn thủ tục pháp lý chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất. Sang năm 2009 với việc tung ra các sản phẩm từ Khu công nghiệp 
Bình minh và Khu dân cư Bình Minh, hoạt động kinh doanh bất động sản đóng góp doanh thu 
và lợi nhuận chính cho Công ty với trên 90% trên tổng doanh thu và 95% trên tổng lợi nhuận 
gộp. 

Hoạt động xây dựng chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho các dự án thi công của Công ty nên không 
chiếm tỷ trọng cao và không mang nhiều lợi nhuận cho Công ty. Năm 2009 hoạt động này lỗ là 
do biến động tăng của giá cả nguyên vật liệu xây dựng. 
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6.4 Các yếu tố đầu vào và ảnh hưởng của yếu tố đầu vào đến doanh thu và lợi 
nhuận của Công ty 

6.4.1 Các yếu tố đầu vào 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, nên các yếu 
tố đầu vào của Công ty chủ yếu là giá trị quyền sử dụng đất và các nguyên vật liệu xây dựng. 

Chi phí mà Công ty bỏ ra để có được quyền sử dụng đất chủ yếu là tiền bồi thường, hỗ trợ 
cho người dân để giải tỏa mặt bằng, xây dựng quỹ đất sạch trong các dự án được cơ quan hữu 
quan phê duyệt. 

Ngoài ra, khi xây dựng các cơ sở hạ tầng, các công trình của dự án cần phải tốn những chi 
phí như san lấp mặt bằng, chi phí mua nguyên vật liệu xây dựng, giá trị các hợp đồng ký kết 
với nhà thầu, các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công các cộng trình xây dựng trong dự án. Đây là 
những yếu tố đầu vào quan trọng, đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành của Công ty. 

6.4.2 Ảnh hưởng của yếu tố đầu vào đến doanh thu và lợi nhuận 

Giá đền bù giải tỏa mặt bằng biến động liên tục theo từng thời điểm, ảnh hưởng rất lớn đối 
với doanh thu và lợi nhuận của công ty. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tìm kiếm và mở 
rộng nguồn đất sạch phục vụ cho hoạt động kinh doanh lâu dài, Hoàng Quân không ngừng tìm 
kiếm mở rộng quỹ đất sạch chi phí thấp tại những vị trí tiềm năng để tạo nguồn quỹ đất ổn 
định cho hoạt động kinh doanh của Công ty và có thể mang đến cho khách hàng những sản 
phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý.  

Ngoài ra, đối với các dự án xây dựng công trình, vật liệu xây dựng là yếu tố đầu vào chiếm 
tỷ lệ cao trong giá thành sản phẩm nên những biến động về giá cả nguyên vật liệu đều có ảnh 
hưởng đến doanh thu và lợi nhuận. Giá cả vật liệu xây dựng tăng làm tăng chi phí đầu vào 
nhưng giá bán đầu ra đã được ấn định trước hoặc không thể tăng tương ứng, do vậy đã làm 
tăng chi phí của hoạt động thi công xây lắp, ảnh hưởng đến chi phí thực hiện các dự án bất 
động sản và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

Đối với các dự án xây dựng chung cư, Hoàng Quân sẽ huy động vốn từ khách hàng theo tiến 
độ xây dựng để cân đối nguồn vốn. Việc xác định giá bán trước khi sản phẩm hoàn thành sẽ có 
ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty nếu như trong quá trình xây dựng giá cả nguyên vật liệu 
có sự đột biến, hoặc phát sinh một số yếu tố chi phí đầu vào khác chưa lường trước được. Vì 
vậy, Hoàng Quân tìm kiếm và ký kết các hợp đồng trọn gói với các nhà thầu lớn, uy tín để bảo 
đảm tính ổn định về giá cả nguyên vật liệu. Thêm vào đó, Công ty có chính sách bán hàng linh 
hoạt thích hợp tùy từng thời điểm để hạn chế biến động giá vật tư. 



CTCP TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN  Bản cáo bạch Niêm yết 

  

 -28- Đơn vị tư vấn: Sacombank-SBS 

6.5 Chi phí sản xuất 

Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh 

Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Năm 2008 Năm 2009 

6 tháng đầu năm 
2010 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Giá vốn hàng bán 33.574 74,3% 349.751 83,9% 191.124 71,7%

2 Chi phí bán hàng 2.712 6,0% 8.056 1,9% 7436 0,6%

3 Chi phí quản lý 4.748 10,5% 29.674 7,1% 42.422 15,5%

4 Chi phí tài chính 4.149 9,2% 29.602 7,1% 23.157 12,1%

 TỔNG CỘNG 45.183 100,0% 417.083 100,0% 264.139 100,0%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTC hợp nhất kiểm toán 2009 – BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010 

Giá vốn hàng bán đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu chi phí của Công ty, chiếm từ 75%-
85% trên tổng chi phí. Giá vốn hàng bán bao gồm chi phí để có được quyền sử dụng đất, chi 
phí đền bù giải tỏa, san lấp mặt bằng, chi phí xây dựng… Năm 2009 giá vốn hàng bán công ty 
tăng mạnh là do Công ty tung ra các sản phẩm bất động sản kinh doanh, so với năm 2008 
Công ty chủ yếu chỉ hoạt động ở mảng dịch vụ môi giới. 

6.6 Trình độ công nghệ - Công nghệ phát triển dự án 

Nhận thức được tầm quan trọng và sự đòi hỏi khắc khe của thị trường Bất Động Sản trong 
việc phát triển và thiết kế sản phẩm mới chất lượng cao, công ty đã đầu tư thuê chuyên gia 
thiết kế  từ Hoa Kỳ và tổ chức nhiều chuyến đi châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc để 
khảo sát và học tập về thiết kế sản phẩm mới, quản lý và tiếp thị Bất Động Sản. Hiện nay, 
100% sản phẩm Bất Động Sản bán qua hệ thống sàn Hoàng Quân là do Công ty tự thiết kế và 
là chủ đầu tư. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới là một trong những sản hoạt 
động trọng tâm của Công ty trong chiến lược cạnh tranh, tạo điểm khác biệt với các bạn đồng 
ngành khác. Với phương châm kinh doanh là “UY TÍN-HIỆU QUẢ- PHỤC VỤ CHUYÊN NGHIỆP” 
Hoàng Quân luôn là người bạn tốt nhất của tất cả các khách hàng và đặt lợi ích của khách hàng 
lên hàng đầu. 

6.7 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 

Việc tiến hành kiểm tra kiểm soát chất lượng sản phẩm được Hoàng Quân tiến hành thường 
xuyên và rất chặt chẽ. Các nhà thầu đều được kiểm tra về kinh nghiệm chuyên môn và năng 
lực tài chính trước khi lựa chọn thực hiện các dự án của Hoàng Quân thông qua đấu thầu. 

Quá trình thi công cũng được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ nhân viên Công ty hàng ngày, 
đồng thời thảo luận và báo cáo hàng tuần để khắc phục những điểm chưa đạt yêu cầu của 
Công ty. 

Việc bảo trì, theo dõi chất lượng công trình cũng được quan tâm và theo dõi sát sao để bảo 
đảm sản phẩm của Công ty luôn đạt đúng như chất lượng đã cam kết với khách hàng. Ngoài 
ra, Công ty cũng đang áp dụng hệ thống ISO trong quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu 
chuẩn quốc tế. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, chất lượng cung cấp sản phẩm 
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và phục vụ khách hàng. 

6.8 Hoạt động Marketing 

Công ty luôn chú trọng đến hoạt động Marketing, đây là một trong những hoạt động được 
lãnh đạo Công ty rất quan tâm. Thương hiệu Hoàng Quân trong thị trường đầu tư và kinh 
doanh bất động sản dần dần được khẳng định thông qua hoạt động này. 

Khi khởi công xây dựng dự án, Công ty luôn tổ chức những buổi giới thiệu sản phẩm đến 
những khách hàng tiềm năng đồng thời quảng cáo rộng rãi trên những phương tiện thông tin 
đại chúng. Các brochure, tờ rơi, bộ hồ sơ hỗ trợ bán hàng được chuẩn bị chuyên nghiệp, sáng 
tạo nhằm chuyển tải thông tin về sản phẩm, dự án đến khách hàng một cách ấn tượng nhất 
nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc bán hàng. 

Hệ thống công cụ quảng cáo dần dần được hoàn thiện, hệ thống website của Công ty luôn 
được cập nhật những thông tin mới nhất nhằm nâng cao thương hiệu Hoàng Quân và tạo sự uy 
tín, tin tưởng đối với những khách hàng của Công ty. 

6.9 Các hợp đồng lớn đã và đang thực hiện 

Danh sách các hợp đồng lớn đã và đang thực hiện 

TÊN HỢP 
ĐỒNG ĐỐI TÁC 

NGÀY  KÝ 
HỢP 
ĐỒNG 

NGÀY KẾT 
THÚC 

SỐ HỢP 
ĐỒNG GIÁ TRỊ 

Hợp đồng hợp 
tác kinh doanh 

Cty TNHH XÂY 
DỰNG Võ Đình 

27/08/2009 27/08/2014 HD SỐ: 
01/HDHT
-09  

198.797.035.000 
đồng 

Hợp đồng thầu 
thi công vật tư 
KCN Bình Minh 

Cty Hoàng 
Quân Mêkong 

12/04/2010 12/04/2012 04B/HĐ-
XD 

266.510.000.000 
đồng 

Hợp đồng thi 
công Cheery 
Quận 2 

Công ty Miền 
Đông 

22/04/2010 22/04/2011 20/2010 
- HĐ -XD 

93.252.960.000 
đồng 

Hợp đồng kiểm 
định xây dựng 

Công ty Kiểm 
định xây dựng 
Miền Nam 

29/06/2010 29/03/2011 36/HĐTV 
INPECCO 

367.913.000 
đồng 

Nguồn: Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân 

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất 

7.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 
% 

tăng/giảm 
6 tháng đầu 
năm 2010 

Tổng giá trị tài sản 1.169.859 1.916.435 63,82% 2.248.209

Doanh thu thuần 42.349 476.222 1024,52% 298.626
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Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 
% 

tăng/giảm 
6 tháng đầu 
năm 2010 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 8.775 126.470 1341,25% 35.172

Lợi nhuận khác 1.760 10.118 474,89% -2.236

Lợi nhuận trước thuế 2.465 75.577 2966,00% 32.936

Lợi nhuận sau thuế 1.865 59.417 3085,90% 17.299

LNST của cổ đông Công ty mẹ 1.865 55.728 2888,10% 19.053

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTC hợp nhất kiểm toán 2009 – BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010 

Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2009 tăng trưởng vượt bậc là do trong năm Hoàng 
Quân đã triển khai kinh doanh bước đầu các sản phẩm bất động sản từ Khu Công nghiệp Bình 
Minh và Khu Dân cư Bình Minh. So với năm 2008 hoạt động của Công ty gần như bị đóng băng 
do điều kiện thị trường thì các dự án của Hoàng Quân lần lượt được tung ra thị trường và mang 
lại doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng đều hàng năm cho Công ty trong giai đoạn 2010-2012. 

Trong 6 tháng đầu năm 2010, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 300 tỷ đồng, tương 
đương 63% thực hiện cả năm 2009, lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng chỉ bằng 10% so với kế 
hoạch 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2010. Tuy nhiên, với việc Công ty đã tiếp tục 
ký hợp đồng cho thuê thêm 34ha tại Khu công nghiệp Bình Minh và đã bán hơn 800 căn ở Khu 
dân cư Bình Minh, khả năng hoàn thành kế hoạch 950 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi 
nhuận sau thuế cho năm 2010 là rất cao. 

7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
trong năm 2009 

7.2.1 Thuận lợi 

 Cùng với sự hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm gần đây, Thành phố Hồ 
Chí Minh là một trong những điểm thu hút đầu tư mạnh mẽ ở khu vực Châu Á, hấp 
dẫn nhiều tập đoàn, công ty nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư kéo theo sự gia tăng 
nhu cầu về bất động sản.  

 Với cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam đang chịu áp lực về nhà ở phục vụ cho những đối 
tượng thích sống độc lập, có môi trường sinh hoạt riêng biệt. Với việc thu hút một số 
lượng lớn đội ngũ lao động phía Nam, nhu cầu ổn định cuộc sống nhằm phục vụ cho 
quá trình làm việc lâu dài của đội ngũ lao động này ngày một tăng cao. Một trong 
những đối tượng khách hàng chính mà các dự án của công ty hướng tới là lực lượng 
lao động trí thức trẻ, có nguồn thu nhập cao, ổn định, mong muốn định cư lâu dài ở 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Chủ trương của Nhà nước cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua 
nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.  

 Sau thời gian tạm lắng do khủng hoảng kinh tế, thị trường tài chính bắt đầu hỗ trợ 
trở lại cho thị trường bất động sản trong việc tạo điều kiện thanh toán cho người 
mua nhà, đất để ở hoặc để kinh doanh với lãi suất ổn định. 

7.2.2 Khó khăn 

 Sự xâm nhập ngày càng nhiều của các công ty bất động sản có yếu tố nước ngoài với 
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tiềm lực hùng hậu về tài chính và bề dày kinh nghiệm phát triển dự án quốc tế tạo ra 
sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường bất động sản Việt Nam.  

 Chi phí xây dựng ngày càng gia tăng do sự tăng giá vật liệu xây dựng, chi phí quản lý 
dẫn đến tăng chi phí giá vốn hàng bán, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh 
doanh của Công ty. 

 Trong thời gian qua, thị trường lắng xuống đã dẫn đến nguồn hàng tồn đọng nhiều, 
các dự án mới ra đời, nguồn cung dồi dào sẽ có nhiều lựa chọn cho khách hàng.  

 Tuy thị trường đã có những lạc quan nhưng sự bất ổn của thị trường và dấu ấn của 
thời kỳ suy thoái khiến tâm lý người mua chưa ổn định, họ vẫn trong trạng thái theo 
dõi thị trường, thận trọng, không vội vàng đầu tư. Chu kỳ kinh tế của bất động sản 
ngắn tại Việt Nam cùng với các chính sách điều chỉnh sự phát triển nóng và non trẻ 
của thị trường đã ảnh hưởng đến sự hưng phấn của nhà đầu tư, đặc biệt trong 
những năm sắp tới khi thị trường được dự đoán là dần hồi phục. 

 Chính sách về thuế thu nhập cá nhân đánh trên thu nhập từ chuyển nhượng bất 
động sản và các thủ tục liên quan làm ảnh hưởng tâm lý đầu tư của các nhà đầu tư 
nhỏ lẻ, gây khó khăn trong quá trình bán hàng. 

 Sự xuất hiện của các thị trường mới nổi như Đà Nẵng, Nha Trang... đã và đang tạo 
ra một kênh thu hút vốn đầu tư mới cho nhà đầu tư. Vì vậy việc kinh doanh sản 
phẩm của Hoàng Quân cũng gặp không ít khó khăn khi dòng vốn đầu tư dịch chuyển 
một phần sang các thị trường tiềm năng trên. 

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

8.1 Vị thế của Công ty trong ngành 

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, cạnh tranh giữa các công ty trong ngành ngày càng gia 
tăng, đồng thời các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam ngày càng nhiều 
hơn đồng nghĩa với việc chia sẽ lợi nhuận với các doanh nghiệp trong cùng ngành. 

Đối với Hoàng Quân, Hội đồng quản trị luôn quan tâm đến vị thế của Công ty trong ngành 
và thực hiện các định hướng chiến lược nhằm nâng cao vị thế Công ty trong ngành. Tuy về quy 
mô vốn và quỹ đất thì Hoàng Quân chỉ đứng ở hạng trung, nhưng về thương hiệu thì Hoàng 
Quân là một trong những doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản hàng đầu của thị 
trường. 

8.2 Triển vọng phát triển của ngành 

Để thực hiện mục tiêu phát triển ngành công nghiệp đến năm 2020 của Chính Phủ, nhu cầu 
bất động sản vẫn đang trong tình trạng cung không đủ cầu, giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà 
ở và văn phòng cho thuê, chính phủ đã có các kế hoạch khuyến khích, mở rộng các hoạt động 
đầu tư kinh doanh bất động sản cho các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước 
ngoài. 

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phát triển 
nhanh trong nhiều năm tới. Nhu cầu tăng cao bắt nguồn từ khối dân cư đô thị, do hiện tại mật 
độ diện tích sử dụng bất động sản và dân số là 10m2/người, sẽ tăng lên trên 20m2/người cho 
tới năm 2020. Bên cạnh đó, nhu cầu về cao ốc văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, khu 
công nghiệp, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hay nhà ở cho Việt kiều định cư cũng như người nước 



CTCP TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN  Bản cáo bạch Niêm yết 

  

 -32- Đơn vị tư vấn: Sacombank-SBS 

ngoài vẫn đang tăng nhanh. 

Dự báo tới năm 2020, tốc độ đô thị hoá sẽ được đẩy mạnh, tăng diện tích đất sử dụng hiện 
tại từ 105.000ha lên gấp 4 lần đến 460.000ha. Một con số dự báo khác đưa ra là nhu cầu nhà ở 
sẽ tăng thêm 35 triệu m2 mỗi năm. 

Thị trường BĐS Việt Nam vẫn được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng tăng trưởng và 
phát triển trong trung và dài hạn, xuất phát từ nhu cầu thiếu hụt ở tất cả các mảng thị trường 
(nhà ở, văn phòng cho thuê..). 

Nền kinh tế Việt Nam vẫn được các tổ chức quốc tế cũng như trong nước nhìn nhận theo 
hướng khá tích cực, tốc độ tăng trưởng trong 1-2 năm tới có thể giảm nhưng vẫn duy trì được 
mức khá cao so với khu vực và thế giới. Đây cũng là yếu tố hấp dẫn để thu hút các nguồn vốn 
đầu tư NN, góp phần đẩy mạnh các yếu tố kích thích sự phát triển của thị trường BĐS. Các nhà 
đầu tư nước ngoài vẫn luôn đánh giá thị trường BĐS Việt Nam theo hướng tích cực và nhiều 
hấp dẫn (do họ có nguồn vốn vững mạnh và không phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng).  

Các quỹ đầu tư nước ngoài tuy có thế mạnh về tiềm lực tài chính, nhưng vẫn không thể so 
sánh được với các doanh nghiệp trong nước về khả năng am hiểu thị trường, khả năng phát 
triển dự án phù hợp với quy hoạch phát triển của từng địa phương. Các doanh nghiệp bất động 
sản trong nước cũng có nhiều thuận lợi hơn khi xin chủ trương thực hiện dự án vì bên cạnh việc 
đầu tư – kinh doanh dự án, các doanh nghiệp này thường hỗ trợ nhiều mặt về xã hội như phát 
triển y tế, giáo dục tại địa phương. Chính vì vậy đây là yếu tố thuận lợi lớn đối với các DN BĐS 
trong nước trong việc cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh đến từ nước ngoài. 

Như đã nói ở trên, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng khó khăn nhất vẫn thực sự thuộc về giới 
đầu cơ BĐS, còn các DN BĐS có nguồn vốn lành mạnh, dự án khả thi vẫn nhiều khả năng đạt 
mức lợi nhuận cao trong năm 2010 và các năm kế tiếp. 

8.3 Định hướng phát triển của Công ty 

Về chiến lược đầu tư, Công ty tập trung đầu tư vào 3 mảng chính là bất động sản, giáo dục 
– đào tạo và đầu tư tài chính. 

Đối với lĩnh vực đầu tư bất động sản, Công ty chủ yếu tập trung đầu tư vào các khu công 
nghiệp, khu phi thuế quan và cảng; khu đô thị ven thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông 
Cửu Long; đầu tư mua sỉ - bán lẻ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Công ty dựa 
trên nền tảng quỹ đất lớn hiện có và có tiềm năng mở rộng quỹ đất cao ở các khu vực ven 
thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long và đầu tư theo hình thức thành lập công 
ty con quản lý dự án, sau đó kêu gọi các đối tác lớn góp vốn kinh doanh. 

Tại các địa bàn Công ty xây dựng dự án, Hoàng Quân luôn có một phần kinh phí để đầu tư 
và lĩnh vực giáo dục đào tạo nhằm góp phần vào chiến lược phát triển của địa phương. Các dự 
án mà Hoàng Quân đang thực hiện là Phát triển đại học Long An (5 ha, mở rộng 40 ha) (đầu tư 
cơ sở Đại học), Tây Nam Á, Mê Kông, Cần Thơ (102 ha); hệ thống các trường trung cấp và đào 
tạo nghề tại Bình Thuận, Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm đào tạo về bất động 
sản tại thành phố Hồ Chí Minh (hợp tác với hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hiệp hội Bất động 
sản Mỹ, thẩm định giá Việt Nam, hiệp hội Thẩm định giá Asian). 

Vễ mảng đầu tư tài chính, Hoàng Quân sẽ phát triển đầu tư góp vốn cổ phần vào các công 
ty tiềm năng nhằm tìm kiếm và mở rộng quỹ đất, nâng tỷ lệ sở hữu ở các công ty con… Hoàng 
Quân còn có kế hoạch thành lập ngân hàng trong giai đoạn 2015-2020. 
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8.4 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của 
ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới 

Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm sát sao đến chính sách tuyển dụng, đào tạo đội ngũ lao động 
cho Công ty do vậy đội ngũ kỹ sư, cán bộ nhân viên luôn năng động, nhạy bén trong công việc 
và có những tư duy tốt trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Hiện Công ty đang đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp với mức sống và nhu cầu thực 
tế của người dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Sản phẩm của Công ty cũng đa dạng, 
phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường. Đồng thời, việc chú trọng tích lũy quỹ 
đất phù hợp với tình hình quy hoạch phát triển dân cư của Nhà nước cũng được Ban lãnh đạo 
Công ty quan tâm. 

Như vậy định hướng phát triển của Công ty là chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát triển 
sản phẩm dự án phù hợp với nhu cầu của khách hàng, thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch 
phát triển của Nhà nước.  

9. Chính sách đối với người lao động 

9.1 Tình hình lao động 

Tình hình lao động của Công ty được tóm tắt trong bảng dưới đây: 

Tình hình lao động của Công ty tính đến 30/08/2010 

Lao động 30/08/2010 Tỉ trọng 

Số lượng nhân viên 210 100%  

Phân theo giới tính 

 Nữ 64 30,5% 

 Nam 146 69,5% 

Phân theo trình độ chuyên môn 

 Giáo sư tiến sĩ 1 0,5% 

 Tiến sĩ 5 2,4% 

 Thạc sĩ 4 1,9% 

 Đại học 97 46,2% 

 Cao đẳng 22 10,5% 

 Trung cấp và lao động khác 81 38,5% 

Nguồn: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân  

9.2 Chính sách đối với người lao động 

Công ty luôn coi con người là tài sản quí giá nhất của Công ty. Vì vậy, ngay từ ngày mới thành 
lập, Công ty luôn chú trọng xây dựng chính sách thoả đáng cho người lao động. Bên cạnh chế 
độ đãi ngộ với thu nhập hấp dẫn, Công ty luôn tạo môi trường làm việc đoàn kết và cạnh tranh 
lành mạnh; giao quyền quyết định độc lập, tự chủ cho nhân viên theo từng chức danh công 
việc để người lao động phát huy hết khả năng sáng tạo và năng lực làm việc.  
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Ngoài ra, các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công nhân viên luôn được Công ty 
thực hiện tốt. Hàng năm, Công ty đều tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức cho công nhân 
viên đi nghỉ mát tạo không khí thi đua đoàn kết trong Công ty. 

Đặc biệt Công ty có chính sách bán cổ phần ưu đãi cho toàn bộ công nhân viên Công ty, điều 
này là một trong những yếu tố khiến nhân viên làm việc hết mình, gắn bó với Công ty. 

9.3 Chính sách đào tạo 

Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho người lao động 
vì công ty luôn ý thức được rằng nguồn nhân lực là vô cùng quý giá, quyết định sự thành công 
và phát triển của Công ty.  

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên có thể được tiến hành theo các hình thức sau: Đào 
tạo nội bộ; Mời chuyên gia bên ngoài đến đào tạo tại Công ty hoặc gửi nhân viên Công ty dự 
học các khoá đào tạo tại bên ngoài.  

Công ty cũng thường xuyên mở các lớp đào tạo về môi giới, định giá  bất động sản, quản lý sàn 
giao dịch bất động sản cho nhân viên và  quản lý để nâng cao nghiệp vụ. Nhân viên quản lý 
điều hành được cử tham gia các buổi hội thảo, học tập nhằm nắm bắt, triển khai và ứng dụng 
các tiến bộ khoa học công nghệ, quản lý mới. 

9.4 Chế độ tiền lương 

Công ty xây dựng chính sách tiền lương đồng bộ thống nhất, tiền lương được trả đúng căn cứ 
trên mức độ lao động và tính chất công việc, mức đóng góp của người lao động. Chính sách 
tiền lương của Công ty như sau: 

 Lương tháng của cán bộ nhân viên được trả căn cứ theo bảng lương của Công ty và các 
chế độ khác theo qui định của Luật Lao động. 

 Cán bộ nhân viên có thể được điều động làm thêm giờ. Cách tính lương thêm giờ và tổng 
giờ làm thêm trong tháng được thực hiện đúng theo Luật lao động Việt Nam.  

 Chế độ nâng bậc lương: Công ty xét duyệt, điều chỉnh lương và tiền công được tiến hành 
vào tháng 10 hàng năm dựa trên các yếu tố và điều kiện xét duyệt nâng lương. Ngoài ra, 
Công ty có chế độ phụ cấp: phụ trách nhiệm, cấp chức vụ; phụ cấp điện thoại; trợ cấp tiền 
cơm …cho nhân viên.  

 Thưởng: Công ty có chính sách thưởng để khuyến khích người lao động hăng hái làm việc, 
cải tiến kỹ thuật, quản lý  mang lại lợi nhuận, đóng góp vào sự phát triển của Công ty. Các 
hình thức thưởng của Công ty bao gồm: lương tháng 13, thưởng vượt mức doanh thu, 
thưởng cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý…. 

9.5 Chế độ nghỉ phép, lễ, Tết 

Công ty thực hiện theo luật định. Ngoài ra vào dịp tết nguyên đáng công ty luôn cho nhân viên 
nghỉ thêm từ 4 đến 6 ngày được hưởng lương để cán bộ, nhân viên có điều kiện được nghỉ 
ngơi, vui tết cùng gia đình trong dịp tết.   

9.6 Bảo hiểm và phúc lợi 

Công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác của 
cán bộ công nhân viên theo luật định.  
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9.7 Tổ chức công đoàn 

Công đoàn Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật Công đoàn và các luật liên quan khác.   

10. Chính sách cổ tức  

Theo Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành, Công ty chỉ trả cổ tức cho cổ đông khi kinh 
doanh có lãi sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính và trích lập 
các quỹ. Sau khi chi trả cổ tức, Công ty phải đảm bảo các khoản nợ đến hạn phải trả. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức dựa trên đề xuất của Hội 
đồng quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng kinh doanh cho những 
năm tiếp theo. 

Để tích lũy vốn phát triển kinh doanh của Công ty, Hoàng Quân đã không chi trả cổ tức trong 
năm 2008 và năm 2009. Dự kiến năm 2010 Công ty cũng không chi trả cổ tức. 

11. Tình hình hoạt động tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm. Báo cáo Tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập và trình bày theo 
các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản 

11.1.1 Trích khấu hao tài sản cố định 

Công ty trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao 
được ước tính phù hợp theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài 
chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 

Thời gian khấu hao áp dụng cho cho các loại tài sản tại Công ty như sau: 

 Nhà cửa, vật kiến trúc:    25 năm 

 Máy móc thiết bị 04 - 06 năm 

 Phương tiện vận tải, truyền dẫn:  06 - 10 năm 

 Thiết bị văn phòng, phương tiện phục vụ quản lý:  03 - 05 năm 

 Phần mềm kế toán: 03 năm 

11.1.2 Mức lương bình quân 

Thu nhập bình quân trên đầu người của Công ty năm 2009 là 8.000.000 đồng/tháng. Đây là 
mức thu nhập rất cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành. 

11.1.3 Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, 2009 và báo cáo 6 tháng đầu năm 2010 đã 
được soát xét, Công ty thanh toán các công nợ đầy đủ và đúng hạn cho nhà cung cấp, không 
có nợ quá hạn. 

11.1.4 Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp và các khoản phải nộp khác theo đúng quy định của Nhà nước và cơ quan thuế. 

11.1.5 Trích lập các quỹ 
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Sau khi kết thúc niên độ tài chính, Công ty tiến hành trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 
theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam. 

Tỷ lệ trích lập các Quỹ sẽ do Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm. Tình hình số dư các 
quỹ năm 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 như sau: 

Số dư các quỹ cuối năm 2008, 2009, 6 tháng đầu năm 2010 
Đvt: triệu đồng 

STT Diễn giải 31/12/2008 31/12/2009 30/06/2010 

1 Quỹ đầu tư phát triển - 146 146

2 Quỹ dự phòng tài chính - 73 73

3 Quỹ khen thưởng phúc lợi - 336 176

TỔNG CỘNG: - 555 395

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTC hợp nhất kiểm toán 2009 – BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010 

11.1.6 Tổng dư nợ vay 

Tổng dư nợ vay ngân hàng của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2009 là 358.942 triệu đồng 
và tại thời điểm 30/06/2010 là 303.919 triệu đồng. Tình hình vay và nợ dài hạn từ Ngân hàng 
như sau: 

Tình hình dư nợ vay đến ngày 30/06/2010 
Đvt: triệu đồng 

STT Ngân hàng 31/12/2009  30/06/2010 

  Vay và Nợ ngắn hạn 174.848 74.485

1 Vay ngắn hạn 64.355 40.478

2 Vay cá nhân 8.000 8.500

3 Vay dài hạn đến hạn trả 102.493 25.237

  Vay và Nợ dài hạn 184.094 229.434

1 Ngân hàng ANZ - CN phụ tại TP. HCM 201 201

2 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn - CN TP. HCM 13.419 0

3 Ngân hàng HSBC 239 174

4 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Vĩnh 
Long 18.566 18.566

5 Ngân hàng TMCP An Bình - CN Vĩnh Long 25  

6 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 
CN Vĩnh Long 151.644 210.493

  Tổng cộng 358.942 303.919

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTC hợp nhất kiểm toán 2009 – BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010 

11.1.7 Các khoản đầu tư 
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Chi tiết các khoản đầu tư  
Đvt: triệu đồng 

STT Khoản mục 31/12/2008 31/12/2009 31/03/2010 

1. Đầu tư ngắn hạn - 31.800 31.800

2. Đầu tư dài hạn  347.122 82.125 82.586

2.1 Đầu tư vào CT TNHH Liên doanh Hoa 
Chen Long Đức Phong – Hoàng Quân 597 1.360 1.821

2.2 Đầu tư dài hạn khác 346.525 80.765 80.765

 TỔNG CỘNG 347.122 113.925 114.386

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTC hợp nhất kiểm toán 2009 – BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010 

                   

11.1.8 Tình hình công nợ 

Các khoản phải thu 
Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
31/12/2008 31/12/2009 30/06/2010 

Số dư Nợ quá hạn Số dư Nợ quá hạn Số dư Nợ quá hạn 

Phải thu của khách hàng 87.410 - 149.442 - 262.713 -

Trả trước cho người bán 375.480 - 250.756 - 311.549 -

Phải thu khác 46.007 - 151.974 - 167.644 -

Tổng cộng 508.897 - 552.172 - 741.906 -

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTC hợp nhất kiểm toán 2009 – BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010 

Các khoản phải trả 
Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

31/12/2008 31/12/2009 30/06/2010 

Số dư 
Nợ quá 

hạn 
Số dư 

Nợ quá 
hạn 

Số dư 
Nợ quá 

hạn 

Nợ ngắn hạn  

Vay và nợ ngắn hạn 39.482 - 174.848 - 74.485 -

Phải trả cho người bán 34.114 - 289.957 - 77.298 -

Người mua trả tiền trước 778.567 - 351.494 - 600.839 -

Các khoản thuế phải nộp 3.155 - 58.961 - 102.140 -

Phải trả cán bộ CNV 41 - 2.290 - 2.373 -
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Chỉ tiêu 

31/12/2008 31/12/2009 30/06/2010 

Số dư 
Nợ quá 

hạn 
Số dư 

Nợ quá 
hạn 

Số dư 
Nợ quá 

hạn 

Chi phí phải trả 50.813 - 59.252 - 212.607 -

Phải trả phải nộp khác 59.314 - 126.576 - 167.856 -

Quỹ khen thưởng phúc lợi - - 336 - 176

Nợ dài hạn 47.152 - 293.110 - 387.831 -

Tổng cộng 1.012.638 - 1.356.824 - 1.625.605 -

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, BCTC hợp nhất kiểm toán 2009 – BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010 

11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 6 tháng đầu 
năm 2010 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
- Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ – Hàng tồn kho 
Nợ ngắn hạn 

 
 

83,95% 
 

54,93% 

 
 

115,87% 
 

58,71% 
 

 
 

135,43% 
 

65,55% 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 
86,56% 
644,09% 

 
70,78% 
336,32% 

 
72,31% 
347,54% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
- Vòng quay hàng tồn kho 

    Giá vốn hàng bán     .          
Hàng tồn kho bình quân 

- Vòng quay tổng tài sản 
- Vòng quay khoản phải thu 

 
 

16,88% 
 

4,10% 
7,34% 

 
 

78,78% 
 

30,86% 
89,76% 

 
 

25,95% 
 

14,34% 
46,15% 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%) 
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 
thu thuần 

 
4,40% 
1,17% 
0,16% 
1,67% 

 
12,48% 
14,73% 
3,10% 
13,75% 

 

 
5,79% 
3,70% 
0,77% 
11,78% 

Về khả năng thanh khoản, hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty khá thấp, năm 2008 tài 
sản lưu động của Công ty chỉ bằng 0,84 lần so với nợ ngắn hạn và năm 2009 hệ số này chỉ đạt 
1,16. Hệ số thanh toán nhanh của Công ty cũng chỉ vào khoảng 0,6 (nhỏ hơn hệ số an toàn là 
1). Tuy nhiên về bản chất, trong cơ cấu nợ ngắn hạn của Công ty có 3 khoản mục chính là (i) 
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Vay và nợ ngắn hạn, (ii) Phải trả cho người bán và (iii) Người mua trả tiền trước. Do khách 
hàng của Công ty phải trả tiền theo tiến độ thực hiện dự án nên khoản mục người mua trả tiền 
trước chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu nợ ngắn hạn. Đến khi Công ty hoàn tất sản phẩm và 
bàn giao cho khách hàng thì khoản mục này sẽ được chuyển và ghi nhận thành doanh thu, vì 
vậy khi không xảy ra những rủi ro bất khả kháng thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng 
thanh khoản của Công ty. 

Về khả năng sinh lợi của Công ty, trong giai đoạn 2008 đến nay, các sản phẩm bất động 
sản của Hoàng Quân đưa vào kinh doanh chưa nhiều, trong khi giai đoạn đầu thực hiện dự án 
Công ty phải chịu nhiều chi phí như chi phí xây dựng, chi phí quản lý… nên các chỉ tiêu về khả 
năng sinh lời của Công ty còn thấp (tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 12,5% 
và lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chỉ đạt 14,7%). 

Kể từ nửa cuối năm 2010 trở đi, khi các dự án của Hoàng Quân lần lượt được tung ra thị 
trường và thu về lợi nhuận cao, các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty sẽ được cải thiện 
đáng kể và Công ty sẽ luôn duy trì mức lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) trên 5.000 đồng/cổ 
phần. 

12. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 

12.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 TRƯƠNG ANH TUẤN Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 

2 LÊ ĐÌNH VIÊN Thành viên HĐQT 

3 NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG Phó CT HĐQT kiêm Phó TGĐ 

4 TRƯƠNG ĐỨC HIẾU Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 

5 TRƯƠNG THÁI SƠN Thành viên HĐQT 

6 LÊ TRỌNG NGỌC Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 

7 NGUYỄN NGỌC CƯ Thành viên HĐQT 
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 Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Họ và tên:  TRƯƠNG ANH TUẤN 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  29/9/1964  
Nơi sinh:  Ninh Thuận 
CMND 024257249 cấp ngày 20/7/2006 tại CA Tp.HCM 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh  
Quê quán:  Ninh Thuận 
Địa chỉ thường trú:  373 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39144016 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh 
Quá trình công tác:  

+ Từ 1990 – 1994 : Kế toán trưởng – Trưởng phòng Kế hoạch Công ty xây dựng Ninh Phước 
-  Ninh Thuận. 

+ Từ 1995 – 1998 : Trưởng phòng Kinh doanh, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Nghi Gia 
(Singapore) – Tp.HCM. 

+ Từ 1998 – 1999 : Trưởng phòng Kinh doanh, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Phước 
(Indo) – Tp.HCM 

+ Từ 1999 – 2000 : Trưởng phòng Kinh doanh, Trợ lý Giám đốc Công ty Thành Danh – Việt 
Nam. 

+ Từ tháng 8/2000 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP TV – TM – DV Điạ ốc 
Hoàng Quân 

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP TV – TM – DV Điạ ốc 
Hoàng Quân 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: - Chủ tịch HĐQT Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Bình 
Thuận 

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê 
Kông 

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ. 
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Kiến Trúc, Tp.HCM. 
- Chủ tịch HĐTV Công ty  TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân, Tp.HCM 
- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nam Quân, Tp.HCM 

Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) 22.610.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,5% tổng số cổ phần 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: 22.610.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,5% tổng số cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:    
+ Vợ: Nguyễn Thị Diệu Phương 2.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5% tổng số cổ phần 
+ Em: Trương Thái Sơn 1.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3% tổng số cổ phần 
+ Em: Trương Đức Hiếu 500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Ông Lê Đình Viên – Thành viên Hội đồng Quản trị 
Họ và tên:  LÊ ĐÌNH VIÊN 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  10/01/1951 
Nơi sinh:  Bình Định 
CMND 020102390 cấp ngày 08/5/2008 tại CA Tp.HCM 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh  
Quê quán:  Bình Định 
Địa chỉ thường trú:  42 Lý Thái Tổ, P.2, Q.3, TPHCM 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 22131058 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ khoa học 
Quá trình công tác:  

+ Từ 1975-1978 Cán bộ Sở Công nghiệp TPHCM 
+ Từ 1979-1994 Giám đốc Cty May Sài Gòn 3- Sở Công nghiệp TPHCM 
+ Từ 1994-2000 Chủ tịch Cty Trường Thịnh thuộc LĐLĐ TPHCM 
+ Từ 2001-2007 Chủ tịch HĐQT Cty CP-XD-GT-DV-TM Miền Nam 

+ Từ 2007 đến nay 

Chủ tịch HĐQT:  
Cty CP-XD-GT-DV-TM Miền Nam  
Cty CP Đầu Tư Nam Quân  
Kiêm Hiệu Trưởng Trường ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An  

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT:  
Cty CP-XD-GT-DV-TM Miền Nam  
Cty CP Đầu Tư Nam Quân  
Kiêm Hiệu Trưởng Trường ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT:  
Cty CP-XD-GT-DV-TM Miền Nam  
Kiêm Hiệu Trưởng Trường ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An 

Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) 1.990.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,975% tổng số cổ phần 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: 1.990.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,975% tổng số cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:   Không 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 
Họ và tên:  NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG 
Giới tính:    Nữ 
Ngày tháng năm sinh:  14/7/1965 
Nơi sinh:  Thừa Thiên Huế 
CMND 024257248 cấp ngày 27/4/2004 tại CA Tp.HCM 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh  
Quê quán:  Thừa Thiên Huế 
Địa chỉ thường trú:  373 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39144016 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Quản trị Kinh doanh 
Quá trình công tác:  

+ Từ 2000 đến 2002 Phó Chủ tịch HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán, Công ty 
TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân, Tp.HCM 

+ Từ 2003 đến 2005 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán, Công ty 
CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông, Tp.HCM 

+ Từ 2006 đến nay Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP TV – TM - DV Địa ốc Hoàng Quân 
Chức vụ công tác hiện nay: - Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán – Công ty CP TV TM DV Địa ốc 

Hoàng Quân. 
- Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không 
Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) 2.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5% tổng số cổ phần 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: 2.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5% tổng số cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:    
+ Chồng: Trương Anh Tuấn 22.610.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,5% tổng số cổ phần 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Ông Trương Đức Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 
Họ và tên:  TRƯƠNG ĐỨC HIẾU 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  04/4/1972 
Nơi sinh:  Ninh Thuận 
CMND 024396201 cấp ngày 19/4/2005 tại CA Tp.HCM 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh  
Quê quán:  Ninh Thuận 
Địa chỉ thường trú:  337 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39144016 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 
Quá trình công tác:  

+ Từ 1998 đến 2002 Trưởng phòng Phát triển thị trường, Công ty XNK Nam Thái Sơn 
+ Từ 2002 đến nay Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, CTCP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng 
Quân 
Thành viên HĐQT, Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, Công ty CP TV – TM – DV Điạ ốc Hoàng 
Quân Mê Kông. 
Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Kinh doanh, Công ty CP Đầu tư Điạ ốc 
Hoàng Quân Cần Thơ. 
Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, Công ty CP Đầu tư Điạ ốc Hoàng Quân 
Bình Thuận. 

Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) 500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: 500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:   Không 

+ Anh: Trương Anh Tuấn 22.610.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,5% tổng số cổ phần 
+ Anh: Trương Thái Sơn 1.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3% tổng số cổ phần 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Ông Trương Thái Sơn – Thành viên HĐQT 
Họ và tên:  TRƯƠNG THÁI SƠN 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  07/3/1967  
Nơi sinh:  Ninh Thuận 
CMND 024304963 cấp ngày 08/11/2007 tại CA Tp.HCM 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh  
Quê quán:  Ninh Thuận 
Địa chỉ thường trú:  175 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39144016 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh 
Quá trình công tác:  

+ Từ 1992 đến 1994 Giám đốc Marketing, Công ty VPP Bến Nghé 
+ Từ 1994 đến 1995 Giám đốc Kinh doanh, Công ty thương mại DX 
+ Từ 1996 đến 1997 Giám đốc Kinh doanh, Công ty TNHH Long Sư 
+ Từ 1998 đến 2001 Giám đốc Kinh doanh, Công ty TNHH Bao bì và Mực in Việt Nam 
+ Từ 2002 đến 04/2010 Phó tổng Giám đốc, Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân 
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân 
Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) 1.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3% tổng số cổ phần 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: 1.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3% tổng số cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:    
+ Anh: Trương Anh Tuấn 22.610.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,5% tổng số cổ phần 
+ Em: Trương Đức Hiếu 500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Ông Lê Trọng Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 
Họ và tên:  LÊ TRỌNG NGỌC 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  1962 
Nơi sinh:  Kiên Giang 
CMND 370630797 cấp ngày 14/4/2004 tại CA Kiên Giang 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh 
Quê quán:  Kiên Giang 
Địa chỉ thường trú:  239 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Rạch Giá, Kiên Giang 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39144016 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng 
Quá trình công tác:  

+ Từ 1984 đến 1993 - Chỉ huy trưởng Công trường, Công ty XNK Kiên Giang. 
- Đội trưởng, Công ty xi măng Kiên Giang 

+ Từ 1993 đến 1996 Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty CP Tư vấn xây dựng Kiên 
Giang. 

+ Từ 1997 đến 2007 Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Tư vấn xây dựng Kiên Giang 

+ Từ 2007 đến 2010 Phó Tổng Giám đốc thường trực, Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc 
Hoàng Quân. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực, Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc 
Hoàng Quân. 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc, Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông 
Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) 70.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,175% tổng số cổ phần 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: 70.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,175% tổng số cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:   Không 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

 
 Ông Nguyễn Ngọc Cư – Thành viên HĐQT  

Họ và tên:  NGUYỄN NGỌC CƯ 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  15/6/1942 
Nơi sinh:  Quảng Trị 
CMND 022042851 cấp ngày 07/01/2003 tại CA Tp.HCM 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh  
Quê quán:  Quảng Trị 
Địa chỉ thường trú:  71 đường số 5 (số cũ 19K3) CX Chu Văn An, P26,Q.Bình Thạnh,Tp.HCM 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39144016 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh 
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Quá trình công tác:  
+ Từ 1981 đến 2002 Sở KHoa học – Công nghệ, Tp.HCM 

+ Từ 2004 đến nay - Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân, Tp.HCM 
- Công ty CP Đầu tư Nam Quân 

Chức vụ công tác hiện nay: - Thành viên HĐQT, Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân 
- Trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Giáo dục, Công ty CP TV – TM – 
DV Địa ốc Hoàng Quân 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Đầu tư Nam Quân, Tp.HCM 
Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) 50.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,125% tổng số cổ phần 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: 50.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,125% tổng số cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:   Không 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
 

12.2 Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc  

STT Họ và tên Chức vụ 

1 TRƯƠNG ANH TUẤN Tổng Giám đốc 

2 NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG Phó Tổng Giám đốc 

3 TRƯƠNG ĐỨC HIẾU Phó Tổng Giám đốc 

4 LÊ TRỌNG NGỌC Phó Tổng Giám đốc 

5 NGUYỄN TÔN Phó Tổng Giám đốc 

6 HOÀNG ĐẠO CUNG Phó Tổng Giám đốc 

7 VŨ TRỌNG ĐẮC Phó Tổng Giám đốc 

 
 Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

(xem phần sơ yếu lý lịch của Thành viên Hội đồng quản trị) 
 Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

(xem phần sơ yếu lý lịch của Thành viên Hội đồng quản trị) 
 Ông Trương Đức Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

(xem phần sơ yếu lý lịch của Thành viên Hội đồng quản trị) 
 Ông Lê Trọng Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

(xem phần sơ yếu lý lịch của Thành viên Hội đồng quản trị) 
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 Ông Nguyễn Tôn –Phó Tổng Giám đốc 
Họ và tên:  NGUYỄN TÔN 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  27/3/1960 
Nơi sinh:  Ninh Thuận 
CMND 024470899 cấp ngày 12/12/2005 tại CA Tp.HCM 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh  
Quê quán:  Ninh Thuận 
Địa chỉ thường trú:  333/4 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39144016 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Hoá 
Quá trình công tác:  

+ Từ 2002 đến nay Công tác tại Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân 
Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Thi công Xây dựng, Công ty CP TV – TM – DV Địa 

ốc Hoàng Quân. 
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không 
Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) Không 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:   Không 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Ông Hoàng Đạo Cung – Phó Tổng Giám đốc 
Họ và tên:  HOÀNG ĐẠO CUNG 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  27/01/1944 
Nơi sinh:  Hà Nội 
CMND 011259647 cấp ngày 14/7/2006 tại CA Hà Nội 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh  
Quê quán:  Hà Nội 
Địa chỉ thường trú:  Cư xá Trần Kế Xương, Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39974609 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Giáo sư – Tiến sĩ Kiến trúc sư 
Quá trình công tác:  

+ Từ 2008 đến nay Công tác tại Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân 
Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật, Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng 

Quân. 
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc, Công ty CP Việt Kiến Trúc 
Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) Không 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:   Không 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Ông Vũ Trọng Đắc –Phó Tổng Giám đốc 
Họ và tên:  VŨ TRỌNG ĐẮC 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  08/01/1950 
Nơi sinh:  Lạng Sơn 
CMND 020062054 cấp ngày 16/01/2007 tại CA Tp.HCM 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh  
Quê quán:  Nam Hà 
Địa chỉ thường trú:  23 Vũ Huy Tấn, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39144016 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế  
Quá trình công tác:  

+ Từ 1971 đến 1976 Giáo viên Trường Kinh tế I và Trường Cán bộ, Quản lý, Tổng cục Hậu 
cần, Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

+ Từ 1976 đến 1988 Cán bộ văn phòng 2 Bộ Cơ khí Luyện kim, Tp.HCM và Giáo viên, Cán bộ 
quản lý Trường Kỹ thuật Cao Thắng, Tp.HCM 

+ Từ 1988 đến 2010 Trưởng phòng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH 1 Thành viên Phát 
triển và Kinh doanh nhà Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn 

+ Từ tháng 3/2010 đến nay Phó Tổng Giám đốc Đầu tư – Quản lý dự án, Công ty CP TV – TM – DV 
Điạ ốc Hoàng Quân 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Đầu tư – Quản lý dự án, Công ty CP TV – TM – DV 
Điạ ốc Hoàng Quân 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không 
Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) 30.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,075% tổng số cổ phần 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: 30.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,075% tổng số cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:   Không 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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12.3 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 BÙI KẾ THIỆN Trưởng Ban kiểm soát 

2 ĐOÀN THỊ BÍCH LAN Thành viên Ban kiểm soát 

3 HỒ ĐÌNH HIẾU Thành viên Ban kiểm soát 

 
 Ông Bùi Kế Thiện – Trưởng Ban kiểm soát 

Họ và tên:  BÙI KẾ THIỆN 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  14/11/1970 
Nơi sinh:  Lâm Đồng 
CMND 025031191 cấp ngày 30/5/2009 tại CA Tp.HCM 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh 
Quê quán:  Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc 
Địa chỉ thường trú:  176 Đường 42, P.Bình Trưng Đông, Q.2, Tp.HCM 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39144016 - 39913808         
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Kinh tế 
Quá trình công tác:  

+ Từ 1993 - 1995 Kế toán tại Công ty Giống Cây trồng Miền Nam 
+ Từ 1995 – 2007 Kế toán – Kế toán trưởng Công ty Công nghiệp Cao su RUBIMEX 
+ Từ 2007 – 2009 Kế toán trưởng Công ty CP TV – TM - DV Địa ốc Hoàng Quân 
+ Từ 2009 - nay Trưởng ban kiểm soát Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân 

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân 
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không 
Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) 35.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,088% tổng số cổ phần 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: 35.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,088% tổng số cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:   Không 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Bà Đoàn Thị Bích Lan – Thành viên Ban kiểm soát 
 

Họ và tên:  Đoàn Thị Bích Lan 
Giới tính:    Nữ 
Ngày tháng năm sinh:  06/09/1979 
Nơi sinh:  Thành phố Hồ Chí Minh 
CMND 023227405 cấp ngày 29/5/1996 tại CA Tp.HCM 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh  
Quê quán:  Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ thường trú:  B13/387 xã Đa Phước, Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39144016 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kế toán tài chính 
Quá trình công tác:  

+ Từ 2000 đến 2002 Chuyên viên thẩm định giá – Trung tâm thông tin và Thẩm Định giá 
Miền Nam 

+ Từ 2003 đến nay Chuyên viên tài chính, Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân, 
Tp.HCM 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm Soát – Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân. 
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không 
Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) 15.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.038% tổng số cổ phần 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: 15.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.038% tổng số cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:    
+ Chồng:   
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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 Ông Hồ Đình Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát 
Họ và tên:  HỒ ĐÌNH HIẾU 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  31/7/1978 
Nơi sinh:  Dăk Lăk  
CMND 240553663 cấp ngày 30/12/2005 tại Đăk Lăk 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh 
Quê quán:  Thừa Thiên Huế 
Địa chỉ thường trú:  17 Ngô Mây, Tp.Buôn Ma Thuộc, Dăc Lăk 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39913808 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Kiến trúc sư 
Quá trình công tác:  

+ Từ 2001 đến 2005  Nhân viên tư vấn thiết kế và giám sát thi công công trình – Công ty Kinh 
doanh nhà Dăk Lăk 

+ Từ 2006 đến nay Nhân viên Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân, Tp.HCM 
Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân 

Phó ban quản lý Giáo dục – Đầu tư, Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc 
Hoàng Quân, Tp.HCM. 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Ban quản lý dự án, Công ty CP Đầu tư Nam Quân, Tp.HCM 
Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: 20.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:   Không 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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12.4 Kế toán trưởng 

Họ và tên:  NGUYỄN HOÀI THU 
Giới tính:    Nam 
Ngày tháng năm sinh:  28/9/1977 
Nơi sinh:  Tiền Giang 
CMND 311452221 cấp ngày 10/4/1992 tại CA Tiền Giang 
Quốc tịch:  Việt Nam 
Dân tộc:  Kinh  
Quê quán:  Tiền Giang 
Địa chỉ thường trú:  Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39144016 
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế 
Quá trình công tác:  

+ Từ 10/1999 đến 10/2001 Kế toán giá thành, Công ty giày An Giang 
+ Từ 11/2001 đến 12/2003 Kế toán tổng hợp, Công ty TNHH Chenfeng 
+ Từ 01/2004 đến 09/2007 Kế toán trưởng, Công ty TNHH Phổ Bình 
+ Từ 10/2007 đến nay Kế toán trưởng, Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân 

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng, Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân 
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không 
Số CP nắm giữ:  
(thời điểm 30/08/2010) 35.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,088% tổng số cổ phần 

+ Đại diện sở hữu:  Không 
+ Cá nhân sở hữu: 35.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,088% tổng số cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
Những người có liên quan:   Không 
Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

 

13. Tài sản 

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính đến ngày 30/06/2010 

Đvt: triệu đồng 

STT Khoản mục Nguyên Giá
Khấu hao 

luỹ kế 
Giá trị còn lại Tỷ lệ còn lại

 Tài sản cố định hữu hình 148.480 11.497 136.983 92,3%
1 Nhà cửa, vật kiến trúc 128.501 1.354 127.147 98,9%
2 Máy móc và thiết bị 1.716 446 1.270 74,0%
3 Thiết bị truyền dẫn 14.708 7.189 7.519 51,1%
5 Dụng cụ quản lý 3.555 2.508 1.047 29,5%
 Tài sản cố định vô hình 3.039 263 2.776 91,3%
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STT Khoản mục Nguyên Giá
Khấu hao 

luỹ kế 
Giá trị còn lại Tỷ lệ còn lại

1 Quyền sử dụng đất 2.807 184 2.623 93,4%
2 Phần mềm vi tính 232 79 153 65,9%

 CỘNG 151.519 11.760 139.759 92,2%

Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010 

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức những năm tiếp theo 

Kế hoạch lợi nhuận 2010-2013 

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2010-2013 

  

  

2010 2011 2012 2013 

Kế 
hoạch 

(tỷ 
đồng) 

% tăng 
giảm so 

với 
2009 

Kế 
hoạch 

(tỷ 
đồng) 

% tăng 
giảm 
so với 
2010 

Kế hoạch 
(tỷ đồng)

% 
tăng 
giảm 
so với 
2011 

Kế hoạch 
(tỷ đồng)

% 
tăng 
giảm 
so với 
2011 

Vốn điều lệ 400,0 0,0 500,0 25,0 500,0 0,0  500,0 0,0 

Doanh thu thuần 950,0 88,9 1.516,0 59,6 2.298,0 51,6  4.104,9 78,6 

Lợi nhuận sau thuế (LNST) 200,0 227,9 300,0 50,0 450,0 50,0  856,1 90,2 

Tỷ lệ LNST/ DThu thuần 21,1%  19,8  19,6   20,9  

Tỷ lệ LNST /Vốn điều lệ 50,0%  60,0  90,0   171,2  

EPS (đồng/cp) 5.000 227,9 6.000 20,0 9.000 50,0  17.122 90,2 

Cổ tức/mệnh giá -   15%  15%   15%  

Nguồn: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân 

Căn cứ thực hiện kế hoạch 

Năm 2010 

 Dự án Cheery Apartment (Hoàng Quân sở hữu 100%): Thiết kế căn hộ cao cấp trên 
tổng diện tích 4.985 m2, tại khu vưc quận 2, thành phố hồ chí minh. Vớii thiết kế tổng 
thể bao gồm 4 căn biệt thự và 99 căn hộ cao cấp. Đã bán được 4 căn biệt thự và hơn 
65 căn nhà. Năm 2010 sẽ hoàn thành gần 60% tiến độ thi công và ghi nhận 163,8 tỷ 
đồng doanh thu và 41,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

 Dự án biệt thự sinh thái Châu Pha Vũng Tàu (Hoàng Quân sở hữu 60%): Dự án với tổng 
diện tích 4,5 ha bao gồm 76 căn biệt thự cao cấp. Dự án đã bán được gần 40 căn với 
giá bình quân 1,3 tỷ/căn và dự kiến trong năm 2010 sẽ bán hơn 53 căn trong tổng số 
76 căn biệt thự. Dự án Châu Pha Vũng Tàu dự kiến mang lại doanh thu là 69,16 tỷ đồng 
và đóng góp 19,76 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2010. 

 Dự án Khu Dân Cư Bình Minh (Hoàng Quân sở hữu 75%): Dự án với tổng quy mô gần 
30ha, với 1185 căn nhà phố liên kế nằm ngay trục đường quốc lộ 1A và cầu Cần Thơ, 
hiện dự án đã bán hơn 800 căn nhà phố, dự kiến dự án khu dân cư Bình Minh sẽ đóng 
góp khoảng 36,3 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2010. 

 Dự án Khu Công nghiệp Bình Minh: Tổng diện tích cho thuê ước tính hơn 86ha, và đã 
thực hiện cho thuê 8,2ha diện tích, kết thúc năm 2010 sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng cho 
thuê với tổng diện tích hơn 40ha cơ sở hạ tầng với giá bình quân hơn 60 USD trên 1m2 
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đất cho thuê. Dự kiến doanh thu ghi nhận trong năm 2010 của dự án khoảng hơn 347 
tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến hơn 143 tỷ đồng. 

 Dự án Khu Công Nghiệp Hàm Kiệm: Tổng diện tích cho thuê khoảng 101 ha. Trong năm 
2010 đã thực hiện cho thuê 9ha và dự kiến kết thúc năm 2010 sẽ hoàn thành bàn giao 
cơ sở hạ tầng cho thuê gần 20 ha, ghi nhận doanh thu 99,3 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 
28 tỷ đồng. 

Năm 2011: 

 Dự án Cheery Apartment sẽ bàn giao trong năm 2011, 40% doanh thu căn hộ và 20% 
doanh thu biệt thự còn lại sẽ được hoạch toán thời gian này. Ngoài ra, việc khai thác 
hơn 20% diện tích thương mại dịch vụ trong năm 2011. Dự kiến ghii nhận 107,36 tỷ 
đồng doanh thu và 27 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho Hoàng Quân. 

 Dự án Cao Ốc Bình Trưng Đông: Đây là dự án thứ 2 của Hoàng Quân sau dự án Cheery 
Apartment tại khu vực quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án với tổng diện tích hơn 
5.500m2, dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm với số lượng hơn 100 căn hộ. Doanh 
thu dự kiến ghi nhận gần 120 tỷ đồng doanh thu và hơn 33 tỷ đồng lợi nhuận trước 
thuế. 

 Dự án Châu Pha Vũng Tàu: dự kiến sẽ bán toàn bộ 23 căn biệt thự còn lại trong năm 
2011 và ghi nhận doanh thu 19 trong tổng 23 căn sẽ mang lại 24,7 tỷ đồng doanh thu. 
Ngoài ra, trong năm 2011 dự kiến sẽ khai thác 20% diện tích kinh doanh thương mai 
dịch vụ với giá bán bình quân 4,5 triệu/m2. Tổng doanh thu dự án mang lại dự kiến 
khoảng gần 30 tỷ đồng và 8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

 Dự án Châu Pha Vũng Tàu giai đoạn 2 (Hoàng Quân chủ đầu tư 100% vốn): nối tiếp sự 
thành công của dự án Châu Pha Vũng Tàu, Hoàng Quân sẽ triển khai dự án Châu Pha 
Vũng Tàu Giai đoạn 2 với quy mô 14ha và số lượng biệt thự gần 240 căn để tạo nên 
một khu vực tổ hợp biệt thự sinh thái đặc trưng. Dự kiến bán và bàn giao nhà trong 
năm ước tính khoảng 40% số lượng trong tổng gần 240 căn biệt thự. Ghi nhận doanh 
thu 134,4 tỷ đồng và hơn 35 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 

 Dự án Khu Dân cư Bình Minh trong năm 2011 dự kiến sẽ bán toàn bộ sản phẩm còn lại 
của dự án, đóng góp 286,55 tỷ đồng doanh thu và gần 72 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 

 Dự án Hoàng Quân Plaza: Kết thúc năm 2011 sẽ hoàn thành gần 70% tiến độ xây dựng 
và doanh thu dự kiến ghi nhận trong năm khoảng 750 tỷ và gần 200 tỷ đồng lợi nhuận 
trước thuế. 

 Dự án Khu Công nghiệp Bình Minh: dự kiến trong năm 2011, tổng diện tích cho thuê cơ 
sở hạ tầng của dự án khu công nghiệp Bình Minh vào khoảng hơn 30 ha. Dự kiến trong 
năm sẽ thực hiện bàn giao cơ sở hạ tầng cho thuê với quy mô khoảng 23ha, và ghi 
nhận 300 tỷ doanh thu cùng với hơn 100 tỷ lợi nhuận. 

 Dự án Khu Công nghiệp Hàm Kiệm: kế hoạch sẽ khai thác hơn 20% diện tích cho thuê 
còn lại của dự án, khoảng gần 20ha diện tích. Ghi nhận doanh thu 61,4 tỷ đồng và lợi 
nhuận trước thuế gần 20 tỷ đồng 

 Dự án tái định cư 14ha: Cùng với việc triển khai dự án tái định cư 14ha tại khu vực Cần 
Thơ trong năm 2010, năm 2011 việc hoàn thành các hạn mục, tiến độ thi công trên cơ 
sở ghi nhận gần 30% doanh thu trong tổng doanh thu dự án, doanh thu trong năm ước 
tính khoảng 48,2 tỷ đồng và 10,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

Năm 2012 

 Dự án Cheery Apartment: việc khai thác hơn 30% diện tích thương mại dịch vụ của của 
dự án, dự kiến mang lại 4,4 tỷ đồng doanh thu và 1,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 
trong năm 2012. 

 Dự án cao ốc Bình Trưng Đông quận 2: 2012 dự kiến sẽ là hoàn thành bàn giao đưa vào 
sử dụng, dự kiến sẽ ghi nhận 40% trong tổng doanh thu của dự án, ước tính khoảng 
gần 120 tỷ đồng doanh thu và 32 tỷ đồng lợi nhuận trứơc thuế. 
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 Dự án Châu Pha Vũng Tàu giai đoạn 1: Việc ghi nhận 5% doanh thu nhà biệt thự còn lại 
của dự án và khai thác hơn 50% diện tích kinh doanh thương mại dịch vụ dự kiến mang 
lại 12,5 tỷ đồng doanh thu và 3,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

 Dự án Châu Pha Vũng Tàu giai đoạn 2: trong giai đoạn 2012, kế hoạch doanh thu cho 
giai đoạn này vào tầm khoảng 72 căn nhà biệt thư, doanh thu ước tính khoảng 100,8 tỷ 
đồng và lợi nhuận trước thuế 25,7 tỷ đồng 

 Dự án Khu Dân Cư Bình Minh: trong giai đoạn này, dự án khu dân cư Bình Minh sẽ tiến 
hành khai thác việc triển khai sản phẩm cao ốc căn hộ và trung tâm thương mại dịch vụ 
trong tổ hợp dự án Khu Dân cư Bình Minh. Dự kiến việc triển khai sản phẩm cao ốc căn 
hộ trong giai đoạn này mang lại doanh thu khoảng 40 tỷ và đóng góp gần 10 tỷ lợi 
nhuận trước thuế. 

 Dự án Hoàng Quân Plaza: năm 2012, giai đoạn hoàn thành dự án Hoàng Quân Plaza. 
Doanh thu còn lại của dự án sẽ được ghi nhận toàn bộ trong giai đoạn này, ngoài ra dự 
kiến sẽ bắt đầu khai thác các sản phẩm thương mại dịch vụ của dự án. Khoảng 20% 
trong tổng diện tích kinh doanh thương mại dịch vụ được bán trong giai đoạn này. Dự 
kiến tổng doanh thu ghi nhận trong năm 2012 của dự án khoảng hơn 720 tỷ (trong đó, 
doanh thu căn hộ hơn 580 tỷ và doanh thu thương mại dịch vụ gần 137 tỷ đồng). Tổng 
lợi nhuận trước của dự án trong năm 2012 dự kiến vào khoảng gần 190 tỷ đồng. 

 Dự án Khu Công nghiệp Bình Minh: cùng với việc triển khai bàn giao cơ sở hạ tầng của 
các hợp đồng đã ký kết và dự kiến ký hợp đồng cho thuê trong năm phần còn lại của 
diện tích. Doanh thu ước tính ghi nhận trong năm 2012 khoảng gần 288 tỷ đồng và lợi 
nhuận ước tính gần 100 tỷ đồng trước thuế. 

 Dự án Khu Công Nghiệp Đông Bình: đây là dự án mở rộng của dự án khu công nghiệp 
Bình Minh, quy mô khoảng 350 ha. 2012 là năm tiền đề của dự án này. Cùng với tốc độ 
phát triển về quy mô của các doanh nghiệp trong khu vực, dự án Khu Công Nghiệp 
Đông Bình dự kiến sẽ triển khai tiến độ  lấp đầy diện tích cho thuê. Trong năm 2012, dự 
kiến cho thuê và ghi nhận doanh thu 5% diện tích, hoạch toán 43,2 tỷ đồng doanh thu 
và lợi nhuận trứơc thuế dự kiến gần 11 tỷ. 

 Dự án Khu Công Nghiệp Hàm Kiệm: trong năm 2012 dự kiến sẽ ký hợp đồng cho thuê 
phần còn lại diện tích của dự án. Dựa trên cơ sở bàn giao cơ sở hạ tầng các hợp đồng 
đã ký và hợp đồng mới ký kết, doanh thu ghi nhận trong năm 2012 dự tính vào khoảng 
96,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 27 tỷ đồng. 

 Dự án Khu Công Nghiệp Hàm Kiệm mở rộng: quy mô dự án rộng vào khoảng 150 ha. 
Đây là dự án giai đoạn 2 của dự án Khu Công Nghiệp Hàm Kiệm I. Ước tính doanh thu 
được ghi nhận trên cơ sở bàn giao 5% diện tích cho thuê, số tiền ghi nhận khoảng 28,5 
tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước tính gần 8 tỷ đồng 

 Dự án Khu Dân Cư Hàm Kiệm: Tổng quy mô dự án vào khoảng 63 ha, dự kiến xây dựng 
nhà phố liên kế với thiết kế 1 trệt 2 lầu. Doanh thu ban đầu trong giai đoạn 2012 của dự 
án ước tính đạt 5% trong tổng doanh thu hơn 2.000 tỷ của dự án. Doanh thu dự kiến: 
100 tỷ, lợi nhuận dự kiến: 24.7 tỷ đồng. 

 Dự án Khu Dân Cư Long An: Dự án khu dân cư Long An với tổng quy mô dự án 57.4 ha, 
thiết kế nhà biệt thự và nhà phố liên kế. Dự kiến trong giai đoạn này, việc triển khai bán 
sản phẩm nhà sẽ mang lại doanh thu gần 200 tỷ (đạt được gần 10% trong tổng số 
doanh thu dự án) và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 40 tỷ (chiếm 8% trong tổng lợi 
nhuận trước thuế của toàn bộ dự án) 

 Dự án Tái Định Cư Cần Thơ: năm 2012 sẽ đẩy mạnh tiến độ thi công hoàn thành bàn 
giao sản phẩm trên cơ sở ghi nhận doanh thu bằng xấp sỉ 40% tổng doanh thu của toàn 
bộ dự án. Ước tính doanh thu khoảng 68,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 14 
tỷ đồng trong giai đoạn này. 

 Dự án Khu Đô Thị Cần Thơ: dự án với tổng diện tích 320 ha, đây là dự án tổ hợp các 
khu nhà ở liên kế, nhà biệt thự và cao ốc căn hộ. Tổng doanh thu dự án ước tính gần 
15.000 tỷ và được thực hiện qua nhiều giai đoạn, dự kiến sẽ kết thúc việc triển khai vào 
năm 2016. Trong giai đoạn 2012, dự án đây là giai đoạn đầu tiên đưa dự án vào khai 
thác, dự kiến doanh thu trong giai đoạn này sẽ mang lại khoảng 1.000 tỷ đồng (chiếm 
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gần 7% tổng doanh thu toàn dự án) bao gồm việc bán các sản phẩm nhà phố liên kế, 
biệt thự. Ước tính lợi nhuận năm 2012 của dự án ghi nhận khoảng 200 tỷ đồng trước 
thuế. 

 Dự án trường Đại Học Đồng Bằng Cửu Long: đây là một dự án rất riêng thuộc hệ thống 
Hoàng Quân so với các công ty bất động sản cùng ngành. Dự án với tổng quy mô 
khoảng 102 ha, ngay tại khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ. Dự kiến trong năm 
2012, Hoàng Quân đưa vào khai thác và mang lại doanh thu gần 100 tỷ đồng (chiếm 
hơn 5% trong tổng doanh thu của dự án) và lợi nhuận trước thuế  

 Dự án khu phi thuế quan Trà Vinh: Nằm ngay vị trí trọng điểm khu vực, thuận lợi cho 
viện vận chuyển thông thương hàng hoá bằng được sông lẫn đường biển, dự án khu phi 
thuế quan Trà Vinh với tổng diện tích 500ha dự kiến sẽ được đưa vào khai thác vào năm 
2012, doanh thu trong năm ước tính chiếm khoảng 5% (trong tổng doanh thu hơn 
1.800 tỷ của toàn bộ dự án) hơn 120 đồng và đóng góp hơn 25 tỷ đồng lợi nhuận trước 
thuế. 

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức  

Nền kinh tế Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực, ngành xây dựng và kinh doanh 
bất động sản cũng đã có những dấu hiệu ấm dần lên và hoạt động của Công ty cũng đang phát 
triển theo chiều hướng khả quan. Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa Ốc 
Hoàng Quân có định hướng đầu tư rõ ràng, đưa ra các chiến lược đầu tư, kế hoạch tài chính và 
phát triển dự án có hiệu quả. Các dự án của Hoàng Quân đang được thực hiện đúng như tiến 
độ đề ra, đồng thời Công ty cũng tiến hành các hoạt động marketing và bán hàng có hiệu quả 
để tiêu thụ sản phẩm của mình. 

Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng kinh doanh, tình hình tài chính hiện nay 
của Hoàng Quân, cùng với việc phân tích thị trường kinh doanh bất động sản tại thành phố Hồ 
Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, Sacombank-SBS cho rằng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 
của Hoàng Quân dự kiến trong giai đoạn 2010-2013 hoàn toàn có thể đạt được nếu không xảy 
ra những sự kiện rủi ro bất khả kháng. 

Công ty Chứng khoán Sacombank-SBS lưu ý rằng những nhận xét của chúng tôi chỉ có giá 
trị tham khảo cho các nhà đầu tư. Sacombank-SBS khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo 
Bản cáo bạch này trước khi quyết định đầu tư. Các thông tin trình bày hoặc các nhận định nêu 
trên không hàm ý Sacombank-SBS bảo đảm giá trị của cổ phiếu và kết quả đầu tư vào cổ phiếu 
này. 

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty 

Không có 

17. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng 
đến giá cổ phiếu  

Không có 

VV..  CỔ PHIẾU NIÊM YẾTCỔ PHIẾU NIÊM YẾT  

1. Loại chứng khoán 

Cổ phần phổ thông 
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2. Mệnh giá: 

10.000 đồng/cổ phiếu 

3. Tổng số chứng khoán niêm yết:  

40.000.000 cổ phiếu 

4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng của Cổ đông đặc biệt theo Nghị định 14/2007/NĐ-
CP là: 28.555.000 cổ phần chiếm 71,39% tổng số cổ phiếu niêm yết. Cổ đông đặc biệt (bao 
gồm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng) bị hạn chế 
chuyển nhượng 100% cổ phiếu nắm giữ trong 06 (sáu) tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số 
cổ phiếu này trong 06 (sáu) tháng tiếp theo. 

Tổng số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng của Công ty là 28.555.000 cổ phần, chiếm 71,39% 
tổng số cổ phiếu niêm yết. 

5. Giá niêm yết:  

38.000 đồng/cổ phiếu 

6. Phương thức tính giá:  

Hoạt động kinh doanh của Hoàng Quân chủ yếu là kinh doanh nhà ở, mua bán nhà ở, nhận 
quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo 
quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất. Cổ phiếu của Công ty cổ phần TV-
TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân hiện nay chưa giao dịch rộng rãi bên ngoài nên việc tính giá cổ 
phiếu dựa trên việc so sánh với các công ty cùng ngành. 
Hiện nay, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tương tự với Hoàng Quân đã niêm yết 
trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh 
doanh nhà Khang Điền (KDH), Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI), Công ty 
cổ phần Xây dựng Số 5 (SC5), Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH), Công ty cổ 
phần Licogi 16 (LCG). Đây là những đại diện tốt nhất cho ngành kinh doanh Bất động sản đã 
niêm yết trên sàn HOSE. 
Để xác định giá tham chiếu cho cổ phiếu Hoàng Quân, chúng tôi dùng phương pháp chỉ số so 
sánh với các công ty trên. Tính đến ngày 31/08/2010, các chỉ số của các doanh nghiệp bất 
động sản trên như sau (theo số liệu công bố tại www.hsx.vn và tính toán của SBS): 

 KDH BCI SC5 TDH LCG Trung 
bình 

EPS (4 quý gần nhất) 3.540 3.910 4.050 5.880 7.160 

KLCP đang lưu hành 
(triệu cp) 

43,16 72,267 11,35 37,875 37,5 

Thị giá (31/08/2010) 42.400 41.000 46.000 35.800 35.100 

P/E 11,98 10,49 11,36 6,09 4,90 8,96

Phương pháp P/E 
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Qua kết quả tính EPS của 4 quý gần nhất (tính đến quý 2/2010), tính  đến ngày 31/08/2010, chỉ 
số P/E trung bình của các công ty ngành bất động sản trên là 8,96. Ta có thể dùng mức P/E 
này để làm P/E kỳ vọng cho cổ phiếu Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân lúc niêm 
yết lên sàn HOSE. 
Hoàng Quân có vốn điều lệ 400 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân là 40 
triệu cổ phiếu. 
Năm 2010, dự kiến lợi nhuận ròng của Hoàng Quân là 200 tỷ đồng tương ứng với EPS 2010 là 
5.000 đồng/cổ phiếu. Theo Ban Giám Đốc công ty, trong 9 tháng đầu năm Hoàng Quân ước 
tính doanh thu đạt trên 500 tỷ, và đạt trên 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 36% so với 
lợi nhuận cả năm 2009. 
Với các hợp đồng cho thuê tại khu công nghiệp Bình Minh và khu công nghiệp Hàm Kiệm đã 
được ký kết và sẽ giao đất trong quý IV năm 2010, Hoàng Quân sẽ ghi nhận hơn 450 tỷ doanh 
thu và 120 tỷ lợi nhuận sau thuế trong quý cuối năm. Cùng với thu nhập từ các dự án khu dân 
cư Cherry Apartment, Khu dân cư Bình Minh, Khu biệt thự sinh thái Hoàng Quân, v.v, công ty 
sẽ đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đề ra trong năm 2010. Như vậy, 
với P/E là 8,96 thì giá trị tương ứng mỗi cổ phiếu là 44.800 đồng/cổ phiếu. 
Các dự án của Hoàng Quân đang được triển khai, đưa vào kinh doanh và doanh thu, lợi nhuận 
chủ yếu thu được sẽ tập trung vào giai đoạn từ năm 2010 trở đi. Vì vậy, giá trị sổ sách hiện tại 
của mỗi cổ phiếu công ty không phản ánh được giá trị nội tại và tiềm năng phát triển của Công 
ty. Chúng tôi thống nhất không dùng phương pháp P/BV để đưa ra mức giá tham khảo cho nhà 
đầu tư. 
Trong thời gian 1 tháng gần đây, cổ phiếu của Hoàng Quân được giao dịch trên thị trường OTC 
(thị trường chứng khoán chưa niêm yết) với mức giá dao động trong khoảng 33.000-35.000 
đồng/cổ phiếu. 
Trên cơ sở phân tích đánh giá trên, để tạo tính hấp dẫn cho cổ phiếu, chúng tôi đề nghị mức 
giá tham chiếu của Hoàng Quân khi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM là 
38.000 đồng/cổ phiếu. 

7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty 
đối với người nước ngoài. Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, 
khi Công ty được niêm yết, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giới hạn tối đa là 49% tổng 
số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. 

Hiện nay, tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài là 0% 

8. Các loại thuế có liên quan  

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:  Từ 01/01/2009 Công ty nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp theo Thông tư 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/12/2008 với thuế suất là 
25%, hiện được giãn thời hạn nộp thuế của số thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý là 9 
tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC của Bộ Tài 
chính ngày 13/01/2009. 

- Thuế Thu nhập cá nhân: Công ty thực hiện khấu trừ và nộp theo Thông tư số 
84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 và Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của 
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Bộ Tài chính, hiện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư số 160/2009/TT-BTC 
ngày 12/08/2009 của Bộ Tài chính: 

+ Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: Thời gian được miễn từ 01/01/2009 đến 
hết ngày 30/06/2009. Từ ngày 01/07/2009 phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy 
định. 

+ Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển 
nhượng chứng khoán): Thời gian được miễn thuế từ 01/01/2009 đến hết ngày 
31/12/2009. Từ 01/01/2010 phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. 

- Thuế Giá trị gia tăng: Công ty thực hiện tự kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo 
phương pháp khấu trừ và áp dụng theo Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của 
Bộ Tài chính. 

- Các loại thuế khác (thuế Môn bài, thuế Tài nguyên…) : Công ty tự kê khai và nộp theo 
quy định hiện hành khi có phát sinh. 
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VVII..  CCÁÁCC  ĐĐỐỐII  TTÁÁCC  LLIIÊÊNN  QQUUAANN  ĐĐẾẾNN  VVIIỆỆCC  NNIIÊÊMM  YYẾẾTT  

1. Tổ chức niêm yết 

CÔNG TY CỔ PHẦN TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN 
Đại diện theo pháp luật : Ông Trương Anh Tuấn 
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT 
Địa chỉ trụ sở : 31-33-35 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM 
Điện thoại :  (84-8) 3914 4016  
Fax :  (84-8) 3914 4035 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực 
tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức kiểm toán 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) 
Đại diện : Ông Bùi Văn Khá  
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc 
Địa chỉ : 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (84-8) 38 272 295  
Fax : (84-8) 38 272 300  
CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM 
Đại diện : Bà Nguyễn Thị Thanh 
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc 
Địa chỉ : 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (84-8) 62 200 237 
Fax : (84-8) 62 200 265 

 

3. Tổ chức tư vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 

Đại diện : Ông Nguyễn Thanh Hùng   

Chức vụ : Tổng Giám đốc 

Địa chỉ : 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM 

Điện thoại : (84-8) 6268 6868  

Fax : (84-8) 6255 5957 
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 -62- Đơn vị tư vấn: Sacombank-SBS 

VVIIII..  PPHHỤỤ  LLỤỤCC  

- Giấy CNĐKKD qua các lần thay đổi; 
- Điều lệ Công ty; 
- Sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng; 
- Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2008; 
- Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2009 (riêng và hợp nhất); 
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã soát xét 
- Các tài liệu khác./. 

 






