THÔNG ĐIỆP
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thưa Quý cổ đông,
Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức
khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng!
Năm 2015 là một năm đặc biệt đối với Dream House khi hoàn thành tái cơ cấu và
định vị lại mình. Quá trình chuyển đổi vốn dễ gặp những khó khăn và rào cản, nhưng
với sự đồng lòng của những cổ đông cũ và cổ đông mới, Dream House hoàn thành
kế hoạch kinh doanh của năm và tạo dựng được những nền tảng cơ bản để vươn lên
tầm cao mới trong những năm tiếp theo.
Hội đồng quản trị nhìn nhận rằng, năm 2016 tuy vẫn còn những khó khăn, Việt Nam
vẫn là ngôi sao sáng trong khu vực với mức tăng trưởng GDP trên 6,5%. Thị trường
bất động sản cũng sẽ có những bước tiến tích cực hòa nhịp chung với nền kinh tế.
Với cơ cấu nhân sự mới đầy nhiệt huyết và năng động, sự hỗ trợ tận tâm từ các cổ
đông sẽ giúp Dream House có được thế và lực mới để hoạt động hiệu quả hơn và tập
trung vào hoạt động cốt lõi của mình.
Thay mặt cho HĐQT Công ty, tôi trân trọng gửi đến Quý Cổ đông lời tri ân vì đã luôn
ủng hộ, đồng hành cùng Dream House trong thời gian qua, đặc biệt là đợt phát hành
vừa rồi. Tôi tin tưởng rằng, với những cải cách nội tại và chiến lược kinh doanh được
tính toán kỹ lưỡng, chúng ta sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trong năm 2016 và đặc
biệt là các năm tiếp theo, đưa Dream House trở thành một doanh nghiệp uy tín tại thị
trường bất động sản Việt Nam, gia tăng lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông, đóng góp
nhiều hơn cho sự phát triển của xã hội.
Trân trọng cám ơn!
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I. THÔNG TIN CHUNG
1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước

Tên tiếng Anh

Dream House Investment Corporation
0304266964

Giấy chứng nhận đăng ký do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 06
kinh doanh
tháng 03 năm 2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 18
tháng 08 năm 2010
Vốnđiều lệ

300.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

183.997.020.000 đồng

Trụ sở chính

331 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q7, TP.HCM

Điện thoại

(84.8) 38 223 771

Fax

(84.8) 38 223 727

Văn phòng giao dịch

Lầu 9, tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, Quận
1, TP.HCM

Website

www.dreamhouse.vn

Mã cổ phiếu

DRH

2. CHẶNG ĐƢỜNG 10 NĂM PHÁT TRIỂN
2015



Thực hiện tái cấu trúc toàn diện Công ty, chuyển hướng mạnh
sang hoạt động đầu tư dự án.



Được Ủy ban chứng khoán chấp nhận tăng vốn từ 184 tỷ đồng
lên 490 tỷ đồng

2010



Tháng 10/2010 Công ty tăng vốn điều lệ lên 184 tỷ đồng từ
mức 149,9 tỷ đồng



Tháng 07/2010, gần 15 triệu cổ phiếu của Công ty được giao
dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

2009
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Tháng 03/2010 trở thành Công ty đại chúng



Tăng vốn điều lệ lên 149,9 tỷ đồng

2008



Tăng vốn điều lệ lên 120,5 tỷ đồng

2007



Tháng 06/2007 tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng



Tháng 04/2007 tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng



Cuối năm 2006, các cổ đông sáng lập góp thêm vốn với vốn

2006

điều lệ lên 50 tỷ đồng


Tháng 03/2006, 07 cổ đông sáng lập thành lập Công ty CP Xây
dựng Thương mại Căn Nhà Mơ Ước (tiền thân của Công ty cổ
phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước) với vốn điều lệ 16,35 tỷ đồng

3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Giấy phép số
0304266964 do
Sở Kế hoạch và
Đầu tư TP.HCM
cấp ngày 06
tháng 03 năm
2006, thay đổi
lần thứ 11 ngày
18 tháng 08
năm 2010
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 Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, xây dựng
nhà để bán và cho thuê
 Kinh doanh nhà
 Môi giới bất động sản
 Tư vấn đầu tư
 Dịch vụ cung cấp thông tin lên internet (trừ đại lý kinh doanh
dịch vụ internet);
 Đào tạo nghề
 Kinh doanh khách sạn
 Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
 Dịch vụ định giá bất động sản
 Bán buôn, bán lẻ sách, báo, tạp chí , văn phòng phẩm
 Sản xuất phân bón
 Bán buôn phân bón

Hoạt động kinh doanh phân bón: Công ty thực hiện bán buôn, làm đại lý phân bón
các loại từ năm 2011. Thị trường chủ yếu ở vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.
Doanh thu năm 2015 đạt hơn 136 tỷ đồng, chiếm 73.7% doanh thu toàn Công ty
Hoạt động môi giới, mua bán bất động sản: là hoạt động chủ lực và truyền thống
của Công ty. Thị trường chủ yếu là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lận cận .
Doanh thu năm 2015 là 47,9 tỷ đồng, chiếm 25,9% doanh thu toàn Công ty
Hoạt động quản lý, cho thuê văn phòng căn hộ: đây là mảng kinh doanh nhằm
tận dụng mặt bằng và tài sản là bất động sản đầu tư trong thời gian chờ bán. Thị
trường chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015, hoạt động này đóng góp hơn
600 triệu đồng doanh thu, chiếm 0,4% tổng doanh thu toàn Công ty.
Hoạt động đầu tƣ tài chính: Hoạt động đầu tư tài chính của Công ty chủ yếu là đầu
tư dài hạn vào các đơn vị liên kết nhằm mục đích hình thành một nhóm các Công ty
liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong việc khai thác dự án bất động sản tại các địa phương,
đồng thời mở rộng và hoàn thiện chuỗi các chi nhánh phân phối sản phẩm bất động
sản.
Hoạt động đầu tƣ dự án: là hoạt động được xác định là mũi nhọn của Công ty trong
thời gian tới. Hiện tại, Công ty đang là chủ đầu tư, liên kết đầu tư các dự án sau:
o

Dự án Khu đô thị Căn Nhà Mơ Ước - Dream House City, diện tích 45,86
hecta tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

o

Dự án căn hộ An Phú Long tại 1177 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích 2.820 m2.

o

Dự án Khu căn hộ cao tầng tại 277 Bến Bình Đông, Quận 8, Thành phố Hồ
Chí Minh, với diện tích đất quy hoạch hơn 5.400 m2, quy mô dân cư khoảng
900 người

o

Dự án Trường Trung học Tư thục, diện tích 6.360 m2, tại 64C đường
Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

o

Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc An, xã Lộc An, huyệt Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích 115.428 m2.

o

Khu dân cư & Vui chơi giải trí Suối Lớn 59,7 hecta tại Thị trấn An Thới, xã
Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang.
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4. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Page |6

5. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông ĐẶNG ĐỨC THÀNH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông là cổ đông sáng lập DRH từ 2006 và
giữ chức Chủ tịch HĐQT cho đến nay
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Ông PHAN TẤN ĐẠT
Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông tham gia HĐQT từ tháng 06/2015,
tháng 11/2015 ông được bổ nhiệm kiêm
nhiệm Tổng giám đốc

Ông NGUYỄN TRUNG KIÊN
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông tham gia HĐQT từ tháng 06/2015
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Ông TRẦN NGỌC ĐÍNH
Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông tham gia HĐQT từ tháng 06/2015

Bà VÕ DIỆP CẨM VÂN
Ủy viên Hội đồng quản trị
Bà tham gia HĐQT từ tháng 06/2015
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6. BAN KIỂM SOÁT

Bà ĐOÀN THỊ MỸ NHUNG
Trưởng Ban kiểm soát
Bà tham gia Ban kiểm soát từ tháng
06/2015

Ông NGUYỄN HỮU TRÍ
Thành viên Ban kiểm soát
Ông tham gia Ban kiểm soát từ tháng
06/2015
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Ông NGUYỄN TRUNG NGHĨA
Thành viên Ban kiểm soát
Ông tham gia Ban kiểm soát từ tháng
06/2015

7. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC - KẾ TOÁN TRƢỞNG

Ông LÊ ĐÌNH TRUNG
Phó Tổng Giám đốc
Ông tham gia Công ty từ năm 2006, trải
qua các chức vụ Kế toán trưởng (2006 2008) và Phó Tổng Giám đốc (2009 nay)
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Bà LÊ THỊ THUẦN
Bà đảm nhiệm Kế toán trưởng Công ty từ
năm 2008 đến nay

8. CÔNG TY LIÊN KẾT
Công Ty CP Căn Nhà Mơ Ƣớc Cửu Long
o Địa chỉ: B24-25 đường số 1, KĐT Hưng Phú, P. Hưng Phú, Quận Cái
Răng, TP Cần Thơ
o Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động
sản
o Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng
o Sở hữu của Công Ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước:
 Vốn thực góp/đầu tư : 42.171.400.000 đồng
 Số lượng cổ phần
: 4.217.140 cổ phần
 Tỷ lệ sở hữu
: 38,34%
Công Ty CP Căn Nhà Mơ Ƣớc Hà Nội
o Địa chỉ: số 41 Vạn Bảo, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
o Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động
sản
o Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
o Sở hữu của Công Ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước:
 Vốn thực góp/đầu tư : 12.880.000.000 đồng
 Số lượng cổ phần
: 1.288.000 cổ phần
 Tỷ lệ sở hữu
: 32,20%
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Công Ty CP Căn Nhà Mơ Ƣớc Đà Nẵng
o Địa chỉ: K123/149 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
o Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động
sản
o Vốn điều lệ: 34.700.000.000 đồng
o Sở hữu của Công Ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước:
 Vốn thực góp/đầu tư : 10.380.000.000 đồng
 Số lượng cổ phần
: 1.038.000 cổ phần
 Tỷ lệ sở hữu
: 29,91%
Công Ty CP Căn Nhà Mơ Ƣớc Đông Nam
o Địa chỉ: số 6 lô C1 Rubyland, KĐT Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
o Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động
sản
o Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
o Sở hữu của Công Ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước:
 Vốn thực góp/đầu tư : 13.500.000.000 đồng
 Số lượng cổ phần
: 1.350.000 cổ phần
 Tỷ lệ sở hữu
: 16,88%
Công Ty CP Tri thức Doanh nghiệp Quốc tế
o Địa chỉ: 331 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM
o Lĩnh vực kinh doanh chính: Đào tạo nghề, tổ chức sự kiện, phát hành
sách - báo.
o Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
o Sở hữu của Công Ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước:
 Vốn thực góp/đầu tư : 14.500.000.000 đồng
 Số lượng cổ phần
: 1.450.000 cổ phần
 Tỷ lệ sở hữu
: 48,33%
9. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN
Mục tiêu và chiến lƣợc
Với mục tiêu từng bước đưa Dream House thành nhà phát triển bất động sản và đầu
tư vốn hàng đầu, trong giai đoạn 2014 - 2015 Công ty đã thực hiện thành công tái
cấu trúc toàn diện, trên cơ sở đó, từ năm 2016 trở đi Công ty đã có đầy đủ các điều
kiện tăng tốc phát triển.
Tại Dream House, con người được xem là nhân tố quan trọng nhất để tạo sự lớn
mạnh. Công ty đã và đang tuyển dụng nhân sự có chất lượng để đáp ứng các mục
tiêu lâu dài. Việc tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, chia sẻ hài hòa lợi ích giữa
Công ty và nhân viên luôn được Ban lãnh đạo quan tâm thường trực.
Việc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 490 tỷ đồng thành công trong Quý
1/2016 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự tin tưởng của các đối tác vào
tiềm năng phát triển, và là bước tiến mạnh mẽ về năng lực tài chính của Công ty.
Công tác quản trị được đẩy mạnh theo nguyên tắc minh bạch, chuẩn hóa tất cả các
hoạt động thông qua các quy chế, quy trình...
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Các định hƣớng hoạt động
Trong năm 2016, Dream House sẽ đưa ra thị trường dòng sản phẩm căn hộ tại dự
án 1177 Huỳnh Tấn Phát (Quận 7) và 277 Bến Bình Đông (Quận 8), dòng sản phẩm
biệt thự biển tại xã Lộc An huyện Đất Đỏ, BR-VT).
Công ty sẽ đẩy nhanh thủ tục đầu tư, thu xếp vốn cho các dự án hiện hữu còn lại để
triển khai cho giai đoạn từ 2017 trở đi.
Trong định hướng sắp tới, để đẩy mạnh hơn nữa mảng chủ lực là kinh doanh/phát
triển dự án bất động sản, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện M&A dự án của các đối tác
nhằm gia tăng quỹ đất. Bên cạnh đó sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp (niêm yết hoặc
chưa niêm yết) có tiềm năng, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, nhằm gia
tăng lợi nhuận cho công ty.
Hoạt động kinh doanh phân bón vẫn được duy trì, việc mở rộng sẽ được xem xét khi
có điều kiện thuận lợi.
Hƣớng đến môi trƣờng, cộng đồng
Các cấp quản lý tại Dream House ý thức mạnh mẽ rằng, doanh nghiệp muốn phát
triển bền vững thì các bên liên quan đến hoạt động của mình cũng được chia sẻ lợi
ích hài hòa và chính đáng, bao gồm xã hội, cộng đồng và các vấn đề liên quan đến
môi trường.
Dream House sẽ tiếp tục phát huy truyền thống phát triển vì cộng đồng trước đây
như: đóng góp quỹ học bổng học sinh nghèo vượt khó Trường Đốc Binh Kiều (Đồng
Tháp), trao quà cho người nghèo phường Tân Kiểng (Quận 7, TPHCM) vào các dịp
Tết,...
Trong việc đầu tư xây dựng các dự án/công trình sắp tới, việc đảm bảo sự trong
sạch về môi trường (khói bụi, tiếng ồn,..), an toàn lao động ... sẽ được xem xét kỹ và
đầy trách nhiệm, không chỉ trong chính sách mà cả trong việc giám sát thực thi.
10.

CÁC RỦI RO

Rủi ro là một sự kiện tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu của
Dream House.
Hoạt động trong môi trường biến động và nhiều rủi ro như thị trường bất động sản,
Ban điều hành luôn ý thức và xây dựng những chính sách quản trị phù hợp để ứng
phó với các loại rủi ro. Quá trình quản trị bao gồm: nhận diện/đánh giá rủi ro, xác
định hạn mức rủi ro và kiểm soát rủi ro.
Rủi ro thị trƣờng
Các rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi, tác
động tiêu cực đến thu nhập hoặc vốn của Dream House do những biến động của
các yếu tố trên thị trường như giá bất động sản, thanh khoản trên thị trường bất
động sản…
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Rủi ro hoạt động
Rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi do con người
trong quá trình tác nghiệp hoặc do thiếu vốn kinh doanh phát sinh từ các khoản chi
phí, từ hoạt động đầu tư hoặc do các nguyên nhân khách quan khác.
Rủi ro pháp lý
Rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ, tuân thủ không đầy đủ, không đúng các quy
định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Dream House và từ việc hủy
bỏ hợp đồng do hợp đồng không hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều
khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn hoặc do các nguyên nhân khác
Rủi ro thanh toán
Rủi ro tiềm ẩn gây ra tác động tiêu cực đến thu nhập hoặc vốn của Dream House do
bên đi vay hoặc đối tác thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ của mình
trong Hợp đồng/Cam kết
Rủi ro thanh khoản
Rủi ro xảy ra khi Dream House không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn
hoặc không thể chuyển đổi kịp thời các loại tài sản thành tiền mặt với giá trị hợp lý
trong ngắn hạn do thiếu hụt thanh khoản trong thị trường, phải huy động các nguồn
khác với chi phí cao hơn so với thanh khoản hoặc không thể vay mượn để đáp ứng
khả năng thanh toán.
Rủi ro môi trƣờng
Rủi ro phát sinh do Dream House hoặc nhà thầu trong khi xây dựng các các công
trình có thể gây gây ô nhiễm môi trường hoặc vi phạm các quy định như: khói, bụi,
tiếng ồn, ùn tắc giao thông, an toàn lao động,...
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Thực hiện
2014

Khoản mục
Tổng tài sản
Doanh thu thuần
Hoạt động kinh doanh phân bón
Hoạt động mua bán bất động sản
Hoạt động môi giới bất động sản
Hoạt động cho quản lý, thuê văn phòng

Kế hoạch
Thực
Tỷ lệ
2015
hiện 2015 TH/KH

300.362

Tỷ lệ
TH/2014
108,8%

326.859

199.229
190.354
8.297
578
-

272.700
240.500
25.000
6.000
1.200

185.007
136.370
42.840
5.108
689

67,8%
56,7%
171,4%
85,1%
57,4%

92,9%
71,6%
516,3%
884,4%

180.973

241.860

148.202

61,3%

81,9%

Giá vốn hàng bán

18.255

30.840

36.806

119,3%

201,6%

Doanh thu hoạt động tài chính
Cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển
nhượng vốn
Lãi tiền gửi, cho vay …

2.838

2.500

13

0,5%

0,4%

2.812

2.000

0,0%

0,0%

26

500

13

2,5%

49,1%

Chi phí tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay

6.385
8.766

11.000
10.000

11.375
7.153

103,4%
71,5%

178,2%
81,6%

Lợi nhuận gộp

Chi phí bán hàng

-

-

500

0,0%

-

Chi phí quản lý
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

3.257

4.000

5.039

126,0%

154,7%

11.450
387
11.838

17.840
17.840

20.404
20.404

114,4%
114,4%

178,2%
0,0%
172,4%

Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

11.249
-

14.000
-

14.338
-

102,4%
-

127,5%
-

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Danh sách Ban điều hành

Họ và tên

Ngày đảm
nhiệm

Chức vụ

Phan Tấn Đạt

Tổng giám đốc

Lê Đình Trung Phó Tổng giám đốc
Lê Thị Thuần

Kế toán trưởng

Số lƣợng
cổ phần
nắm giữ (*)

Tỷ lệ nắm
giữ

20/11/2015

0

0%

Năm 2009

10.000

0,05%

Năm 2008

10.000

0,05%

(*): Là số lượng cổ phiếu DRH nắm giữ tại ngày 31/12/2015
Tóm tắt lý lịch Ban điều hành
Ông: Phan Tấn Đạt
o Số CMND
o Giới tính
o Năm sinh
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Tổng giám đốc
: 212184047 ngày cấp: 27/04/2015 tại Quảng Ngãi
: Nam
: 1984

o
o
o
o
o
o

Nơi sinh
: Quảng Ngãi
Quốc tịch
: Việt Nam
Dân tộc
: Kinh
Thường trú
: Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính - ngân hàng
Quá trình công tác:
 Từ 2006 - 2009: Chuyên viên đầu tư tài chính Ngân hàng
Eximbank
 Từ 2009 - 2014: Phó Giám đốc đầu tư tài chính Ngân hàng
Eximbank
 Từ 2013 - 2014: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Trần Đức
 Từ 2010 - 2014: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
BĐS Lâm nghiệp Việt nam
 Từ 2015 - nay: Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước

Ông: Lê Đình Trung, Phó Tổng giám đốc
o Số CMND
: 191342383 ngày cấp: 13/08/2007 tại Thừa Thiên
Huế
o Giới tính
: Nam
o Năm sinh
: 1975
o Nơi sinh
: Thừa Thiên Huế
o Quốc tịch
: Việt Nam
o Dân tộc
: Kinh
o Thường trú
: Thành phố Hồ Chí Minh
o Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
o Quá trình công tác:
 Từ 2000 - 2004: Kế toán trưởng Công ty TNHH Xây dựng
điện Quyết Tiến
 Từ 2005 - 2006: Kế toán trưởng - Chi nhánh Công ty cổ phần
Du Lịch Than Việt Nam tại TP.HCM
 Từ 2006 - 2008: Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư Căn
Nhà Mơ Ước
 Từ 2009 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư
Căn Nhà Mơ Ước; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Căn
Nhà Mơ Ước Đà Nẵng
Bà: Lê Thị Thuần, Kế toán trưởng
o
o
o
o
o
o
o
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Số CMND
Giới tính
Năm sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Thường trú

: 211635108 ngày cấp: 02/07/2002 tại Bình Định
: Nữ
: 1979
: Bình Định
: Việt Nam
: Kinh
: Thành phố Hồ Chí Minh

o Trình độ chuyên môn :
Cử nhân Kinh tế
o Quá trình công tác
:
 Từ 2003 – 2004 : Công ty Mega Products Ltd;
 Từ 2005 – 2007 : Công ty TNHH Bao bì Hoàng Hà
 Từ 2008 – nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư
Căn Nhà Mơ Ước
Thay đổi Ban điều hành trong năm
Họ và tên

Chức danh trƣớc khi
rời chức vụ

Ngày rời chức
vụ

Chức vụ hiện tại
tại DRH

Tổng Giám đốc

20/11/2015

Thành viên HĐQT

Phó Tổng giám đốc

31/01/2016

-

Nguyễn Trung
Kiên
Đặng Đức Trung

Thông tin nhân sự nhân sự
Thông tin cơ bản

Số liệu 31/12/2015 Số liệu 29/02/2016

Tổng số CBCNV

27

41

Trình độ từ Đại học trở lên

23

35

Trình độ đến Cao đẳng

4

6

11,3 triệu đồng

-

Thu nhập bình quân/tháng

Với sự cải thiện về kết quả hoạt động kinh doanh, thu nhập bình quân của người lao
động tại Dream House cũng tăng lên hơn 30% từ mức 8,48 triệu/người/tháng.

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ CÁC DỰ ÁN
a. Dự án Khu đô thị Căn Nhà Mơ Ƣớc – Dream House City
Hồ sơ pháp lý
-

Quyết định số 7446/UBND-CNN ngày 15/09/2009 của UBND tỉnh Đồng
Nai “V/v chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ
Ước nghiên cứu lập qui hoạch và dự án đầu tư khu dân cư tại xã Phước
An, Nhơn Trạch, Đồng Nai”.

-

Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai
“V/v duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư tại xã
Phước An, huyện Nhơn Trạch”.

-

Biên bản họp số 86/BB-SXD ngày 07/11/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng
Nai “V/v thông qua Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh Đồng Nai đối với
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Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư tại xã Phước An, huyện
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”.
-

Văn bản số 1746/UBND-CN ngày 09/07/2012 của UBND huyện Nhơn
Trạch “V/v đóng góp ý kiến Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư
tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”.

-

Văn bản số 1426/SXD-QLQH ngày 09/07/2012 của Sở Xây dựng Đồng
Nai “V/v góp ý thẩm định hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân
cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”.

-

Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 22/07/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai
về việc Duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 KDC tại xã Phước An, Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai.

-

Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Dự án Khu
Dân cư tại xã Phước An, Nhơn Trạch.

Mô tả dự án
-

Dự án Dream House City thuộc xã Phước An - huyện Nhơn Trạch - tỉnh
Đồng Nai và nằm trong quy hoạch chung Khu đô thị Nhơn Trạch.

Hình 1: Sơ đồ vị trí – Dự án Dream House City
Quy mô dự án: Tổng diện tích đất quy hoạch 45,11 ha. Trong đó:
-

Đất ở

: 211.982 m2.

-

Đất công cộng – dịch vụ đô thị

: 24.342 m2.

-

Đất công viên cây xanh

: 77.776 m2.
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-

Đất hạ tầng kỹ thuật

:

-

Đất giao thông

: 136.375 m2.

675 m2

(Đã trừ phần quy hoạch 1/2000 hộ UBND huyện Nhơn Trạch)
Hình thức đầu tƣ
-

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước.

-

Đơn vị liên kết đầu tư: Công ty Cổ phần Căn Nhà Mơ Ước Đông Nam.

Giai đoạn thực hiện đầu tƣ: đến năm 2020
Vốn đầu tƣ dự kiến: 960 tỷ đồng

Hình 2: Quy hoạch phân khu TL 1/2000 - dự án Dream House City

Page | 20

Hình 3: Phối cảnh dự án Dream House City
Hiện trạng Dự án
-

Đã hoàn thành điều chỉnh QH 1/2000

Kế hoạch thực hiện 2016
-

Quy hoạch 1/500; Lập phương án bồi thường GPMB.

b. Dự án Trƣờng Trung học Tƣ thục Quốc Tế
Hồ sơ pháp lý
-

Biên bản xác nhận diện tích đất đã đều bù giải tỏa của UBND phường
Bình Thuận quận 7, ngày 06/11/2009.

-

Quyết định 5734/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của UBND TP.HCM “V/v cho
Công ty TNHH TM Tiến Thịnh thực hiện đầu tư xây dựng dự án trường
THPT tư thục”.

-

Quyết định 3010/QĐ-UBND ngày 07/07/2010 của UBND TP.HCM “V/v
điều chỉnh diện tích đất giao cho Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh
thực hiện đầu tư xây dựng dự án trường THPT tư thục”.

-

Văn bản số 676/GDĐT-KHTC ngày 22/03/2012 của sở Giáo dục và Đào
tạo “V/v quy mô, tổ chức của dự án Trường phổ thông tư thục Tiến Thịnh,
quận 7”.

-

Văn bản số 3703/SGTVT-KT ngày 23/03/2012 của sở Giao thông Vận tải
“V/v đánh giá tác động giao thông và hàng lang bảo vệ rạch”.

-

Văn bản số 471/SQHKT-QHKV1 ngày 07/02/2013 “V/v chấp thuận quy
hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình Trường PT tư
thục Tiến Thịnh, quận 7”.
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Mô tả dự án
-

Tọa lạc tại số 74C đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận quận 7,
TP.HCM.

Hình thức đầu tƣ
-

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh

-

Liên kết đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước

Hình 4: Vị trí dự án Trường trung học tư thục Quốc Tế
Quy mô dự án
-

Quy mô xây dựng

: 40 lớp học.

-

Công suất

: 900 học sinh.

-

Diện tích khu đất

: 6.360,4 m2.

-

Diện tích xây dựng

: 2.544,0 m2.

-

Tầng cao công trình

: ≤5 tầng

-

Tổng diện tích sàn xây dựng : 9.415 m2 (không kể tầng hầm)

-

Tổng diện tích sàn tầng hầm : 1.841 m2

Hiện trạng dự án
-

Quyết định giao đất cho Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh thực hiện
đầu tư xây dựng dự án trường THPT.

-

Đã hoàn tất san lấp mặt bằng, đền bù giải tỏa 100%.

Kế hoạch thực hiện 2016
-
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Hoàn thành việc xin miễn giảm thuế chuyển mục đích sử dụng đất dự án
theo chương trình của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa

đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể
thao, môi trường.
-

Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của dự án.

Hình 5: Phối cảnh dự án Trường trung học tư thục Quốc tế
c. Khu phức hợp dân cƣ & Vui chơi giải trí Suối Lớn 59,7 Hecta, xã Dƣơng
Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
Hồ sơ pháp lý
-

Quyết định số 2770/QĐ-UBND, ngày 22/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh
Kiên Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
Khu dân cư và Khu đô thị mới Suối Lớn tại Ấp 7, Thị trấn An Thới, xã
Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang. Quy mô khoảng 280,7 hecta.

-

Biên bản thỏa thuận ngày 14/09/2011 giữa Công Ty TNHH MTV Đầu tư
Phát triển Nhà Kiên Giang và Công Ty CP Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long về
việc xác định ranh giới và chuyển giao đầu tư dự án Khu dân cư & Vui
chơi giải trí Suối Lớn 59,7hecta

-

Văn bản số 970/VP-KTCN ngày 21/02/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang về
thuận chủ trương Công Ty CP Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long đầu tư dự án
Khu dân cư & Vui chơi giải trí Suối Lớn 59,7hecta

-

Văn bản số 184/BQLPTPQ-ĐT ngày 30/03/2012 của Ban Quản lý Phát
triển đảo Phú Quốc về việc đầu tư dự án Khu dân cư & Vui chơi giải trí
Suối Lớn 59,7hecta của Công Ty CP Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long

Vị trí: Thị trấn An Thới, xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
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Hình 6: Vị trí dự án Khu dân cư & Vui chơi giải trí Suối Lớn
Hình thức đầu tƣ/sở hữu: Dự kiến hình thành Công ty con để khai thác dự
án, gồm các cổ đông: Công Ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước; Công Ty CP
Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long; Cá nhân khác.
Quy mô dự án
-
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Tổng diện tích dự án: 59,7 hecta. Trong đó
 Đất hỗn hợp (các công trình khu thương mại, giải trí, dịch vụ, khách
sạn…: 3,52 hecta
 Đất ở nông thôn (biệt thự - vườn): 4,77hecta
 Đất cây xanh, mặt nước: 38,68hecta
 Đất giao thông:12,75hecta

Hình 7: Tổng thể mặt bằng Khu dân cư & Vui chơi giải trí Suối Lớn
Tổng mức đầu tƣ dự kiến: 363,8 tỷ đồng
Hiện trạng dự án: Đã đền bù giải phóng mặt bằng 100%
Kế hoạch 2016:
-

Bồi hoàn 100% chi phí đền bù giải tỏa (Đã thực hiện xong Quý 1/2016)
Hoàn thành Giấy chứng nhận đầu tư.
Hoàn thành thủ tục giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

d. Khu căn hộ phức hợp 1177 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh
Hồ sơ pháp lý
-

-

-
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Văn bản số 759/UBND-ĐT ngày 21/03/2008 của UBND Quận 7 Về ý kiến
quy hoạch địa điểm đầu tư dự án của Công ty Cổ phần địa ốc An Phú
Long tại phường Phú Thuận.
Văn bản số 3430/SQHKT-QHKV1 ngày 25/09/2008 của Sở Quy hoạch
Kiến trúc về việc Cung cấp thông tin quy hoạch tại khu đất đường Huỳnh
Tấn phát, phường Phú Thuận, Quận 7
Văn bản số 6594/TNMT-QHSDĐ ngày 09/07/2009 của Sở Tài Nguyên Môi
Trường về việc giải quyết hồ sơ cho phép đầu tư dự án cao ốc căn hộ thương mại dịch vụ của công ty cổ phần địa ốc An Phú Long tại phường
Phú Thuận, Quận 7, TPHCM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Văn bản số 5043/UBND-ĐTMT ngày 29/09/2009 của UBND TPHCM về
việc cho phép Công ty Địa ốc An Phú Long đầu tư dự án cao ốc căn hộ thương mại dịch vụ tại khu đất thuộc phường Phú Thuận, Quận 7
Văn bản số 2936/TB-SQHKT ngày 16/10/2009 của Sở Quy Hoạch Kiến
Trúc về việc bổ sung tầng cao tại khu đất đường Huỳnh Tấn Phát, phường
Phú Thuận, Quận 7
Văn bản số 946/UBND-QLĐT ngày 28/04/2010 của UBND Quận 7 về việc
thỏa thuận quy hoạch xây dựng công trình Cao ốc Căn hộ - Thương mại
Dịch vụ An Phú Long Land 1, tại phường Phú Thuận, Quận 7 do Công Ty
Cổ Phần Địa ốc An Phú Long làm chủ đầu tư
Văn bản số 3723/ĐLTT-KHVT ngày 24/06/2010 của Điện Lực Tân Thuận
về việc thỏa thuận cấp điện cho dự án xây dựng Cao ốc căn hộ - thương
mại dịch vụ An Phú Long Land 1 tại phường Phú Thuận Quận 7
Giấy chứng nhận thẩm quyền về phòng cháy và chữa cháy số 1027/TDPCCC ngày 20/07/2010 của Sở CSPC&CC TP.HCM
Văn bản số 703/TTCN-QLTN ngày 21/07/2010 của Trung Tâm Điều Hành
Chương Trình Chống Ngập Nước về việc thỏa thuận đấu nối hệ thống
thoát nước dự án Cao ốc căn hộ - Thương mại dịch vụ An Phú Long Land
1 số 1177, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 vào hệ
thống thoát nước chung của thành phố
Văn bản số 1684/CPCNNB-KT ngày 07/09/2010 của Công Ty Cổ Phần
Cấp Nước Nhà Bè về việc thỏa thuận đấu nối đường cấp nước dự án xây
dựng Cao ốc căn hộ - Thương mại dịch vụ An Phú Long Land 1 tại
phường Phú Thuận quận 7
Văn bản số 6912/UBND-ĐTMT ngày 31/12/2010 của UBND TP.HCM về
việc gia hạn thời gian thực hiện văn bản cho phép đầu tư cho Công ty cổ
phần địa ốc An Phú Long
Văn bản số 04/SXD-TĐDA ngày 13/01/2011 của Sở Xây Dựng ý kiến về
thiết kế cơ sở điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình
Văn bản số 226/SXD-TĐDA ngày 13/01/2011 của Sở Xây Dựng về việc
chấp nhận dự án đầu tư xây dựng công trình cao ốc căn hộ thương mại
dịch vụ tại số 1177 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q7
Văn bản số 19/UBND-CTĐT ngày 17/06/2011 của UBND Quận 7 về việc
chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở "Cao ốc ăn hộ - thương mại dịch
vụ An Phú Long Land 1" tại phường Phú Thuận, quận 7
Văn bản số 397/TC-QC ngày 24/08/2011 của Cục Tác Chiến về việc chấp
thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình
Văn bản số 9515/TT ngày 25/12/2015 của Sở Xây dựng TPHCM về việc
cho phép thi công cọc thử của Dự án Cao ốc ăn hộ - thương mại tại 1177
Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM.

Thông tin chung
-
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Chủ đầu tư: Công ty Cp Địa ốc An Phú Long hiện đang là chủ đầu tư Dự
án. Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (DRH) đã ký hợp đồng về
việc nhận chuyển nhượng Dự án với Công ty Cp Địa ốc An Phú Long. Thủ
tục chuyển nhượng dự án dự kiến hoàn thành cuối Quý 2/2016.

-

Địa điểm thực hiện dự án: 1177 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận,
quận 7, Tp.HCM

Hình 8: Vị trí dự án Khu căn hộ phức hợp 1177 HTP
-

-
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Quy mô, công suất:
Tổng diện tích đất
: 2.820,3 m2
Diện tích đất xây dựng chung cư
: 1.125,6 m2
Hệ số sử dụng đất
: 7,36
Chức năng ở
: 5,48 lần
Chức năng TM-DV
: 1,88 lần
Quy mô dân số dự kiến
: 564 người
Tầng cao xây dựng
: 20 tầng (trệt và 19 tầng lầu, 02 tầng
hầm, 01 tầng kỹ thuật + mái che thang)
Mật độ xây dựng toàn khu
: 39,91%
Tổng diện tích sàn xây dựng
: 24.782 m2 (bao gồm diện tích tầng
hầm, tầng kỹ thuật – mái che thang)

Hình 9: Mặt bằng tổng thể khu đất 1177 HTP

Hình 10: Phối cảnh Khu căn hộ phức hợp 1177 HTP
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Mục tiêu đầu tƣ
-

-

-

DRH đầu tư khu Cao ốc thương mại dịch vụ 1177 HTP nhằm tạo nên một
khu nhà ở tiện nghi và cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh môi trường
sống chất lượng cao với các khu: thương mại dịch vụ, giáo dục, thể thao,
hồ bơi, vườn BBQ, khu vực sinh hoạt cộng đồng ...
Dự án gồm 169 căn hộ chung cư để bán, với tổng diện tích xây dựng
12.039 m2. Chi tiết như sau:
STT

LOẠI CĂN HỘ
PHÂN THEO DIỆN TÍCH (m2)

SỐ LƢỢNG

1

122,60

02

2

120,63

04

3

111,89

06

4

104,72

02

5

85,44

12

6

69,94

11

7

69,78

22

8

65,14

99

9

59,38

11

Khu vực thương mại: gồm 3.779 m2 để bán hoặc cho thuê.
Tầng hầm: cho thuê dịch vụ.

Kế hoạch triển khai thực hiện
-

Hoàn thành thủ tục chuyển Dự án: Quý 2/2016
Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng Dự án, DRH
sẽ tiến hành khởi công xây dựng và hoàn thiện phần móng
Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ: Quý 3/2017.

e. Khu du lịch nghỉ dƣỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu
Hồ sơ pháp lý
-

Văn bản số 1962/UBND.XD ngày 09/04/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ
dưỡng Phương Trang tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

-

Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 25/06/2008 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu
du lịch nghỉ dưỡng Phương Trang tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu

-

Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 10/07/2009 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ
1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Trang tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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-

Quyết định số 178/QĐ-STNMT ngày 05/07/2010 của Sở Tài Nguyên Môi
Trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án
Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Trang tại xã Lộc An , huyện Đất Đỏ, tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu

-

Giấy chứng nhận đầu tư số 49121000292 ngày 15/10/2010 của UBND
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc cho phép Công Ty CP Khai Thác Du Lịch
Phương Trang thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng
Phương Trang.

-

Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND huyện Đất Đỏ về
việc thu hồi 2.836,5m2 đất do ông (bà): Nguyễn Thị Lệ đang sử dụng tại
xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đầu tư xây dựng dự án
khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phương Trang

-

Quyết định 770/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND huyện Đất Đỏ về
việc thu hồi 45.188,8m2 đất do ông (bà): Mạch Văn Diện đang sử dụng tại
xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đầu tư xây dựng dự án
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phương Trang

-

Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND huyện Đất Đỏ về
việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất
giao cho Công Ty CP Khai Thác Du Lịch Phương Trang đầu tư dự án Khu
du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phương Trang tại xã Lộc An

-

Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND huyện Đất Đỏ về
việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ Nguyễn
Thị Lệ, địa chỉ: ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu, để thu hồi đất giao cho Công Ty CP Khai Thác Du Lịch Phương
Trang đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phương Trang tại xã
Lộc An

-

Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND huyện Đất Đỏ về
việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ Mạch Văn
Diện, địa chỉ: ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,
để thu hồi đất giao cho Công Ty CP Khai Thác Du Lịch Phương Trang đầu
tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phương Trang tại xã Lộc An

-

Văn bản số 2787/UBND-TNMT ngày 25/8/2011 của UBND huyện Đất Đỏ
về việc xác nhận hoàn thành thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, đơn vị
trong dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phương Trang

Thông tin chung
-

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khai thác Du lịch Phương Trang hiện đang là
chủ đầu tư Dự án. Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (DRH) đã ký
hợp đồng về việc nhận chuyển nhượng Dự án với CTCP Khai thác Du lịch
Phương Trang. Dự kiến các thủ tục chuyển nhượng dự án sẽ hoàn thành
vào cuối Quý 2/2016.

-

Địa điểm thực hiện dự án: xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu
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Hình 11: Vị trí khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc An
Quy mô, công suất:
-

Tổng diện tích khu đất quy hoạch: 115,428 m2 trong đó:
Diện tích (m2)

Các loại đất

STT

Tỷ lệ

1

Đất xây dựng công trình

26.564

23.0%

2

Đất cây xanh mặt nước toàn
khu

78.494

68.0%

3

Đất giao thông + bãi gửi xe

10.370

9.0%

115.428

100%

Tổng diện tích đất

STT

Bảng thống kê chỉ tiêu kỹ thuật các công trình:
Loại đất

Diện tích
ô đất
(m2)

Diện tích
xây dựng
(m2)

Số
tầng
cao

Số
phòng

Diện tích
sàn xây
dựng (m2)

A

ĐẤT XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH

1

Khách sạn

12.172

2.723

12

224

25.100

2

Trung tâm Vui chơi
giải trí

13.94 8

4.400

12

72

25.100

3

Nhà nghỉ cao cấp

17.637

4.080

6

130

17.200

4

Biệt thự phố

9.298

3.780

3

42

11.340
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5

Biệt thự

28.302

8.397

6

Đất dịch vụ

13.460

2.237

2

32

12.968

Đất nhà dịch vụ bể
bơi

1

1

255

Bar bể bơi

1

1

79

Đất nhà phục vụ sân
tennis

1

113

Đất nhà dịch vụ bãi
biển

1

149

Chòi nghỉ

1

25

2.500

Chòi câu

1

6

600

Nhà kỹ thuật

1

2

60

Đất Spa

2

1

3.874

B

CÔNG VIÊN - TDTT

10.241

C

ĐẤT GIAO THÔNG

10.370

TỔNG CỘNG

115.428

947

26.564

Hình 12: Phối cảnh tổng thể (QH 1/500) khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc An
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Hình 13: Phối cảnh các công trình kiến trúc KDL nghỉ dưỡng Lộc An
Mục tiêu đầu tƣ
-

Khu biệt thự và biệt thự phố: để bán

-

Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng để kinh doanh (50 năm), với nhiều tiện
ích, gồm:
 Khu Khách sạn, nhà nghỉ cao cấp, trung tâm vui chơi giải trí
 Khu thương mại dịch vụ spa, hồ bơi, chòi câu...

Kế hoạch thực hiện
-

Giai đoạn nhận chuyển nhượng Dự án
 DRH sẽ phối hợp với CTCP Khai thác du lịch Phương Trang để hoàn
thiện hồ sơ chuyển nhượng Dự án và trình lên UBND tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu duyệt. Dự kiến hoàn tất thủ tục chuyển nhượng dự án vào
cuối Quý 2/2016

-

Giai đoạn triển khai 1: từ tháng 03/2016 đến tháng 2/2017
 Công việc thực hiện: Thi công phần hạ tầng kỹ thuật, xây dựng 3 biệt
thự mẫu, mở bán khu biệt thự phố, biệt thự và thi công khu biệt thự
theo tiến độ thu tiền từ Khách hàng.

-

Giai đoạn triển khai 2: từ tháng 3/2017 đến tháng 10/2018
 Công việc thực hiện: triển khai xây dựng khu Khách sạn, nhà nghỉ cao
cấp, trung tâm vui chơi giải trí và các hạng mục công trình thương mại
dịch vụ như: spa, hồ bơi, chòi câu… tiếp tục công tác bán hàng khu
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biệt thự phố, biệt thự và thi công khu biệt thự theo tiến độ thu tiền từ
Khách hàng.
-

Giai đoạn khai thác và vận hành: sau năm 2018
 Công việc thực hiện: đưa vào kinh doanh khai thác tất cả hạng mục, hỗ
trợ Khách hàng khu biệt thự cho thuê

f. Khu Khu căn hộ cao tầng 277 Bến Bình Đông
Hồ sơ pháp lý
-

Văn bản 3882/UBND-ĐT ngày 20/07/2007 về việc Ý kiến quy hoạch kiến
trúc khu nhà cao tầng tại 277 Bến Bình Đông, P.14, Q.8 của UBND quận
8, TP.HCM

-

Văn bản 7392/UBND-ĐTMY ngày 28/11/2008 về việc Điều chỉnh quy
hoạch kiến trúc tại địa điểm 277 Bến Bình Đông, P.14, Q.8 của UBND
TP.HCM.

-

Văn bản 1055/SQKKT-QHKV1 ngày 27/04/2010 về Ý kiến quy hoạch kiến trúc công trình tại địa điểm 277 Bến Bình Đông, P.14, Q.8 của Sở Quy
hoạch Kiến trúc TP.HCM.

-

Văn bản 6595/UBND-ĐT ngày 21/05/2010 về Ý kiến điều chỉnh quy hoạch
xây dựng tỷ lệ 1/500 chung cư cao tầng tại P.14, Q.8 của UBND quận 8
TP.HCM

-

Văn bản 1312/CSPCCCTP-HDPC ngày 03/08/2010 về Điều chỉnh, bổ
sung hồ sơ thiết kế công trình Căn hộ cao cấp VNECO của Sở Cảnh sát
Phòng cháy chữa cháy TP.HCM

-

Văn 4394/STC-BVG ngày 14/05/2010 Xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung
khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch tại mặt bằng số 277 Bến Bình Đông,
P.14, Q.8 của Sở Tài chính TP.HCM

-

Văn bản 5987/SXD-TĐDA ngày 30/07/2010 Hoàn chỉnh dự án căn hộ cao
cấp VNECO - Bến Bình Đông tại 277 Bến Bình Đông, P.14, Q.8 của Sở
Xây dựng TP.HCM

-

Văn bản 6742/SGTVT-XD ngày 04/11/2010 Ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết
tỷ lệ 1/500 Khu căn hộ cao cấp VNECO - Bến Bình Đông, P.14, Q.8 của
Sở Giao thông vận tải TP.HCM

-

Văn bản 776/UBND-ĐT ngày 19/04/2011 Thỏa thuận tổng mặt bằng quy
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu căn hộ cao cấp tại 277 Bến Bình Đông, P.14,
Q.8 của UBND quận 8 TP.HCM

Mô tả dự án
-

Tọa lạc tại địa chỉ 227 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, Thành phố Hồ
Chí Minh.

Hình thức đầu tƣ
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Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (nhận chuyển
nhượng từ cá nhân Ông Lại Minh Hậu)

Quy mô dự án
-

Diện tích khu đất

: 5.465,4 m2

-

Diện tích xây dựng

: 40-45%

-

Tầng cao công trình

: 90m

-

Quy mô dân số

: 900 người (250 căn hộ)

-

Quy mô xây dựng
tâm thương mại).

: 2 tòa tháp, mỗi tòa 25 tầng (3 tầng đế là Trung

Hình 14: Phối cảnh Khu căn hộ cao tầng 277 Bến Bình Đông

Hiện trạng dự án
-

Đã có giấy chứng nhận sở hữu. Kế thừa các quy hoạch đã được duyệt.

Vốn đầu tƣ dự kiến: 576 tỷ đồng
Kế hoạch thực hiện 2016:
-

Hoàn tất thủ tục pháp lý, chuyển nhượng: Quý 3/2016

-

Công tác chuẩn bị mặt bằng, khảo sát địa chất... : Quý 2/2016

-

Khởi công: Quý 3/2016

-

Bán hàng: Quý 4/2016

-

Bàn giao căn hộ: Quý 3/2018
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4. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty

Số cố phần nắm giữ

Tỷ lệ kiểm soát

Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long

4.217.140

38,34%

Căn Nhà Mơ Ước Hà Nội

1.288.000

32,2%

Căn Nhà Mơ Ước Đà Nẵng

1.038.000

29,91%

Căn Nhà Mơ Ước Đông Nam

1.350.000

16,88%

Tri Thức Doanh Nghiệp Quốc Tế

1.450.000

48,33%

Năm 2015, các công ty liên kết hoạt động chưa thực sự hiệu quả (chỉ có Công ty Cổ
phần Tri thức Doanh nghiệp Quốc Tế có lãi, còn lại đều thua lỗ). Theo định hướng,
Dream House sẽ thoái vốn các công ty không cần thiết nắm giữ; tái cơ cấu tại các
công ty có triển vọng và hỗ trợ tốt cho hoạt động kinh doanh của Dream House.
5. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính
Khoản mục
Tổng tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (%)

Thực hiện Thực hiện
2014
2015
300.362
326.859
199.229
185.007
11.450
20.404
387
11.838
20.404
11.249
14.338
-

%
tăng/giảm
8,8%
-7,1%
78,2%
-100,0%
72,4%
27,5%
-

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Khoản mục

Năm 2014

Năm 2015

79,4%

39,6%

79,4%

39,6%

32,5%

32,8%

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

48,1%

48,6%

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

66,3%

56,6%

+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần

5,6%

7,8%

+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu

5,5%

6,5%

+ Hệ số LNST/Tổng tài sản

3,7%

4,4%

+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần

5,7%

11,0%

1. Chỉ tiêu về thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
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Ghi chú

6. CỔ ĐÔNG
Cổ phần tại ngày 31/12/2015
-

Cổ phần được phát hành và góp đủ

: 18.399.702 cp

-

Cổ phiếu quỹ

:

-

Cổ phiếu đang lưu hành

: 18.399.702 cp

0 cp

Trong đó
 Cổ phần chuyển nhượng tự do

: 18.399.702 cp

 Cổ phần hạn chế chuyển nhượng

:

0 cp

Cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu (nắm giữ từ 4% trở lên)
Stt

Tên cổ đông

Số cổ phần

Tỷ lệ

1

Lâm Thị Thanh Bích

951.000

5,17%

2

Nhan Ngọc Huyền

914.850

4,97%

3

Nhan Tuấn Phong

913.650

4,97%

4

Nhan Đức Lâm

909.350

4,94%

5

Nguyễn Từ Duy

868.980

4,72%

6

Võ Thị Mỹ Lệ

852.980

4,64%

7

Nguyễn Thị Sang

826.060

4,49%

8

Các cổ đông khác

12.162.832

66,10%

TỔNG CỘNG

18.399.702

100%

(Nguồn: Danh sách VSD chốt ngày 22/03/2016)
Cơ cấu theo thành phần
Stt

Thành phần cổ đông

Số cổ phần

Tỷ lệ

I

Cô đông trong nƣớc

17.936.901

97,48%

1

Cá nhân

17.609.295

95,70%

2

Tổ chức

327.642

1,78%

II

Cổ đông nƣớc ngoài

462.801

2,52%

1

Cá nhân

458.401

2,49%

2

Tổ chức

4.400

0,03%

18.399.702

100%

TỔNG CỘNG

(Nguồn: Danh sách VSD chốt ngày 22/03/2016)
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Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu
-

Trong năm 2015 không phát sinh giao dịch làm thay đổi vốn đầu tư của
chủ sở hữu
Tuy nhiên, trong Quý 1/2016, Dream House đang thực hiện thành công
phát hành riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 184
tỷ lên 490 tỷ đồng.

Giao dịch cổ phiếu quỹ
-

Năm 2015, Dream House đã bán toàn bộ 285.500 cổ phiếu quỹ với giá trị
1.997.652.689 đồng.

-

Tại thời điểm 31/12/2015, Công ty không có cổ phiếu quỹ.

7. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN MÔI TRƢỜNG - XÃ HỘI
-

Trong năm 2015, Dream House chưa triển khai hoạt động trên thực địa
các dự án. Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

-

Trong năm, Công ty tuân thủ tốt pháp luật về môi trường, không có vi
phạm và xử phạt về môi trường.

-

Đối với các dự án trong quá trình triển khai, Công ty đều lập hàng rào kiên
cố để che chắn và vệ sinh, phát quang thường xuyên. Các dự án khi triển
khai sẽ bao gồm việc thiết lập các tiêu chí cụ thể về đảm bảo các tiêu
chuẩn môi trường, an toàn lao động, cũng như việc giám sát khắt khe
trong quá trình thực thi.

-

Tại văn phòng làm việc của Công ty, Ban điều hành ban hành “Nội quy văn
phòng”, định hướng toàn thể cán bộ nhân viên luôn ý thức tiết kiệm (điện,
nước, văn phòng phẩm, vật dụng,...) và giữ gìn nơi làm việc luôn sạch sẽ
Công ty trang trí cây xanh tạo không gian làm việc thân thiện và trong lành.

-

Đối với người lao động, sau quá trình tái cấu trúc, Dream House xác định
nhân lực là yếu tố quan trọng nhất giúp Công ty phát triển. Theo đó, Công
ty ban hành các chính sách về lao động - tiền lương cạnh tranh để thu hút
lao động. Chính sách lương mới giúp thu nhập bình quân của người lao
động tăng so với năm trước. Điều kiện làm việc cho người lao động cũng
tốt hơn khi Công ty chuyển văn phòng làm việc về địa chỉ 117 Nguyễn Du
(Quận 1, TPHCM). Người lao động làm việc 5 ngày/tuần, 8 tiếng/ngày,
được hưởng đầy đủ chế độ lao động, bảo hiểm ...theo đúng quy định.

-

Đối với hoạt động chăm sóc cộng đồng, trong năm 2015, điều kiện ngân
sách chưa cho phép nên có phần hạn chế. Trong kỳ, theo truyền thống,
Công ty hưởng ứng công tác chăm lo cho người nghèo ăn Tết tại phường
Tân Kiểng (Quận 7, TPHCM) với 40 phần quà (20 triệu đồng).
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III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá kết quả hoạt động
-

Năm 2015, Dream House thực hiện đạt hơn 20,4 tỷ đồng lợi nhuận trước
thuế, vượt 14,4% kế hoạch và vượt 72,4% so với 2014; lợi nhuận sau thuế
đạt hơn 14,3 tỷ đồng, vượt 2,4% kế hoạch và 27,5% so với năm liền trước.

-

Tổng doanh thu đạt 185,0 tỷ đồng, đạt 67,8% kế hoạch và bằng 92,9% so
với năm 2014. Cơ cấu doanh thu thay đổi với sự gia tăng tỷ trọng của
mảng bất động sản (chiếm 25,9%), đồng thời tỷ trọng doanh thu mảng kinh
doanh phân bón giảm đáng kể (chiếm 73,7%).

-

Sự tăng trưởng về lợi nhuận và thay đổi lớn trong cơ cấu doanh thu phản
ánh rõ định hướng sau khi thực hiện tái cấu trúc của Dream House là tập
trung vào các lĩnh vực có thế mạnh (bất động sản) và giảm dần các lĩnh
vực chưa có nhiều lợi thế (phân bón)

2. Tình hình tài chính
-

Tổng tài sản đến cuối năm 2015 của Dream House đạt 327 tỷ đồng, tăng
27 tỷ đồng (9,0%) so với đầu năm. Việc gia tăng tài sản được đóng góp
chủ yếu từ việc gia tăng các khoản thực hiện với các bên để thực thi giai
đoạn đầu của các dự án (dự án chung cư 1177 Huỳnh Tấn Phát, khu nghỉ
dưỡng Lộc An...). Các khoản nợ phải thu, các khoản đầu tư vào bất động
sản nhỏ lẻ và đầu tư vào công ty khác được thu hồi mạnh để tập trung
nguồn lực cho các dự án.

-

Nợ phải trả cuối năm của Dream House là 107 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng
(9,2%) so với cuối năm 2014. Các khoản vay Ngân hàng giảm 31 tỷ đồng,
các khoản phải trả cho bên thứ ba tăng 38 tỷ đồng.

-

Mặc dù cơ cấu nợ trên tổng tài sản không có gì thay đổi lớn so với năm
trước, nhưng Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)
giảm (từ 79,4% xuống 39,6%). Tuy nhiên vấn đề này đã được Ban Điều
hành xem xét trong dự kiến tăng vốn điều lệ lên 490 tỷ đồng vào Quý
I/2016.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý
-

Với định hướng mở rộng quy mô hoạt động và tập trung hơn vào hoạt
động cốt lõi, Dream House đã cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo các khối
chuyên môn và đặc thù công việc, gồm: Khối kinh doanh; Khối dự án; Khối
đầu tư; Khối tài chính; Khối hành chính - Nhân sự - Tổng hợp.

-

Thang bảng lương đã được xây dựng lại theo hướng cạnh tranh hơn để
tuyển dụng được nhân sự có năng lực, phù hợp với yêu cầu công việc.
Theo đó, nhân sự Dream House đang tăng nhanh, từ mức 27 người cuối
2015 lên 41 người vào cuối tháng 02/2016.

-

Dream House xây dựng và chuẩn hóa các Quy trình công việc để vận
hành và quản lý hiệu quả. Dự kiến, đến cuối tháng 05/2016, sẽ có khoảng
50 Quy trình/Quy định được ban hành và áp dụng.
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4. Kế hoạch phát triển
-

Theo mục tiêu, chiến lược đề ra, trong năm 2016 và những năm tiếp theo,
Ban điều hành sẽ tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản,
bên cạnh tiếp tục duy trì mảng kinh doanh phân bón. Ngoài ra, Ban điều
hành cũng nắm bắt cơ hội M&A các dự án tốt để gia tăng quỹ đất, đầu tư
vào các doanh nghiệp có tiềm năng (niêm yết hoặt chưa niêm yết) phù
hợp với chiến lược phát triển bền vững của Công ty nhằm tối đa hóa lợi
nhuận.

-

Kế hoạch triển khai các dự án:
o Năm 2016, sẽ thực hiện và đưa vào kinh doanh 03 dự án: Khu căn
hộ tại 1177 Huỳnh Tấn Phát (Quận 7, TPHCM), Khu căn hộ 277
Bến Bình Đông (Quận 8, TPHCM), Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng
Lộc An (Bà Rịa - Vũng Tàu)
o Năm 2017, đưa vào kinh doanh dự án Khu dân cư Suối Lớn – Phú
Quốc.
o Năm 2018, đưa vào kinh doanh dự án Khu đô thị Dream House City
– Nhơn Trạch – Đồng Nai, và một số dự án khác…

-

Hoạt động thương mại phân bón sẽ được bổ sung thêm vốn lưu động để
duy trì hoạt động.

-

Nguồn vốn: Sau khi phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 490 tỷ đồng,
nâng cao năng lực vốn tự có, trong năm 2016 Công ty chủ yếu sẽ sử dụng
các nguồn vốn tín dụng (vay ngân hàng, trái phiếu...) để bổ sung vốn cho
các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Việc huy động vốn từ cổ đông sẽ xem
xét sau năm 2016 và khi điều kiện cho phép.

-

Xây dựng đội ngũ nhân sự có chất lượng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
mới.

-

Chuẩn hóa hoạt động quản lý thông qua các quy trình, quy định... để sẵn
sàng mở rộng quy mô hoạt động.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Dream House
- Mặc dù gặp khó khăn về nguồn vốn ngắn hạn và có sự thay đổi, chuyển
giao thành phần HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, nhìn chung Công ty đã tận
dụng tốt các cơ hội để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.
-

Bên cạnh đó, mục tiêu tái cấu trúc toàn diện Công ty đã đạt yêu cầu, tạo
cho Dream House diện mạo mới và sẵn sàng phát triển ở mức cao hơn.

-

Các chính sách về lao động, tiền lương được Ban điều hành triển khai
đồng, đã thu hút được nhiều lao động có chất lượng đáp ứng những kế
hoạch, mục tiêu sắp tới.
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2. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc
- Năm 2015, Dream House có 2 lần thay đổi Tổng giám đốc. Tổng giám đốc
đương nhiệm nhận nhiệm vụ từ 20/11/2015
-

Dù biến động, nhưng Ban điều hành đã nỗ lực hết mình để Dream House
hoàn thành mục tiêu về lợi nhuận, hoàn thành tái cấu trúc và sẵn sàng cho
bước phát triển vượt bậc từ năm 2016

3. Các kế hoạch, định hƣớng
- Dự kiến từ 2016 trở đi, thị trường bất động sản dần đi vào xu thế ổn định
và phát triển. Theo đó, Công ty sẽ đẩy mạnh việc triển khai các dự án bất
động sản hiện hữu cũng như dự án mới thông qua M&A.
-

Hoạt động thương mại phân bón sẽ tiếp tục duy trì. Việc mở rộng sẽ xem
xét khi điều kiện thuận lợi.

-

HĐQT sẽ xem xét quyết định theo thẩm quyền và giám sát thực hiện công
tác về huy động vốn; xây dựng nguồn nhân lực; xây dựng và vận hành các
quy trình, quy chế quản trị, điều hành ...

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị
Thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ nhiệm từ 27/06/2015)
Thành viên HĐQT

STT

Chức vụ

Số CP
nắm
giữ (*)

TV HĐQT
tại DN
khác

1

Ông Đặng Đức Thành

Chủ tịch

0

05 DN

2

Ông Nguyễn Trung Kiên

Phó Chủ tịch

0

0

3

Ông Trần Ngọc Đính

Ủy viên

0

0

4

Ông Phan Tấn Đạt

Ủy viên

0

0

5

Bà Võ Diệp Cẩm Vân

Ủy viên

0

0

Ghi chú

Thành viên
độc lập

(*) Số lượng cổ phần nắm giữ theo số liệu của VSD tại ngày 22/03/2016)
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Thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015 (từ nhiệm 26/06/2015)
STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số CP
nắm giữ
(*)

1

Ông Đặng Đức Thành

Chủ tịch

0

2

Ông Vũ Duy Bằng

Phó Chủ tịch

4.001

3

Ông Trần Kim Cương

Ủy viên

4

4

Ông Trần Anh Tùng

Ủy viên

9

5

Ông Chappe Bertrand

Ủy viên

0

6

Ông Lin Yi Huang

Ủy viên

0

7

Bà Đặng Bích Hồng

Ủy viên

3

Ghi chú

(*) Số lượng cổ phần nắm giữ theo số liệu của VSD tại ngày 22/03/2016)

Các tiểu ban của HĐQT
Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban chuyên trách.

Các cuộc họp của HĐQT

Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi
họp tham
dự

Tỷ lệ

không
tham dự

HĐQT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
1

Ông Đặng Đức Thành

Chủ tịch

15/15

100%

2

Ông Nguyễn Trung Kiên

Phó chủ tịch

15/15

100%

3

Ông Phan Tấn Đạt

Ủy viên

15/15

100%

4

Ông Trần Ngọc Đính

Ủy viên

15/15

100%

5

Bà Võ Diệp Cẩm Vân

Ủy viên

15/15

100%

HĐQT NHIỆM KỲ 2010 - 2015
1

Ông Đặng Đức Thành

Chủ tịch

05/05

100,0%

2

Ông Vũ Duy Bằng

Phó chủ tịch

05/05

100,0%

3

Ông Trần Kim Cương

Ủy viên

05/05

100,0%
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Lý do

4

Ông Trần Anh Tùng

Ủy viên

04/05

5

Ông Chappe Bertrand

Ủy viên

05/05

6

Ông Lin Yi Huang

Ủy viên

04/05

7

Bà Đặng Bích Hồng

Ủy viên

05/05

80,0% Bận công
việc
100,0%
80,0% Bận công
việc
100,0%

Các nội dung hoạt động của HĐQT
Năm 2015, Hội đồng quản trị họp tổng cộng 20 cuộc họp. Tất cả các cuộc họp đều
được chủ trì bởi chủ tịch Hội đồng quản trị. Nội dung các cuộc họp như sau:
Stt

Số nghị quyết

Ngày

1

11/BB/2015

18/03/2015

2

21/BB/2015

23/04/2015

3

24/BB/2015

23/04/2015

4

30/BB/2015

11/05/2015

5

37/BB/2015

21/05/2015

6

52/HĐQT/2015

27/06/2015

7

58/HĐQT-2015

08/07/2015

8

75/BB-2015

30/09/2015

9

77/ HĐQT/2015

30/09/2015

10

79A/BBHĐQT2015

30/09/2015

11

82/BB-2015

07/10/2015

12

90/HĐQT/2015

16/10/2015

13

96/BB/HĐQT2015

22/10/2015
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Nội dung
HĐQT thông qua quyết định chốt danh sách cổ
đông, thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên
2015
HĐQT thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2015
HĐQT thông qua việc bán cổ phiếu quỹ
HĐQT thông qua việc hủy chốt danh sách tại ngày
08/04/2015; chốt lại danh sách ngày 28/05/2015
nhằm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015
HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền
sử dụng đất, lô đất 2.077,8m2 tại Cần Thơ
HĐQT thông qua việc bầu các chức danh chủ chốt
(Chủ tịch/Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc)
HĐQT thông qua việc thế chấp quyền sử dụng đất,
lô đất 2.077,8m2 tại Cần Thơ cho Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –
Chi nhánh Nhà Bè để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ
của Công ty TNHH ĐT XD TM XNK Thế Giới
HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền
sử dụng đất, lô đất 2.077,8m2 tại Cần Thơ (GCN
QSD đất số BX 838814 do Sở TN-MT TP.Cần Thơ
cấp ngày 29/09/2015)
HĐQT thông qua các Quy chế nội bộ, bổ nhiệm
nhân sự Ban điều hành
HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn
góp của Công ty tại Công ty Cổ Phần Hoa Kiểng
Căn Nhà Mơ Ước
HĐQT thông qua việc chuyển nhượng quyền sử
dụng đất, lô đất 2.077,8m2 tại Cần Thơ (GCN
QSD đất số BX 838814 do Sở TN-MT TP.Cần Thơ
cấp ngày 29/09/2015)
HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành về
việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, kế hoạch tăng
VĐL, chủ trương đầu tư dự án
HĐQT thông qua các quyết nghị về việc Công ty
giao dịch với Ngân hàng TMCP Phương Đông

14

102/HĐQT/2015

03/11/2015

15

103/BB/HĐQT2015

09/11/2015

16

107/HĐQT/2015

18/11/2015

17

114/HĐQT/2015

26/11/2015

18

123/BB/ĐHCĐ/2
015

09/12/2015

19

131/HĐQT/2015

24/12/2015

20

135/BB-2015

30/12/2015

HĐQT thông qua Tờ trình số 100/TTr của Ban điều
hành về việc đề xuất thuê địa điểm làm việc mới
(chưa di dời trụ sở chính)
HĐQT thông qua các quyết nghị về việc Công ty
giao dịch với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công
Thương – Chi nhánh Bến Nghé – PGD Quận 8
HĐQT thông qua việc phê duyệt chương trình và
tài liệu ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/12/2015,
phương án phát hành riêng lẻ tăng VĐL, thay đổi
TGĐ điều hành, chủ trương nghiên cứu đầu tư dự
án KDC lấn biển Hòn Tre
HĐQT thông qua việc điều chỉnh Tờ trình và
Phương án chào bán riêng lẻ nhằm tăng VĐL theo
Biên bản họp số 107/HĐQT/2015 ngày 18/11/2015
HĐQT thông qua các quyết nghị việc Công ty giao
dịch với Ngân hàng TMCP Phương Đông
HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn
bộ Dự án “Cao ốc căn hộ - thương mại dịch vụ An
Phú Long Land 1” của Công ty CP Địa Ốc An Phú
Long
HĐQT thông qua việc chuyển nhượng quyền sử
dụng đất, lô đất 2.077,8m2 tại Cần Thơ (GCN
QSD đất số BX 806271 do UBND TP. Cần Thơ
cấp ngày 27/08/2014)

2. Ban kiểm soát
Thành phần Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2010 (bổ nhiệm từ 27/06/2015)
STT Thành viên BKS

Chức vụ

Số CP
nắm giữ

Trưởng ban

0

1

Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung

2

Ông Nguyễn Trung Nghĩa Thành viên

0

3

Ông Nguyễn Hữu Trí

0

Thành viên

Ghi chú

(Số lượng cổ phần năm giữ theo thông báo của VSD tại ngày 22/03/2016)
Thành phần Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015 (từ nhiệm ngày 26/06/2015)
STT Thành viên BKS

Chức vụ

Số CP
nắm giữ

1

Ông Phạm Hoàng Lương

Trưởng ban

6

2

Ông Đoàn Trung Tín

Thành viên

3

3

Bà Huỳnh Thị Hoa Mai

Thành viên

6

Ghi chú

(Số lượng cổ phần nắm giữ theo thông báo của VSD tại ngày 22/03/2016)
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Phân nhiệm của Ban kiểm soát
-

Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung – Trưởng Ban, giám sát công tác tài chính - kế toán
và phụ trách chung.

-

Ông Nguyễn Hữu Trí – Thành viên, giám sát hoạt động đầu tư

-

Bà Nguyễn Trung Nghĩa – Thành viên, giám sát tuân thủ

Hoạt động của Ban kiểm soát
Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành một số công việc như sau:
 Giám sát việc tuân thủ Điều lệ và giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết
của Công ty
 Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty.
 Theo dõi tình hình công nợ phải thu phải trả, vay ngân hàng, tình hình thực
hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.
 Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT Công ty .
 Xem xét việc triển khai các dự án đầu tư: Việc tuân thủ trình tự đầu tư, thủ tục
hồ sơ pháp lý, tính hiệu quả của dự án
3. Giao dịch và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Kế hoạch: 300 triệu đồng
Thực hiện: 300 triệu đồng. Chi tiết:
ĐVT: triệu đồng
Stt

Họ tên

1

Ông Đặng Đức Thành

2

Ông Nguyễn Trung Kiên

3

Chức vụ
Chủ tịch HĐQT

Thù lao
45

Phó Chủ tịch HĐQT

30

Ông Trần Ngọc Đính

Ủy viên HĐQT

30

4

Ông Phan Tấn Đạt

Ủy viên HĐQT

30

5

Ông Võ Diệp Cẩm Vân

Ủy viên HĐQT

30

6

Ông Vũ Duy Bằng

Phó Chủ tịch HĐQT

10

7

Ông Trần Kim Cương

Ủy viên HĐQT

10

8

Ông Trần Anh Tùng

Ủy viên HĐQT

10

9

Ông Chappe Bertrand

Ủy viên HĐQT

10

10

Ông Lin Yi Huang

Ủy viên HĐQT

10
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Ghi chú

11

Bà Đặng Bích Hồng

Ủy viên HĐQT

10

12

Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung

Trưởng BKS

15

13

Ông Nguyễn Trung Nghĩa

TV BKS

15

14

Ông Nguyễn Hữu Trí

TV BKS

15

15

Ông Phạm Hoàng Lương

Trưởng BKS

10

16

Ông Đoàn Trung Tín

TV BKS

10

17

Bà Huỳnh Thị Hoa Mai

TV BKS

10

TỔNG CỘNG

300

Lƣơng, thƣởng Ban điều hành
ĐVT: triệu đồng
Stt Ban điều hành

Lƣơng

Thƣởng Cộng

1

Ban Tổng Giám
đốc

767,19

176,0

943,19

2

Kế toán trưởng

132,0

39,0

171,0

TỔNG CỘNG

899,19

215,0

1.114,19

Ghi chú

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ (*)

Lý do tăng,
giảm (mua,
bán, chuyển
đổi, thƣởng)

Ngƣời thực
hiện giao
dịch

Quan hệ với
cổ đông nội
bộ

1

Trần Anh
Tùng

TV HĐQT
nhiệm kỳ
2010 - 2015

66.069

0,36

09

0,0 Nhu cầu tài
chính cá nhân

2

Trần Anh
Tuấn

Người liên
quan ông
Trần Anh
Tùng

14.041

0,08

01

0,0 Nhu cầu tài
chính cá nhân

3

Cty Cổ phần Người liên
Căn Nhà
quan Ông

136.880

0,74

0

0,0 Cơ cấu danh
mục đầu tư

Stt
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Số cổ
phiếu

Tỷ
lệ
(%)

Số cổ
phiếu

Tỷ lệ
(%)

Mơ Ước
Đông Nam

Đặng Đức
Trung

4

Đặng Đức
Thành

Chủ tịch
HĐQT nhiệm
kỳ 2015 –
2020

5.490.000

29,8
4

0

0,0 Nhu cầu tài
chính cá nhân

5

Nguyễn
Hữu Trí

TV BKS
nhiệm kỳ
2015 – 2020

65.000

0,35

0

0,0 Nhu cầu tài
chính cá nhân

6

Đỗ Thị Thu
Hà

Người liên
quan Ông
Nguyễn Hữu
Trí

160.000

0,87

0

0,0 Nhu cầu tài
chính cá nhân

7

Lê Đình
Trung

Phó TGĐ,
CBTT

36.600

0,2

10.000

0,05 Nhu cầu tài
chính cá nhân

(*) Số lượng cổ phần nắm giữ theo số liệu của VSD tại ngày 03/11/2015)
Giao dịch với cổ đông nội bộ:
Không có ./.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015
(Đính kèm)
TPHCM, ngày 20 tháng 04 năm 2016
CT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG ĐỨC THÀNH
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