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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 
 

Kính thưa quý Cổ đông, 

Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BĐH) Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài 

Gòn (SAIGONTEL) hân hạnh được chào đón Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông 

Thường niên năm tài chính 2016 của Công ty. 

Thưa Quý vị, 

Theo nhận định của các tổ chức Quốc tế và Chính phủ Việt Nam, nền kinh tế, thương mại toàn 

cầu trong năm 2016 đã đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, việc chịu ảnh hưởng bởi những 

biến động kinh tế, khiến cho mức tăng trưởng thấp hơn dự báo. Việc nền kinh tế phục hồi chậm, 

không đồng đều, còn tồn tại nhiều rủi ro và tính cạnh tranh chưa cao khiến nền kinh tế chưa có 

nhiều điểm sáng nổi bật. Trong vòng quay của kinh tế thị trường 2016, tuy còn nhiều khó khăn, 

thách thức, nền kinh tế Việt Nam vẫn đón nhận những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ 

mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo, chỉ số giá tiêu dùng cả năm (CPI) tuy có tăng, 

ước tính khoảng 4,74%, tuy nhiên vẫn giữ ở mức kiểm soát được lạm phát (dưới 5%). Sản xuất 

kinh doanh phát triển, hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế đạt những kết quả nhất định. Thêm vào 

đó, việc huy động vốn cho đầu tư cũng được chú trọng đẩy mạnh. 

Tuy còn nhiều khó khăn dễ thấy như biến động tăng tỷ giá đô la Mỹ (khoảng 3,6%) vào những 

tháng cuối năm, cùng những diễn biến khó lường của tình hình tài chính, tiền tệ, chứng khoán. 

Với sự nỗ lực và cố gắng hết mình của HĐQT, ban Tổng giám đốc và toàn bộ cán bộ công nhân 

viên, SAIGONTEL đã đạt được những kết quả kinh tế khả quan, vượt chỉ tiêu đã đề ra vào đầu 

năm 2016, góp phần tạo động lực cho việc mở rộng các hoạt động kinh doanh, tập trung phát 

triển những định hướng chiến lược trong năm 2017. 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 

1.' Tóm tắt kết quả hoạt động 

Vào thời điểm 31/12/2016, vốn cổ đông thực góp là 740.019.140.000 đồng. Tổng tài sản cuối 

năm tài chính 2016 đạt 1.961 tỷ đồng, bằng 90,3% so với thời điểm 01/01/2016. 

Tổng doanh thu năm 2016 của Công ty là 721,4 tỷ đồng, tăng trưởng lớn so với năm 2015 

đạt 160,3% kế hoạch và tăng 1.19 lần so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 

79,1 tỷ đồng, đạt 113% so với kế hoạch đề ra và tăng gấp 2,8 lần so với kết quả kinh doanh 

năm 2015.  
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Doanh thu và lợi nhuận năm 2016 vượt kế hoạch đã đặt năm 2015 là do: 

-! Bên cạnh việc duy trì những mảng kinh doanh truyền thống như thực hiện các dự án mua 

sắm, cho thuê đất tại các khu công nghiệp. Công ty đã bước đầu mở rộng phạm vi kinh 

doanh hiện có, đặc biệt là phát triển kinh doanh hạ tầng dịch vụ và phân phối các sản 

phẩm linh phụ kiện công nghệ cao.  

-! Bên cạnh những khách hàng truyền thống như Viettel và các Bộ ban ngành, công ty cũng 

từng bước tiếp cận, phát triển và mở rộng quan hệ với những đối tác lớn và tiềm năng 

mới như, MB Finance, ACB Bank, Pvoil, Mobifone...  

-! Trong năm 2016, công ty đã đầu tư mới, nâng cấp và cải tạo chất lượng cơ sở hạ tầng, 

nâng cao chất lượng dịch vụ theo yêu cầu thực tế của khách hàng.  

-! Do nhận được sự quan tâm của Ban Điều Hành, tạo điều kiện tiếp xúc và các mối quan hệ 

với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý hữu quan qua đó có được nhiều thuận lợi cho 

việc hoạt động kinh doanh.  

-! Do sự nỗ lực lao động sáng tạo của toàn bộ cán bộ công nhân trong việc ứng dụng các 

thành quả kỹ thuật để giảm giá thành dịch vụ và chi phí hoạt động kinh doanh.  

-! Trong những năm qua, việc tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp đã bước đầu hoàn thiện 

và đi vào ổn định. Việc này đã đem lại những kết quả tích cực, khi bộ máy nhân sự đã bắt 

đầu hoạt động trơn tru và có sự phối hợp tương đối hiệu quả giữa các phòng ban.  

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, hoạt động kinh doanh của công ty không tránh khỏi 

những ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá, đặc biệt là tỷ giá nguyên vật liệu đầu vào, dẫn đến 

việc doanh thu và chi phí trong mảng thương mại chưa đạt được như kỳ vọng. Thêm vào đó, 

những diễn biến phức tạp trong nền kinh tế thị trường, những thay đổi lớn mang lại nhiều rủi 

ro khó đoán của nền kinh tế toàn cầu cũng là nguyên nhân khiến việc kinh doanh gặp không 

ít khó khăn. Tuy nhiên, năm 2016 vẫn được coi là một năm kinh doanh thành công của 

Saigontel và là năm tiền đề để xây dựng những hoạt động chiến lược cho những năm về sau.  

2.' Đánh giá chi tiết hoạt động SXKD  

a)' Trụ sở chính 

-! Tổng doanh thu  : 113,3 tỷ đồng  

!! Lợi nhuận trước thuế  : (60,3) tỷ đồng 

Trong năm 2016, Công ty đã nâng công suất sử dụng mặt bằng toà nhà ICT1 Tower tại 

Công viên Phần mềm Quang Trung (TP.HCM) đạt 100%. Đồng thời Kết Quả Thẩm Định 

Thiết Kế Xây Dựng dự án Toà Nhà Văn Phòng ICT2 của SAIGONTEL đã được phê 

duyệt. Bên cạnh đó, để duy trì hoạt động một cách hiệu quả, cũng như khắc phục và hạn 
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chế tình trạng xuống cấp của toà nhà. Công ty đã tiến hành đầu tư cải tạo và sửa chữa cơ 

sở hạ tầng xây dựng, nâng cấp đầu tư thiết bị bãi xe thông minh, duy trì áp dụng hệ thống 

PCCC chuyên dụng, hoàn thành nhiệm vụ diễn tập huấn PCCC chuyên nghiệp, đầu tư 

mới hệ thống máy lạnh Cassette cho toàn bộ diện tích cho thuê, cải tạo khu vực Lobby. 

Đồng thời, Ban quản lý toà nhà ICT đã bước đầu xây dựng cơ sở vật chất để chuẩn bị 

triển khai cho hoạt động của Trung tâm dịch vụ ICTs (với những dịch vụ chủ yếu như: 

dịch vụ sim số, cung cấp thiết bị IT, dịch vụ sửa chữa bảo trì, kinh doanh căng tin ăn 

uống). 

Việc kinh doanh hạ tầng viễn thông được coi là một trong những mảng kinh doanh còn 

khá mới mẻ của công ty. Trong năm 2016, hoạt động này cũng đã được Saigontel tiến 

hành triển khai với bước đầu là tiếp cận khách hàng là doanh nghiệp tại các khu công 

nghiệp.  

Trong năm nay, các hoạt động kinh doanh của công ty đã được chuyển dần về các đơn vị 

thành viên. Trong khi đó, Saigontel đóng vai trò quản lý, điều phối và hỗ trợ tất cả các 

hoạt động của những đơn vị liên quan. Đội back office chịu trách nhiệm đảm bảo cho các 

hoạt động của tất cả các công ty con, khiến cho chi phí hoạt động tập trung về trụ sở 

chính và đẩy chi phí tăng cao. Tuy nhiên, sau khi chuyển các hoạt động kinh doanh về 

Chi nhánh và các Đơn vị thành viên, các đơn vị này đã đạt được những thành quả đáng kể 

trong năm vừa qua và giúp cho tổng doanh thu và lợi nhuận của SAIGONTEL có sự tăng 

trưởng vượt bậc. 

b)' Chi nhánh Bắc Ninh 

!! Tổng doanh thu  :  362,7 tỷ đồng 

!! Lợi nhuận trước thuế  :  156,1 tỷ đồng 

Trong năm 2016, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh có sự tăng trưởng vượt bậc, tập 

trung cho hai hoạt động chủ yếu là thuê đất dài hạn và cho thuê nhà xưởng - văn phòng, 

hai hoạt động này chiếm 97,5% tổng doanh thu của Chi nhánh. Riêng Doanh thu cho thuê 

đất dài hạn là 319 tỷ đồng vượt 4.14 lần so với kế hoạch đầu năm.  

Trong năm qua, lượng khách hàng quan tâm tiếp cận cũng như số khách hàng ký thoả 

thuận nguyên tắc và mua lại đất tại chi nhánh tăng đáng kể. Tuy hoạt động cho thuê đất 

dài hạn có tỉ suất lợi nhuận cao dựa trên lợi thế giá vốn thấp nhưng quỹ đất của khu công 

nghiệp đang ngày càng thu hẹp, tới cuối năm 2016, gần như toàn bộ các lô đất kinh 

doanh đã được khách hàng từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc mua hoặc đặt mua hết, 

tỷ lệ đất được mua và cho thuê lên tới 90% quỹ đất thuộc chi nhánh quản lý.  
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Do đó, trong thời gian chưa mở rộng thêm được quỹ đất, Chi nhánh tiếp tục tập trung 

khai thác theo hướng xây nhà xưởng văn phòng để cho thuê nhằm tạo dòng tiền hoạt 

động ổn định trong dài hạn và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Trong năm 2016 doanh thu 

cho thuê nhà xưởng đạt: 34,9 tỷ đồng đạt 65.95% so với kế hoạch đặt ra. Việc chưa hoàn 

thành mục tiêu này chủ yếu do số lượng và quy mô nhà xưởng xây sẵn chưa đáp ứng 

được nhu cầu của các nhóm khách hàng lớn. Đồng thời, do nhu cầu mở rộng quy mô sản 

xuất, không ít khách hàng đã chuyển từ phương án thuê nhà xưởng xây sẵn sang mua đất 

để mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những mảng kinh doanh chính, hoạt động thu 

phí cơ sở hạ tầng và kinh doanh nước sạch cũng vượt chỉ tiêu kế hoạch, tăng 13% và đạt 

khoảng 2,5% tổng doanh thu.  

Đồng thời, trong năm 2016 việc thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, mở rộng 

quan hệ với các đối tác đã được chi nhánh thực hiện rất tốt. Việc này góp phần không nhỏ 

giúp chi nhánh gặt hái kết quả kinh doanh xuất sắc với những con số ấn tượng, đồng thời 

đánh dấu một năm kinh doanh thành công trên nhiều mặt.  

c)' Công ty TNHH Một Thành Viên Saigontel 

Tổng vốn điều lệ: 20. 000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) 

Vốn góp của SAIGONTEL chiếm 100% vốn điều lệ 

!! Tình hình hoạt động: 

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng Tài sản của Công ty TNHH Một Thành Viên 

Saigontel đạt 77,87 tỷ đồng, gấp gần 4 lần vốn đầu tư ban đầu. Doanh thu Công ty TNHH 

MTV Saigontel năm 2016 đạt 158,76 tỷ đồng, đạt 41.74% so với kế hoạch đầu năm đề 

ra. Lợi nhuận gộp đạt 7,02% trên tổng doanh thu và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 693 

triệu đồng.  

!! Nguyên nhân lợi nhuận thực tế không đạt được như mong đợi là do: 

-! Giá vốn thực tế cao hơn so với kế hoạch: Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận 

thực tế thấp hơn kế hoạch. Theo kế hoạch giá vốn chỉ bằng 90% doanh thu nhưng thực tế 

do hơn 80% khối lượng hàng bán là nhập khẩu nên việc tỷ giá USD tăng mạnh trong năm 

qua, đồng thời việc biến động tỷ giá nguyên vật liệu đầu vào đã góp phần đẩy giá vốn 

tăng cao. Thực tế chi phí giá vốn đã chiếm 92% so với doanh thu. 

-! Do dự kiến dòng tiền các đối tác đầu ra sẽ về để thanh toán cho các khoản đầu vào được 

trả chậm nhưng thực tế nguồn tiền thường bị chậm hơn dự kiến 1-1.5 tháng dẫn đến phát 

sinh các chi phí lãi vay cao. 
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-! Để có thể tiếp cận các khách hàng mới cũng như chuẩn bị các hoạt động lớn năm 2017, 

chi phí tiếp khách, xây dựng mối quan hệ với các nơi trong năm 2016 cũng khá cao.  

-! Năm nay cũng là thời kỳ mà bộ nhân sự cấp cao trong tập khách hàng chiến lược của 

MTV như Viettel, Mobifone, các bộ ban ngành có sự chuyển giao; do đó đã giảm mạnh 

phần đầu tư so với kế hoạch và đa phần dự kiến chuyển sang đầu tư vào năm 2017. 

-! Các sản phẩm chủ chốt tham gia thầu của MTV còn khó cạnh tranh về giá và chủng loại. 

Bộ máy nhân sự theo dõi và giám sát còn thiếu người, chưa tập trung, dẫn đến những thời 

điểm bị quá tải do kiêm nhiệm nhiều công việc. 

Để định hướng kinh doanh lâu dài, đồng thời từng bước khắc phục khó khăn trước mắt, 

công ty đã bắt đầu mở rộng hoạt động ra các lĩnh vực khác. Năm 2016 cũng là năm đặt 

nền móng cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh của MTV trong lĩnh vực phân phối các 

sản phẩm viễn thông như dây cáp ống lỏng, cáp đồng trục, dây nhảy và các thiết bị viễn 

thông cho Viettel và các công ty tại nước ngoài trực thuộc Viettel. Đây có thể xem là hoạt 

động vừa giúp Công ty xây dựng thương hiệu trên thị trường vừa mang lại doanh thu cho 

công ty, đồng thời tìm kiếm và tiếp cận những đối tác mới để giảm thiểu rủi ro. Tuy còn 

nhiều khó khăn, áp lực, trong năm Công ty vẫn có những kết quả đáng ghi nhận như sau: 

-! Đã ký hợp đồng với những đối tác đầu ra mới: ngân hàng ACB, ngân hàng MB, MB 

finance, Pvoil, Mobifone…  

-! Trở thành đối tác chiến lược của Oracle, đối tác lớn của LS cable, NWC, Tente, Optoray, 

Polycom, Cisco, Fotinet... 

-! Thi công hạ tầng truyền dẫn cho MBF 

-! Triển khai hoạt động của trung tâm dịch vụ với bước đầu là hoạt động mua bán xăng dầu 

với Pvoil.  

Sau 2 năm hoạt động, đây thực sự là những kết quả đáng ghi nhận và tạo động lực cho công 

ty tiếp tục phát huy thành quả và hướng tới đạt những mục tiêu cao hơn ở những năm tiếp 

theo.  

d)' Công ty cổ phần Phân phối và Dịch vụ Saigontel 

!! Tổng vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) 

!! Vốn góp của SAIGONTEL chiếm 70% vốn điều lệ 

!! Tình hình hoạt động: 

SDJ được thành lập ngày 06/12/2015, sau gần hai năm hoạt động, tổng doanh thu thực 

hiện đạt 138,03 tỷ đồng tương đương 138.03% so với kế hoạch đầu năm và lợi nhuận 

trước thuế thực đạt 3.33 tỷ đồng. 
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Do nhu cầu của thi trường, doanh thu công ty tăng cao vào các tháng cuối năm. Các 

mảng doanh thu chính bao gồm: kinh doanh sim số, thẻ cào điện thoại, phân phối linh 

phụ kiện điện thoại, máy tính, camera hành trình, các phụ kiện cho xe ôtô, phân phối cáp 

đồng trục, cáp quang các loại … 

Bên cạnh các hoạt động mang lại doanh thu thường xuyên, SDJ còn triển khai các dự án 

nhằm mang lại doanh thu và lợi nhuận bền vững về dài hạn cho SDJ, đồng thời nâng tầm 

thương hiệu của SDJ ra thị trường thế giới. Trong năm 2016, SDJ đã đạt được những 

thành quả đáng ghi nhận sau: 

-! Hoàn thiện về cơ bản đội ngũ lãnh đạo và phân tách các phòng kinh doanh theo từng 

ngành hàng cụ thể. Hoàn thiện các quy trình, quy chế làm nền tảng cho các hoạt động ổn 

định của SDJ. Xây dựng được đội ngũ nhân sự năng động, chuyên nghiệp, có chuyên 

môn và kinh nghiệm trung bình trên 4 năm trong các lĩnh vực kinh doanh và tài chính.  

-! Đã ký được hợp đồng nguyên tắc với các nhà cung cấp có thương hiệu uy tín trên thị 

trường thế giới như: Plantronics, Seagate, Transcend, 3sixt, zadez, Wentronics…và từng 

bước tiến tới việc đàm phán là nhà phân phối phụ kiện công nghệ cao độc quyền của các 

hãng.  

-!  Đã ký được hợp đồng nguyên tắc và triển khai bán hàng cho hơn 100 đối tác trên cả 

nước, trong đó các đơn vị chiếm thị phần lớn như: Nguyễn Kim, Thế Giới Di Động, 

Mediamart, Viettel Store, Mobiphone, Trần Anh, Pico, Vinpro, Lazada, Halo, An Phát, 

Hà Nội computer, Phi Long, Thy Phương, Phương Tùng … 

e)' Các hoạt động đầu tư tài chính trong năm 2016 

Hiện nay, Công ty đang đầu tư dài hạn trong nhiều lĩnh vực: Công ty CP Khoáng sản Sài 

Gòn Quy Nhơn, Công ty CP Dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn, Công ty Cp Địa 

Ốc Viễn Đông Việt Nam, Công ty Cp dệt may viễn thông Sài Gòn Vina, Công ty CP Đầu 

tư và phát triển hệ thống KCN Cao Sài Gòn, Quỹ đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt, 

Công ty CP đầu tư Việt Sô, Trường ĐHDL Hùng Vương, Công ty CP đầu tư phát triển 

nhà máy điện Sài Gòn Bình Thuận... với tổng số tiền 773,54 tỷ đồng.  

Năm 2016, Công ty không đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu, trái phiếu. 

f)' Sự kiện trong năm 2016 

-! Công ty đã ký MOU với PVOIL – ghi nhận việc hợp tác kinh doanh xăng dầu giữa 

Saigontel và Tổng công ty dầu Việt Nam tại các khu công nghiệp.  

-! Ký hợp đồng làm Đại lý cho Mobifone – bước đầu triển khai hoạt động mua bán sim số, 

thẻ cào tại trung tâm dịch vụ ICTs.  
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-! Ký các MOU, Hợp đồng nguyên tắc với các đối tác lớn về công nghệ như: China Unicom 

(Nhà cung ứng băng thông quốc tế lớn), Nifty Cloud, Sakura Internet, IIJ (Internet 

Initiative Japan) 

-! Thực hiện những giao dịch thương mại với những đối tác đầu ra mới: ngân hàng ACB, 

ngân hàng MB, MB Credit, Pvoil, Mobifone…trở thành đối tác chiến lược của đối tác 

đầu vào như: Oracle, LS cable, NWC, Tente, Optoray, Polycom, Cisco, Fotinet… 

-! Tháng 10/2016 SDJ trở thành nhà phân phối độc quyền nhãn hàng Seagate tại Việt Nam: 

mảng ổ cứng cắm ngoài. 

3.' Các thay đổi về nhân sự 
Trong năm 2016, Công ty có thực hiện miễn nhiệm ông Phạm Đức Tuấn - Phó tổng giám 

đốc phụ trách công nghệ. Ngoài ra, Công ty không có sự thay đổi nào khác về lãnh đạo 

cấp cao. 

Đồng thời, trong năm 2016 SAIGONTEL đã bước đầu hoàn thiện công tác cấu trúc bộ 

máy nhân sự. Bộ máy nhân sự trẻ, nhiệt huyết, năng động và sáng tạo đã góp phần không 

nhỏ vào thành công của công ty.  

4.' Tình hình tài chính 

a)! Vốn chủ sở hữu và Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

Vốn góp của chủ sở hữu trong năm 2016 là 740.019.140.000 đồng và lãi cơ bản trên cổ 

phiếu là 689 đồng/cổ phiếu. 

b)! Khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 

     Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1.922 1.389 

     Khả năng thanh toán nhanh Lần 1.582 1.051 

5.' Những thay đổi về vốn cổ đông 

Trong năm 2016, Công ty không tăng vốn điều lệ, không phát hành thêm cổ phiếu.  

Trên đây là báo cáo tổng kết của Ban Điều hành về một số chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2016, 

kính trình Đại hội Cổ đông Thường niên xem xét, thảo luận và thông qua. Hội đồng Quản trị, 

Ban Điều hành rất mong nhận được sự ủng hộ và sự gắn bó lâu dài của toàn thể quý vị cổ đông 

và đối tác. 

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, chúng tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị 

cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

 BAN ĐIỀU HÀNH SAIGONTEL 

 


