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Ông NGUYỄN TRUNG VŨ
Chủ tịch HĐQT CenLand

“

”

Với mục tiêu duy trì vị thế của CenLand là nhà phân phối và đầu tư BĐS thứ 
cấp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, CenLand đã không ngừng thay đổi 
để chuyển mình trong cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển như vũ bão. Với 
vũ khí là CenHomes – được đầu tư mạnh về công nghệ như: định giá online, 
check căn online, thanh toán online, chatbot, công nghệ VR… sẽ tạo ra cách 
thức mua – bán nhà kiểu mới tại Cenhomes.vn. Song song, sát cánh CenLand 
vẫn duy trì theo mô hình truyền thống đó là một lực lượng bán hàng tinh 
nhuệ, thiện chiến. STDA và hệ thống các sàn liên kết chắc chắn sẽ mang lại 
dịch vụ phân phối tiếp thị tốt nhất, an toàn và tin cậy nhất cho cả chủ đầu tư, 
khách hàng và đối tác. 
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1. THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHƯƠNG I: CENLAND NĂM 2018



TẦM NHÌN
CenLand xác định tầm nhìn chiến lược phát triển đến năm 2027 như sau:
Duy trì vị thế là nhà phân phối và tiếp thị BĐS hàng đầu Việt Nam.
Là đối tác không thể thiếu của các nhà phát triển BĐS trong nước và quốc tế.
Trở thành nhà đầu tư thứ cấp chuyên nghiệp nhất Việt Nam.

SỨ MỆNH
Với tầm nhìn trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối và đầu tư thứ cấp, 
CenLand xác định sứ mệnh: 
Giúp mọi người dân đều có thể sử dụng các dịch vụ bất động sản một cách dễdàng, 
chuyên nghiệp và minh bạch.
50% giao dịch BĐS tại Việt Nam được thực hiện thông qua hệ thống CenHomes.
Đưa nghề môi giới ở Việt Nam trở thành một nghề nghiệp có tính chuyên môn cao, được 
ghi nhận ngang tầm quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Nhà phân phối và đầu tư BĐS thứ cấp uy tín, chuyên nghiệp.

2. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHƯƠNG I: CENLAND NĂM 2018



SỰ KIỆN NỔI BẬT
NĂM2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
CenLand - Nhà phân phối và đầu tư
BĐS thứ cấp uy tín, chuyên nghiệp

08
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
CenLand - Nhà phân phối và đầu tư
BĐS thứ cấp uy tín, chuyên nghiệp

07

Số lượng giao dịch: 14.530

Doanh thu: 1.687,2 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 320,01 tỷ

Vốn điều lệ: 800 tỷ 
(tính đến ngày 26/02/2019)

Vốn chủ sở hữu: 1.489,22 tỷ

Vốn hoá thị trường: 2.100 tỷ
(tính đến ngày 31/12/2018)

Văn phòng đại diện: 16 



CenLand ký kết hợp tác chiến lược với VinaCapital và Dragon Capital

Chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE

Ký kết hợp tác nhiều dự án lớn

Ra mắt nền tàng giao dịch BĐS kiểu mới CenHomes
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We b s i t e : w w w. c e n l a n d . v n

Địa chỉ: Seoul, Seocho Gu, Maeheon 
Ro, No16, Hibrand Building, 2F, #202
Điện thoại: (+82) 22155 2155

CEN HÀN QUỐC16

ĐÃ CÓ MẶT TẠI NHIỀU TỈNH, THÀNH PHỐ LỚN

TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

CEN HẠ LONG

CEN THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Nhà phố shophouse 06, đường 
25/4, phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh
CSKH: 1900 6088

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà MB Hải Phòng, số 
6, lô 30A đường Lê Hồng Phong, Ngô 
Quyền, Tp. Hải Phòng 

CEN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Tầng 9, tòa  nhà VNPT, số 33 
đường Lý Thái Tổ, Tp. Bắc Ninh
CSKH: 1900 6088

Địa chỉ: Tầng 9, số nhà 89 phố Mới, thị trấn Bần Yên 
Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
CSKH: 1900 6088

CEN BẮC NINH

CEN HƯNG YÊN

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà PLASCHEM, số 562 
Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long 
Biên, Tp. Hà Nội
CSKH: 1900 6088

CEN LONG BIÊN

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Việt Đức, số 8 Tôn Đức 
Thắng, phường Khai Quang, 
Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
CSKH: 1900 6088

CEN VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Dầu khí, số 38A, 
Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa
CSKH: 1900 6088

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 
đường Quang Trung, phường Quang Trung, Tp. 
Vinh, Nghệ An
CSKH: 1900 6088

CEN THANH HÓA

CEN NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 296, đường 2 tháng 9, 
quận Hải Châu,  Tp. Đà Nẵng
CSKH: 1900 6088

CEN ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Samco, số 326 
Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, 
TP.HCM
Điện thoại: (028) 383 795 95
Fax: (028) 392 069 52

CEN SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Techcombank, số 
45A-47, đường 30/4, phường An Lạc, quận Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ
CSKH: 1900 6088

CEN CẦN THƠ

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà FCC, số 64 đường Hoàng 
Văn Thụ, Tp Thái Nguyên.
CSKH: 1900 6088

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Điện lực, 
số 11 Lý Thánh Tôn, 
Tp. Nha Trang
CSKH: 1900 6088

CEN NHA TRANG

Địa chỉ: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung 
Hòa, quận Cầu  Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 626 36688
Fax: (024) 6281 4195
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Ông Nguyễn Trung Vũ
Chủ tịch HĐQT CenLand được vinh danh trong 

Top 10 giải thưởng Sao Đỏ năm 2017

CenLand được giải thưởng trong Top 5 Công ty tư vấn, 
môi giới BĐS uy tín năm 2018

CenLand được vinh danh là 
Sàn giao dịch BĐS xuất sắc nhất 

tại Giải thưởng Quốc gia BĐS Việt Nam lần thứ I

CenLand được vinh danh trong Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất ViệtÔng Phạm Thanh Hưng
Phó Chủ tịch HĐQT  CenLand được vinh danh trong

 Top 100 Doanh nhân trẻ tiêu biểu 2017

Nghemoigioi.vn đạt giải thưởng 
Thương hiệu uy tín – 

Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ tin dùng năm 2016

Được Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
tặng Bằng khen năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
CenLand - Nhà phân phối và đầu tư
BĐS thứ cấp uy tín, chuyên nghiệp

14
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
CenLand - Nhà phân phối và đầu tư
BĐS thứ cấp uy tín, chuyên nghiệp

13

4. GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

CHƯƠNG I: CENLAND NĂM 2018
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0
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Tổng TS Vốn CSH

Tổng TS CAGR = 118%
Vốn CSH CAGR = 161.2%

Năm 2014 2015 2016 2017 2018  

     

Lợi nhuận sau 
thuế (tỷ đồng)

Biên lợi nhuận
gộp (%)

Biên lợi nhuận
ròng (%)

ROA (%)

ROE (%)

Doanh thu
(tỷ đồng)

Số lượng 
giao dịch

Tổng tài sản
(tỷ đồng)

Vốn chủ sở hữu
(tỷ đồng)

171,05 467,51  605,06 1.115,46 1.687,2  

42,30 65,05  135,46 253,26 320,01  

102,85 488,41  925,41 1.054,20 2.326,7  

32,37 217,08  340,34 578,34 1.489,22  

41,75% 38,12% 45,45% 39,88% 33% 

24,73%  13,91% 22,39% 22,70% 18,97% 

64,92%  22,00% 19,16% 25,59% 18,93% 

n/a  52,15% 49,27% 55,19% 31,13% 

4.121 9.234 9.796 11.555 14.530
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5. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN 2014-2018  

CHƯƠNG I: CENLAND NĂM 2018



Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ -  CenLand 
được thành lập năm 2002, là thành viên đầu tiên của 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ - CenGroup. Đến 
nay, CenLand có hơn 2.000 nhân viên; hàng ngàn 
Đại lý Ủy quyền và Sàn liên kết cùng các văn phòng 
đại diện trên toàn quốc, phục vụ tối đa nhu cầu của 
các Chủ đầu tư (“CĐT”), đối tác và khách hàng. 
CenLand có gần 80.000 giao dịch trong suốt 17 năm 
qua và phát triển tập trung vào 03 mảng chính: Phân 
phối Bất động sản; Đầu tư thứ cấp; Tư vấn truyền 
thông và marketing.

CenLand có hệ thống 16 văn phòng đại diện ở khắp 
các tỉnh thành trên cả nước như: Thái Nguyên, Bắc 
Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hưng Yên, Hạ Long, 
Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Nha Trang… đồng 
thời, mở văn phòng đại diện đầu tiên ở nước ngoài 
tại Hàn Quốc - CEN Korea.

CHƯƠNG II: 

GIỚI THIỆU CENLAND

1. Tổng quan 

2. Lịch sử hình thành và phát triển

3. Hoạt động kinh doanh cốt lõi

4. Định hướng chiến lược

1. TỔNG QUAN CENLAND 
Tên Công ty

Mã cổ phiếu

Tên tiếng Anh

Tên viết tắt

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

CRE

Vốn điều lệ
800 tỷ (ngày 26/02/2019) 

Địa chỉ
Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hoà- Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại

(024) 6281 4195
Fax

(024) 626 366 88

Website
www.cenland.vn

Century Land Joint Stock Company

CENTURY LAND., JSC

ĐỐI TÁC
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Công ty Cổ phần Bất 
động sản Thế Kỷ 21 
Trường Thành

Thành lập Sàn giao dịch BĐS 
Thế Kỷ, một trong những 
thành viên sáng lập của Hội 
Môi giới BĐS Việt Nam  

Ra mắt website nghemoi-
gioi.vn, kết nối cộng đồng 
môi giới BĐS Việt Nam

Đổi tên thành Công ty Cổ   
phần Bất động sản Thế Kỷ
Tăng vốn lên 10 tỷ đồng

Thương hiệu STDA được 
công nhận bởi Cục Sở Hữu 
Trí Tuệ Việt Nam
STDA trở thành Quán quân 
môi giới bất động sản, với 
34% thị phần Hà Nội, 15% 
thị phần TP.HCM
Tăng vốn lên 130 tỷ đồng

2002 2008

2014-2015
Tăng vốn điều lệ lên 
250 tỷ đồng.
Hợp nhất 3 Công ty con
Quán quân môi giới 
trong 3 năm liên tiếp 
(2015-2017)

2017

VinaCapital và Dragon Capital trở 
thành cổ đông chiến lược.

2007

2012

2016

26/02/2019 tăng vốn
điều lệ lên 800 tỷ

Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.
Khai trương văn phòng đại diện 
nước ngoài đầu tiên tại Hàn Quốc

2018

Ra mắt Hệ thống Siêu thị dự án Bất 
động sản STDA

17
03
16

Năm hoạt động

Công ty thành viên

Văn phòng

2.021
80.000
Nhân sự

Giao dịch
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2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU CENLAND



3.1 Hoạt động kinh doanh cốt lõi

3.2 Định vị dịch vụ trong chuỗi giá trị BĐS 

3.3 Mạng lưới bán hàng

• Dịch vụ môi giới: CenLand ký 
hợp đồng môi giới với chủ đầu tư 
để phân phối sản phẩm. Hợp đồng 
có thể trên cơ sở độc quyền hoặc 
không độc quyền và CenLand có 
thể sẽ phải nộp một khoản đảm 
bảo thực hiện nghĩa vụ và cam kết 
của mình.

• Hoạt động đầu tư thứ cấp (tự 
doanh): Sau khi thẩm định tính 
khả thi của dự án, CenLand có thể 
chọn đầu tư với tiền tự có của 
Công ty và các hình thức huy 
động vốn ngắn và trung hạn. Theo 
đó, Công ty sẽ mua các sản phẩm 
BĐS từ chủ đầu tư và sau đó bán 
lại ở thị trường thứ cấp. Đây là 
một hoạt động cần nhiều vốn và 
cũng mang lại lợi nhuận cao, và 
Công ty đang đẩy mạnh hoạt động 
đầu tư này.

• Nghiên cứu và tư vấn truyền 
thông, marketing: Thông qua 
công ty con RSM, Công ty có thể 
cung cấp dịch vụ tư vấn và triển 
khai các hoạt động marketing cho 
dự án BĐS. Theo đó, công ty hợp 
tác với chủ đầu tư trong giai đoạn 
lên kế hoạch bán hàng để thiết lập 
chiến lược marketing cho dự án, 
bắt đầu từ nghiên cứu thị trường, 
xác định ý tưởng sản phẩm và 
khách hàng mục tiêu, đến xây 
dựng kênh bán hàng và giải pháp 
quảng cáo. Tuỳ theo nhu cầu của 
CĐT, RSM có thể trực tiếp triển 
khai các chiến dịch marketing 
này. 

Tại Việt Nam: Chính phủ sẽ cấp đất cho các nhà 
phát triển BĐS, theo đó các sản phẩm sẽ được 
đưa trực tiếp tới các nhà phân phối hoặc chuyển 
cho các nhà đầu tư thứ cấp trước khi được đưa tới 
khách hàng.
Cụ thể: Các dự án sau khi được quy hoạch cần 
một đơn vị để tư vấn cấu trúc sản phẩm, thi công 
xây dựng, marketing và bán hàng, sau đó sẽ 
chuyển tới cho các đơn vị Quản lý BĐS để mua 
đi bán lại.

Trong đó, CenLand sẽ tham gia vào khâu tư vấn 
cấu trúc sản phẩm, cụ thể: Tư vấn định vị sản 
phẩm/ quy hoạch tổng thể, cung cấp dịch vụ môi 
giới đầu tư thứ cấp và tư vấn giải pháp marketing 
và bán hàng. 

Mạng lưới bán hàng: CenLand 
sở hữu đa dạng các kênh phân 
phối để giới thiệu sản phẩm tới 
khách hàng.
• Bán hàng trực tiếp: Hàng ngàn 
nhân viên môi giới của STDA.
• Kênh doanh nghiệp: CenLand 
cũng tiếp cận tới các doanh 
nghiệp để giới thiệu trực tiếp 
sản phẩm  tới các nhóm khách 
hàng tiềm năng.
• Đại lý Ủy quyền và Sàn liên 
kết (“SLK”): Hàng ngàn Đại lý 
Ủy quyền và Sàn liên kết trên 
khắp toàn quốc được đào tạo và 
hoạt động chuyên nghiệp cùng 
tham gia bán hàng cho Cen-
Land. (CenHomes) 

Bán
hàng

trực tiếp
(STDA)

Kênh DN, 
KH

nước
ngoài

Khách hàng

Trực
tuyến

Sàn liên kết
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Cấp đất

Phát triển quỹ
đất Quy hoạch Tư vấn cấu trúc

sản phẩm
Thi công xây

dựng
Marke�ng & 

Bán hàng
Cho thuê và bán

lạiQuản lý BĐS

Nhà phát triển BĐS
Nhà thầu xây

dựng
Môi giới hàng lẻ

Quản lý vận hành/ khai thác

Chính phủ
Nhà phát triển

BĐS

Nhà Phân Phối

Khách hàng

Thị trường sơ
cấp

Thị trường thứ
cấp

Tư vấn định vị sản phẩm/ quy 
hoạch tổng thể.

Tư vấn Giải pháp Marketing

Dịch vụ Môi giới
Đầu tư thứ cấp

Quảng cáo, tiếp thị.

Nhà Đầu tư Thứ
cấp
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Đầu tư thứ cấp 
(tự doanh)

Nghiên cứu và 
tư vấn

Marketing

Phân phối
bất động sản



3.5 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
Công ty con trực thuộc CENLAND

Công ty liên kết (Sàn liên kết)

3.4 Các công ty con

Ông Nguyễn Thọ Tuyển
Tổng Giám đốc CENLAND

BAN ĐIỀU HÀNH

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Ông  Nguyễn Thọ Tuyển
Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CENLAND

Ông Lê Xuân Nga 
Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ CENLAND

Ông Phạm Thanh Hưng
Phó Chủ tịch HĐQT CENLAND

Ông Nguyễn Anh Hương
Phó Tổng Giám đốc CENLAND

Bà Nguyễn Thị Thanh
Phó Tổng Giám đốc CENLAND

Ông Lê Xuân Nga
Phó Tổng Giám đốc CENLAND

Ông Trương Hùng Cường
Phó Tổng Giám đốc CENLAND

Ông Cấn Công Việt
Phó Tổng Giám đốc CENLAND

Ông Nguyễn Đức Vui
Thành viên HĐQT độc lập

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh 
Thành viên HĐQT độc lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Vũ đã có hơn 30 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực bất động sản 
và là người sáng lập CENLAND.  
Ông Vũ cũng là Chủ tịch HĐQT của 
CTCP Tập đoàn Thế Kỷ 
và CTCP BĐS CEN Sài Gòn.

ÔNG NGUYỄN TRUNG VŨ
CHỦ TỊCH HĐQT CENLAND

Bà Nguyễn Minh Hồi
Phó Tổng Giám đốc CENLAND

Bà Trần Thị Nhượng
Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

Bà Doãn Thị Thu Hương
Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

Ông Nguyễn Đức Vui
Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
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CTCP BẤT ĐỘNG SẢN 
CEN SÀI GÒN

CTCP TRUYỀN THÔNG & 
GIẢI TRÍ NGÔI SAO MỚI  

CTCP DỊCH VỤ BĐS

80% 80% 80%

• Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng
Hoạt động kinh doanh:
bán và phân phối sản phẩm 
bất động sản tập trung thị 
trường phía Nam.

Hoạt động kinh doanh:
bán và phân phối sản phẩm 
bất động sản thông qua kênh
trực tuyến cenhomes.vn.

Hoạt động kinh doanh:
Marketing tổng thể 
(Truyền thông Quảng
cáo, tiếp thị trực tiếp, event...) 
về Bất động sản.

•
•

Vốn điều lệ: 800 tỷ đồng (tính đến ngày 26/02/2019)
Hoạt động kinh doanh: bán và phân phối sản phẩm
bất động sản qua các siêu thị dự án.

•
•

•
•
•

NGÔI SAO TOÀN CẦU  

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU CENLAND

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CEN SÀI GÒN PHÓ TGĐ
KHỐI KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP
(CORPORATE)

GDDA 1
(PM 1.1)

PHÒNG
THỦ TỤC

KẾ TOÁN
TRƯỞNG

GIÁM  ĐỐC
NHÂN SỰ

TRƯỞNG PHÒNG
HÀNH CHÍNH

TRƯỞNG PHÒNG
IT

TRƯỞNG PHÒNG
AN NINH

TRƯỞNG PHÒNG
ĐÀO TẠO

RSM

WSL 
(CENHOMES.VN)

BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoạch định & Phát triển nguồn hàng và triển khai bán hàng Hỗ trợ kinh doanh trực tiếp Hỗ trợ kinh doanh gián tiếp

PHÓ TGĐ
NỘI CHÍNH

GDDA 2
(PM 1.N)

PHÒNG
PHÁP CHẾ

GIÁM  ĐỐC
CÔNG NGHỆ

ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN...
ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN N

SÀN LIÊN KẾT 1...
SÀN LIÊN KẾT N

GDDA 2
(PM 1.2)

CHUYÊN VIÊN
DOANH  SỐ

TRƯỞNG PHÒNG
DVKH (CENCARE)

BAN KIỂM TOÁN
NỘI BỘ

BAN TÀI CHÍNH



CenHomes được xây dựng và phát triển thành nền 
tảng mua bán nhà theo phương thức hoàn toàn 
mới, thông tin thật, giao dịch thật, giá trị thật. Với 
khát vọng làm thay đổi thị trường bất động sản sẽ 
là quân bài chiến lược của CenLand trong thời 
gian tới. CenLand cũng sẽ là doanh nghiệp kinh 
doanh BĐS đầu tiên áp dụng công nghệ VR để 
khách hàng có những trải nghiệm chân thực, sống 
động nhất tại căn hộ mong muốn.
 
Song song với CenHomes, CenLand tiếp tục phát 
triển đội ngũ bán hàng STDA với những chiến 
binh tinh nhuệ, nòng cốt, tham gia vào các dự án 
trọng điểm theo tiêu chí “Đánh nhanh, thắng 
nhanh”. Theo đó, môi trường làm việc tại STDA 
được xây dựng với cơ chế kỷ luật cao, thi đua và 
khen thưởng kịp thời, một môi trường đáng mơ 
ước với mức lương khủng, cơ chế đãi ngộ, mức 
hoa hồng cao.

Bên cạnh đó CenLand tiếp tục tìm kiếm các mảng 
thị trường ngách, phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho 
lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kết hợp với 
nguồn vốn lớn  để hợp tác với các chủ đầu tư để 
phát triển và phân phối các dự án bất động sản 
nhằm tạo ra lợi nhuận lớn hơn cho công ty. 

Về thị phần phân phối, CenLand sẽ tập trung vào 
các thị trường trọng điểm, tiếp tục giữ vững trận 
địa tại các thị trường truyền thống tại miền Bắc, 
miền Trung. CenLand đào sâu phát triển mạnh mẽ 
hơn nữa thị phần khu vực miền Nam, đặc biệt TP. 
HCM, cùng các vùng vệ tinh như Đồng Nai, Cần 
Thơ, Cà Mau...
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4. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
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CHƯƠNG III: 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH

Đánh giá thị trường 2018 và 

triển vọng 2019

Kết quả hoạt động 2018

Kế hoạch hoạt động 

kinh doanh 2019

Tổ chức nhân sự - Đào tạo

Hoạt động văn hoá

Hoạt động vì cộng đồng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
THỊ TRƯỜNG 2018 VÀ
TRIỂN VỌNG 2019

Năm 2018 nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, có 
xu hướng tăng trưởng chậm lại, tranh chấp thương mại 
Mỹ Trung, lãi suất chính sách gia tăng, nguồn vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu suy giảm…Trong tình 
hình đó, nền kinh tế Việt nam năm 2018 vẫn được coi 
là một năm thành công với một số nét chính:

 GDP tăng trưởng đạt 7,08%, mức tăng cao nhất 11 
năm qua và ở cả 3 khu vực: Công nghiệp, nông nghiệp 
và dịch vụ. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu 
tư kinh doanh được cải thiện, số lượng doanh nghiệp 
thành lập mới tăng mạnh với hơn 131 ngàn doanh 
nghiệp. 

 Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp - bình quân 
3,54%, tỷ giá, lãi suất ổn định, dự trữ ngoại hối tiếp tục 
tăng mạnh, hơn 63 tỷ USD.
 Kinh tế vĩ mô ổn định, các doanh nghiệp tin tưởng vào 
triển vọng kinh tế.

 Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp 
tục đà tăng mạnh trong năm 2018 và thiết lập mức kỷ 
lục mới trong nhiều năm trở lại đây với hơn 19 tỷ USD 
cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường đầu 
tư và cũng như tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. 
Điều đáng nói, sức hút của Việt Nam đối với nhà đầu 
tư ngoại đã có sự chuyển biến mạnh. Việt Nam bắt đầu 
được nhắc tới là điểm đến của ngành công nghiệp 4.0 
như công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ thân 
thiện với môi trường...

 Ngày 12/11/2018 là một ngày đặc biệt đối với nền 
kinh tế Việt Nam khi Quốc hội chính thức thông qua 
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP hay TPP 11) với 11 nước tham 
gia có tổng giá trị GDP khoảng 10.000 tỷ USD, chiếm 
khoảng 13% GDP toàn cầu đem lại rất nhiều cơ hội 
cũng như thách thức cho nền kinh tế và doanh nghiệp 
Việt nam.

Ban Lãnh đạo CenLand nhận định: năm 2019 – 
2020 thị trường bất động sản (“BĐS”) Việt Nam 
vẫn trong thời kỳ phát triển, khi nền kinh tế vỹ 
mô tăng trường, GDP không ngừng tăng lên, lãi 
suất ngân hàng ổn định, nguồn tiền từ nước ngoài 
chảy vào Việt Nam mạnh hơn bao giờ hết (thông 
qua FDI, quỹ, các doanh nghiệp, và đặc biệt là từ 
các khách hàng, tổ chức nước ngoài muốn mua 
nhà tại Việt Nam).

Thị trường bất động sản
 Số lượng doanh nghiệp bất động sản mới thành 
lập trong  năm 2018 tăng mạnh với hơn 7.000 
doanh nghiệp, tăng hơn 50% so với 2017. Kinh 
doanh bất động sản cũng là ngành nghề có số vốn 
đăng ký lớn nhất với hơn 375 tỷ đồng, chiếm 
30,4% trên tổng số vốn đăng ký.

 Việc tạm dừng thông qua Luật về đặc khu, tạm 
dừng chuyển nhượng bất động sản đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến thị trường bất động sản toàn quốc.

Chính sách “đốt lò” xử lý tham nhũng làm cho 
nhiều dự án không được cấp phép, nhiều thị 
trường không có thêm hàng mới, đặc biệt là các 
thị trường trọng điểm phía Nam như TP. HCM, 
Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ….

 Mặc dù có nhiều khó khăn, năm 2018 tiếp tục là 
năm số lượng nguồn cung mới chào bán trên cả 
nước duy trì mức cao. Theo Hiệp hội Môi giới Bất 
động sản Việt Nam, năm 2018 có hơn 174.000 
đơn vị bất động sản nhà ở, đất nền được cung cấp 
ra thị trường. Giá nhà phân khúc trung cấp tương 
đối ít biến động, phân khúc cao cấp tiếp tục tăng. 
Phân khúc bất động sản thương mại và bất động 
sản công nghiệp có nhu cầu tăng cao và có dấu 
hiệu khan hiếm.

 Xu hướng mua bất động sản để an cư cũng đang 
giảm dần trong năm 2018, nhường chỗ cho hình 
thức đầu tư.
 Đặc biệt xu hướng áp dụng công nghệ 4.0 trong 
các doanh nghiệp bất động sản.

Đánh giá chung: Thị trường bất động sản 2018 
là bức tranh đầy đủ gam màu sáng tối với sự 
chuyển động của tất cả các phân khúc (từ kinh 
doanh nhà ở đến mua bán đất nền), các thương 
vụ mua bán sáp nhập, sự ra đời của hàng ngàn 
doanh nghiệp địa ốc mới…Tuy còn nhiều bất cập 
và khó khăn trong dài hạn, nhưng năm 2018 vẫn 
là một năm có nhiều điểm sáng, tiếp tục mở ra 
những cơ hội tốt cho những năm sắp tới.

Chèn hình ảnh

Chèn hình ảnh
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Năm 2018 là năm ghi lại nhiều Điểm đột phá của 
CenLand sau 16 năm xây dựng và phát triển:

Ngày 05/09/2018, CenLand chính thức niêm yết 
trên sàn chứng khoán HOSE với mã chứng khoán 
CRE.

Năm 2018, doanh thu và lợi nhuận của CenLand 
đã vượt kế hoạch đề ra: Mức tăng trưởng doanh 
thu 2018 tăng 51,3% so với năm 2017; Lợi nhuận 
2018 tăng 26,4% so với năm 2017.

CenLand được vinh danh trong Top 10 Sao Vàng 
Đất Việt cùng nhiều đơn vị lớn như: Vingroup, 
FPT, Hòa Phát, Traphaco… Đây là giải thưởng 
danh giá vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu của 
Việt Nam.

Là năm mà các văn phòng đại diện tại các tỉnh 
thành trên cả nước đã đi vào hoạt động chủ động 
và hiệu quả.

Nghemoigioi.vn được nâng cấp với phiên bản 
Cenhomes.vn với nhiều tính năng mới như: phần 
mềm định giá trực tuyến, Big data, công nghệ 3D 
Scanning, trợ lý ảo tư vấn 24/7, check căn, thanh 
toán, đặt cọc online và tính lãi suất ngân hàng trực 
tuyến.

Đội ngũ Mentor và Đại lý Ủy quyền của CenHo-
mes được mở rộng và đào tạo chuyên nghiệp, bài 
bản.

Năm 2018, CenLand đạt tổng lượng giao dịch là 
14.503 giao dịch, mở rộng thị phần về các tỉnh 
thành trên cả nước.

Nhiều chủ đầu tư lớn tiếp tục bắt tay và hợp tác 
cùng CenLand như: Gamuda Land Việt Nam, 
FLC Group, Sun Group, HiBrand Việt Nam, Khai 
Sơn, TMS Group, Nam Hồng, Bách Đạt…

Chỉ tiêu 2018 (tỷ đồng)  2017 (tỷ đồng)  % tăng/giảm  

Tài sản ngắn hạn 
                    

1.678,37    
                            

715,06    135  

Tài sản dài hạn 
                        

649,94    
                            

339,14    92  

Tổng tài sản 
                    

2.328,31    
                         

1.054,20    121  

Tổng nợ phải trả 
                        

839,07    
                            

475,86    76  
Trong đó: tổng nợ vay (ngắn và dài 
hạn) 

                       
170,00    

                            
100,00    70  

Thuế và các khoản nộp nhà nước 
                          

91,11    
                               

78,72    16  

Vốn chủ sở hữu 
                    

1.489,24    
                            

578,34    158  

Doanh thu thuần 
                    

1.687,18    
                         

1.115,46    51  

Giá vốn hàng bán 
                    

1.131,57    
                            

670,65    69  
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

                        
400,06    

                            
320,00    25  

Lợi nhuận/(lỗ) khác 
                           

- 2,36    
                               - 0,75    215  

Lợi nhuận trước thuế 
                        

400,68    
                            

316,00    27  

Lợi nhuận sau thuế 
                        

320,04    
                            

253,26    26  

Chèn hình ảnh

Chèn hình ảnh

Chèn hình ảnh

Chèn hình ảnh
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ĐVT: Triệu đồng

Đẩy mạnh bao tiêu và mua thứ cấp
Năm 2018, với sự tham gia của nhiều quỹ đầu 
tư lớn, CenLand đã tận dụng tốt được nguồn 
vốn bằng việc tăng cường hoạt động mua thứ 
cấp và đặt cọc bao tiêu. Hoạt động này đã đem 
lại được lợi nhuận lớn cho CenLand, chiếm tới 
27% tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ. Năm 
2019, CenLand đã tăng vốn thành công lên 800 
tỷ đồng, và vẫn đặt mũi nhọn trong hoạt động 
bao tiêu và mua thứ cấp. Đây cũng là công cụ 
thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, thể hiện sự cam kết 
lớn hơn đối với các chủ đầu tư và hỗ trợ mạnh 
mẽ cho hoạt động phân phối.

Nguồn hàng dồi dào, phong phú
Lợi thế của CenLand chính là đảm bảo nguồn 
hàng luôn dồi dào và phong phú. Từ cuối năm 
2018, BLĐ CenLand đã thúc đẩy hợp tác được 
với nhiều chủ đầu tư lớn như: Trung Nam 
Group, VABIS Group, Khai Sơn… Việc hợp 
tác với các chủ đầu tư lớn đã tạo cho kho hàng 
của CenLand luôn “đầy ắp” cho hoạt động phân 
phối. Bên cạnh việc mở rộng nguồn hàng, Cen-
Land cũng chú trọng việc kiểm soát chất lượng 
hàng hóa trên thị trường để thực hiện chiến 
lược là người dắt thị trường phân phối BĐS 
toàn quốc..

Lấy con người làm trọng tâm phát triển
Ngoài đào tạo nâng cao đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm 
(hầu hết từ 5 năm – 10 năm làm việc tại công ty), Cen-
Land luôn tập trung vào công tác đào tạo mới để bổ sung 
nguồn nhân lực. Đây là yếu tố mấu chốt thành công của 
CenLand cũng như bất cứ một đơn vị làm dịch vụ nào.
Lực lượng sales của STDA sẽ chuyển từ giai đoạn tuyển 
quân sang chọn quân để xây dựng được đội ngũ bán hàng 
giỏi, tinh nhuệ thực hiện các dự án trọng điểm, chiến lược 
của CenLand.

Đội ngũ Mentor và Đại lý Ủy quyền sẽ được tham gia 
nhiều khóa học nâng cao kiến thức, đáp ứng những yêu 
cầu ngày càng cao của thị trường. 

Tiếp tục đầu tư cho công nghệ
Việc ứng dụng thành công công nghệ vào hoạt động phân 
phối bất động sản của Cenhomes.vn đã đem lại hiệu quả 
tích cực: tối giản chi phí kinh doanh, lượng giao dịch tăng 
mạnh với các thao tác bán – mua nhanh gọn. Trong năm 
2019, CenLand sẽ tiếp tục phát triển website CenHomes, 
để CenHomes trở thành một “bách khoa toàn thư bất động 
sản”. Các tính năng mới của CenHomes sẽ được đưa vào 
hoạt động chính thức thức để việc bán – mua, cho thuê – 
thuê BĐS của người dân trở nên dễ dàng, thuận tiện.

    
  
  Năm 2018 Năm 2017 

Khoản mục Giá trị (tỷ  đồng) 
Tỷ trọng 

(%) Giá trị (tỷ đồng) 
Tỷ trọng 

(%) 

Môi giới bất động sản 
                    

1.163,46    68,96  
                    

1.088,13    97,55  

Chuyển nhượng bất động sản  
                        

462,57    27,42  
                                 

-       0,00  

Dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện 
                          

60,73    3,6  
                          

26,83    2,41  

Dịch vụ cho thuê văn phòng 
                             

0,42    0,03  
                            

0,51    0,05  

Tổng cộng 
                    

1.687,18    100  
                    

1.115,46    100  
 

Phân tích doanh thu và lợi nhuận 

Báo cáo hợp nhất 
Năm 2017 Năm 2018 

  
                        

1,51    
                        

2,01    
                        

1,50    
                        

1,46    
  

    
                        

0,45    
                        

0,36    
                        

0,82    
                        

0,56    
  

    

                    
153,95    

                        
4,88    

                        
1,13    

                        
1,00    

  
    
                        

0,23    
                        

0,19    
                        

0,55    
                        

0,31    
                        

0,26    
                        

0,19    
                        

0,37    
                        

0,24    

     
STT Chỉ tiêu 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

1.1 
Hệ số thanh toán ngắn hạn = 
TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

1.2 
Hệ số thanh toán nhanh = (TSLĐ - 
Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

2.1 Hệ số nợ/ Tổng tài sản 

2.2 Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu 
  

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

3.1 

Vòng quay hàng tồn kho = Giá 
vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình 
quân 

3.2 Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 
  

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi 

4.1 
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh 
thu thuần 

4.2 
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ 
sở hữu 

4.3 
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài 
sản 

4.4 
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/ Doanh thu thuần 

 
 

      

HỢP NHẤT 1.687.183 2.562.000 52% 400.683 562.500 40% 

ĐƠN VỊ
DOANH THU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 

Năm 2018 Năm 2019 Tăng trưởng Năm 2018 Năm 2019 Tăng trưởng
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Các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp
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MÔI GIỚI BĐS

CHUYỂN NHƯỢNG
BĐS

  

 

1.347,86

1.101,66

102,48

10

2.562,00

52,6

43

4

0,4

100

1.163,46

462,57

60,73

0,42

1.687,18

68,96

27,42

3,60

0,03

100

 

 

NỘI DUNG
NĂM 2019 NĂM 2018

Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%)Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%)

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
TỔ CHỨC SỰ KIỆN

DỊCH VỤ CHO THUÊ
VĂN PHÒNG

TỔNG CỘNG

BẢNG CƠ CẤU DOANH THU



Đẩy mạnh hoạt động của các Văn phòng đại diện
Năm 2018, CenLand đã kiện toàn và mở rộng thêm 
nhiều văn phòng đại diện các tỉnh thành như: Vĩnh 
Phúc, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải 
Phòng… Đây đều là những tỉnh thành có mức tăng 
trưởng kinh tế cao, tạo đà cho BĐS phát triển mạnh 
mẽ đón đầu làn sóng đầu tư, phục vụ nhu cầu sống 
của người dân ngày càng cao. Các văn phòng đại 
diện sẽ được đẩy mạnh hoạt động và hoạt động một 
cách chủ động. Đây chính là những vùng trọng điểm 
mà CenLand hướng tới để khai thác nguồn khách 
hàng tiềm năng với cơ hội đầu tư sinh lời cao. 

Đổi mới mô hình kinh doanh
Thành công của CenLand đến thời điểm hiện nay 
nhờ vào sự thay đổi thường xuyên của mô hình kinh 
doanh và quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2019 
CenLand sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu và đổi mới 
mô hình kinh doanh nhằm mục tiêu: Tăng thị phần 
– Giảm chi phí cố định – Tăng hiệu quả kinh doanh. 
Đồng thời, đây cũng là cách tốt nhất để CenLand 
luôn giữ vị trí tiên phong trên thị trường phân phối 
bất động sản.

Bên cạnh đó, CenLand cũng chú trọng công tác đào tạo nhân sự. Thường xuyên tổ chức các lớp Đào tạo 
nâng cao cho các cấp quản lý; Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên; Các khóa tập huấn, 
đào tạo nâng cao cho Đại lý ủy quyền CenHomes…

Cấu trúc nhân sự của CenLand và các công ty con (tháng 12/2018), tổng số: 2.021 nhân sự và ổn định số lượng
 cho tới thời điểm hiện tại
Biến động nhân sự từ 2013 đến 2018 
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STT Chức năng CENLAND CEN SÀI GÒN WSL RSM

Tổng 1.533 295 88 105

Cấp quản lý1

2

3

171

1.199

163

36

197

62

19

0

69

4

88

13

Bán hàng

Hỗ trợ 
văn phòng



Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, công ty còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và các 
chương trình phúc lợi dành cho nhân viên. 
- 100% lao động được đảm bảo hưởng các chế độ BHXH, BHYT, An toàn vệ sinh lao động theo quy định của 
bộ luật lao động. 
- Thường xuyên đảm bảo đủ việc làm, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc nâng cao thu nhập cho người 
lao động. Thực hiện tốt các chế độ phúc lợi, phân phối tiền lương, tiền thưởng một cách công bằng cho CBNV. 
Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng được đảm bảo cho người lao động theo quy 
định của nhà nước.

Cán bộ, nhân viên tại công ty 
được tặng thưởng nhà và xe

CENLAND còn dành tặng món quà 
là một căn hộ trị giá 1,2 tỷ đồng cho 

HLV trưởng U23 Việt Nam – ông Park Hang Seo 

Không những vậy, việc gắn kết nội bộ nhân viên trong công ty được thực hiện thường xuyên nhằm củng 
cố mối quan hệ. Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn thể thao. Ngoài ra, hàng năm Công ty 
đều tổ chức các chương trình cho cán bộ nhân viên:

Ngày Hội thiếu nhi 1.6, Rằm trung thu 
cho con em nhân viên trong công ty

Ngày Cha mẹ: Tri ân cha mẹ nhân viên trong công ty

Cen’s Got Talent Giải bóng đá tranh CUP mùa hè

Miss Bikini Du lịch nước ngoài: Nhân viên có kết quả
kinh doanh tốt, có thành tích trong công việc 

sẽ được tổ chức đi du lịch nước ngoài.
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Trao tặng học bổng cho các em học sinh tại tỉnh
Thái Bình năm 2018

Ủng hộ và tham gia chương trình 
“Chạy vì trái tim” 

năm 2015, năm 2016, năm 2017

Tham gia ủng hộ 50 triệu đồng cho chương trình 
“Vì Trường Sa thân yêu”

Trao tặng quà Tết cho trẻ em khuyết tật 
tại Mỹ Đức – Hà Nội

Trao tặng quà cho trẻ em 
bệnh viện Nhi trung ương – Hà Nội

Trao tặng quà Tết cho bệnh nhân, trẻ em 
bệnh viện K Tân Triều

Trao tặng quà Tết cho trẻ em 
bệnh viện K Tân Triều
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Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị CenLand đã họp 
bàn cùng Ban Tổng Giám đốc nhằm phân tích, đánh 
giá, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 trình 
ĐHCĐ thông qua. HĐQT đã trao đổi ý kiến và chất 
vấn các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc 
lập chiến lược, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 
và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT 
cũng luôn song hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong 
từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo, 
quyết sách kịp thời, phù hợp nhằm hoàn thành các mục 
tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.
 
Trên cơ sở phân công, phân nhiệm, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị làm việc trực tiếp hàng ngày với Ban Tổng 
Giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng Công ty 
cũng như trực tiếp đi kiểm tra, khảo sát thực tế các dự 
án, để có ý kiến chỉ đạo sát sao.
 
Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được 
ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên và bất 
thường, HĐQT đã tiến hành hơn 20 cuộc họp trực tiếp 
hoặc xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 20 Nghị quyết 
và 07 Quyết định. Trong đó các Nghị quyết, Quyết 
định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở thảo 
luận, đồng thuận biểu quyết đồng ý của 6/6 Thành viên 
HĐQT, chỉ đạo giám sát các nội dung bao gồm:

- Thông qua các báo cáo năm 2017, phương hướng 
nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động năm 2018 trình Đại 
hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và Phó 
CT HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Thông qua nghị quyết về việc đầu tư thứ cấp, đặt cọc 
bao tiêu sản phẩm, mua bán tài sản và vay vốn đầu tư 
đối với các dự án mà tổng mức đầu tư vượt quá thẩm 
quyền của Tổng Giám đốc và Ban điều hành;
- Thông qua nghị quyết về việc chính thức niêm yết cổ 
phiếu CRE trên sàn giao dịch HOSE;
- Xây dựng phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn 
bản và triển khai tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng 
thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018 và 
phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- Nâng cấp nền tảng nghemoigioi.vn, phát triển mô 
hình mua bán bất động sản kiểu mới áp dụng các công 
nghệ mới nhất dựa trên nền tảng công nghệ 4.0: Cen-
homes.vn;

- Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công 
ty mới M&I, nhận chuyển nhượng cổ phần Công 
ty Cổ phần Đầu tư  Lilaha, hợp tác đầu tư với 
World Eye Vision;

- Thông qua những quyết định quan trọng khác, 
thuộc thẩm quyền của HĐQT như bổ nhiệm, 
miễn nhiệm kế toán trưởng, các chức danh quản 
lý cấp Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản 
trị Công ty, bổ sung thêm nguồn nhân lực tham 
gia quản lý các mảng/hoạt động kinh doanh của 
Công ty; giao chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cụ thể 
đến Ban Tổng Giám đốc nhằm tạo sự phát triển 
vượt bậc về kết quả kinh doanh cũng như khả 
năng điều hành, quản lý của Ban Tổng Giám đốc; 
Xây dựng các chương trình thi đua giữa các Phó 
Tổng Giám đốc nhằm tạo sự cạnh tranh cũng như 
gia tăng hiệu quả kinh doanh; Thông qua việc 
điều chỉnh chính sách lương, hoa hồng và các chế 
độ phúc lợi dành cho CBNV Công ty; Phê duyệt 
các quy trình, quy chế và áp dụng KPI nhằm đánh 
giá hiệu quả làm việc của CBNV…

Với kết quả đạt được năm 2018, đây được đánh 
giá là một kết quả rất ngoạn mục và nỗ lực tối đa 
của Ban điều hành Công ty, trong bối cảnh thị 
trường cạnh tranh rất khốc liệt, tổng lượng giao 
dịch trên toàn thị trường không tăng đáng kể so 
với năm 2017, nhưng CenLand vẫn tiếp tục duy 
trì tăng trưởng doanh thu 51,3%, tăng trưởng lợi 
nhuận 26,4% so với 2017, kết hợp với hiệu quả từ 
việc đầu tư và hợp tác kinh doanh, đặt cọc bao 
tiêu sản phẩm...

Đánh giá tổng thể, trong năm 2018, HĐQT Công 
ty đã thực hiện thành công những nhiệm vụ chính 
sau:
(1) Hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu CRE 
trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE.
(2) Mở rộng mạng lưới phân phối hơn 20 tỉnh 
thành trong cả nước.
(3) Cho ra đời nền tảng website mua bán bất 
động sản kiểu mới áp dụng công nghệ 4.0: Cen-
homes.vn
(4) Củng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo và 
hệ thống quản trị của CenLand và các công ty 
thành viên, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát 
triển mạnh mẽ của CenLand.
(5) Hoạch định chủ trương và chiến lược kinh 
doanh rất sát với thị trường, có phản ứng điều 
chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, tăng cường hiệu quả 
hoạt động đầu tư thứ cấp  và  hoàn thành các chỉ 
tiêu kết quả kinh doanh mà ĐHCĐ đã đề ra.

Định hướng hoạt động:
Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong năm 
2018, dựa trên nền tảng vững chắc của một hệ 
thống Phân phối – tiếp thị BĐS hàng đầu Việt nam 
đã được hình thành và phát triển hơn 16 năm, đặc 
biệt khi CenLand đã chính thức niêm yết trên thị 
trường chứng khoán, HĐQT Công ty đặt ra những 
phương hướng và nhiệm vụ chính sau đây:

- Tiếp tục tập trung khai thác nguồn hàng cho hệ 
thống phân phối, bằng cách sử dụng triệt để năng 
lực của đội ngũ làm sản phẩm (“APM”), bám sát 
và làm việc chặt chẽ với các chủ đầu tư có uy tín, 
sử dụng các chính sách tài chính linh hoạt và phù 
hợp như hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, đặt 
cọc bao tiêu...để đảm bảo đủ nguồn hàng tốt nhất, 
giá cả phù hợp thị trường cho hệ thống phân phối. 
- Củng cố hệ thống siêu thị dự án (STDA) trở 
thành đội quân tinh nhuệ, chuyên nghiệp và hiệu 
quả. Phát triển và mở rộng hệ thống đại lý uỷ 
quyền được đào tạo bài bản trên toàn quốc, kết hợp 
với nền tảng công nghệ 4.0 trong giao dịch mua 
bán bất động sản tiến tới thay đổi hành vi người 
tiêu dùng trong việc mua bán bất động sản. 
- Đầu tư phát triển hệ thống CenHomes với các 
công nghệ mới nhất dựa trên nền tảng công nghệ 
4.0, trở thành nền tảng giao dịch mua bán bất động 
sản hiện đại và dẫn đầu trên thị trường.
- Tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, xem xét việc 
mở văn phòng ở các thị trường tiềm năng như 
Châu Âu, Mỹ và Úc khi thích hợp. 
- Tìm kiếm và nghiên cứu triển khai các hình thức 
và sản phẩm đầu tư kinh doanh bất động sản mới 
nhằm đáp ứng các nhu cầu thay đổi của thị trường 
cũng như mở rộng thị phần.  
- Luôn không ngừng phát triển và hoàn thiện hệ 
thống quản lý, điều hành, kết hợp giữa con người 
và công nghệ để đảm bảo lợi thế quy mô của hệ 
thống. 
- Hoàn thiện thể chế ở các cấp. Đặc biệt ở quy mô 
quản trị, đảm bảo rõ ràng, minh bạch và hiệu quả. 
Phấn đấu mục tiêu CRE trở thành mã cổ phiếu 
được nhiều nhà đầu tư săn lùng trên thị trường 
chứng khoán. 
- Nghiên cứu đề xuất ĐHCĐ thông qua phương án 
phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng 
lên 1.600 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh 
doanh.
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Công ty có khả năng đối mặt với những rủi ro sau:

Rủi ro về kinh tế vĩ mô
Bất động sản có xu hướng biến động theo tình hình 
kinh tế vĩ mô. Sự biến động của các biến số kinh tế vĩ 
mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất… chính 
sách kinh tế của Chính phủ sẽ có tác động nhất định 
đến hoạt động và kết quả kinh doanh của doanh 
nghiệp. Ban lãnh đạo doanh nghiệp đều là những 
người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bất 
động sản, riêng CTHĐQT cũng đã có kinh nghiệm 
gần 30 năm và cũng đã trải qua rất nhiều giai đoạn 
thăng trầm của ngành kinh doanh bất động sản 
thường xuyên họp bàn với Ban điều hành Công ty để 
cập nhập và đánh giá tình hình, từ đó có những quyết 
sách kịp thời và chiến lược phù hợp.

Rủi ro về luật pháp
Rủi ro về luật pháp là sự ảnh hưởng đến hoạt động 
của công ty khi có những thay đổi trong hệ thống các 
văn bản luật trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh các 
hoạt động của Công ty, chiến lược phát triển ngành 
liên quan đến hoạt động của Công ty. Hiện tại, hoạt 
động của Công ty chịu sự điều chỉnh lớn của Luật 
Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, 
Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản dưới luật 
liên quan khác. 
Là một doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty 
cổ phần, trở thành công ty đại chúng và niêm yết tại 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 
do đó Công ty sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng 
khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan. Vì vậy, 
những thay đổi của các văn bản pháp lý trong lĩnh vực 
này đều ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Để kiểm soát rủi ro về mặt luật pháp, Công ty liên tục 
cập nhật những thay đổi về các quy định của luật pháp 
liên quan đến hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra kế 
hoạch phát triển kinh doanh phù hợp. Để ngăn chặn 
các phát sinh theo hướng tiêu cực của rủi ro, Công ty 
đã xây dựng một hệ thống quản trị nội bộ chuẩn mực 
và tuân thủ các quy định của pháp luật..

Nhìn chung, chủ trương của Nhà nước là tạo môi 
trường kinh tế và pháp lý ngày càng thông thoáng, 
thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, và với ý thức chấp hành pháp luật tốt của 
Công ty thì rủi ro này thấp và không phải là vấn đề 
đáng quan ngại

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

• Rủi ro về cạnh tranh
Cạnh tranh trong kinh doanh luôn là vấn đề của mọi 
doanh nghiệp, không ngoại trừ Công ty Cổ phần Bất 
động sản Thế Kỷ. Trong môi trường cạnh tranh, ưu thế 
thuộc về các doanh nghiệp có sức mạnh về uy tín chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ, mang đến cho khách hàng lợi 
ích thiết thực và được khách hàng tin tưởng; và các 
doanh nghiệp có quy mô lớn, có tiềm lực tài chính tốt, 
mạnh dạn đầu tư không ngừng cải thiện chất lượng sản 
phẩm dịch vụ vì lợi ích lâu dài. 

Các nguy cơ cạnh tranh chính mà Công ty có thể gặp 
phải bao gồm (i) Cạnh tranh trực tiếp từ dịch vụ của 
các công ty môi giới khác và (ii) cạnh tranh của dịch vụ 
thay thế - đến từ chủ đầu tư tự tổ chức mạng lưới phân 
phối riêng của mình. Để giảm thiểu các rủi ro này, 
Công ty đã xây dựng chiến lược cạnh tranh phù hợp 
bằng hình thức bao tiêu sản phẩm, cam kết đầu ra của 
dự án, mang lại dịch vụ tiện ích cho chủ đầu tư và sự 
tin cậy của khách hàng. Công ty luôn luôn cẩn trọng 
với rủi ro cạnh tranh bằng việc thường xuyên theo dõi 
diễn biến của thị trường, cập nhật những thay đổi về 
nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, đồng thời không 
ngừng đổi mới công nghệ, chất lượng phục vụ để luôn 
luôn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh 
của Công ty.

• Rủi ro thanh toán
Với đặc thù kinh doanh là công ty trung gian hỗ trợ 
giao dịch giữa nhà phát triển bất động sản và các khách 
hàng, Công ty gặp phải rủi ro liên quan đến vấn đề 
thanh toán từ phía đơn vị phát triển bất động sản. Khi 
thực hiện giao dịch môi giới bất động sản thành công, 
Công ty sẽ nhận được phí hoa hồng từ phía nhà phát 
triển bất động sản. Thông thường thời hạn thu hồi 
khoản tiền này là 30 ngày đến 90 ngày kể từ ngày Công 
ty và nhà phát triển bất động sản đồng ý về việc ghi 
nhận giao dịch thành công. Rủi ro về việc thanh toán 
đến từ việc nhà phát triển bất động sản gặp vấn đề 
trong hoạt động như: chậm trễ nguồn tiền trả nợ, gặp 
khó khăn trong hoạt động...Thông thường rủi ro này 
chủ yếu đến từ việc nhà phát triển bất động sản không 
phải là đơn vị chuyên nghiệp và có uy tín trên thị 
trường. Đây cũng là các rủi ro mà bất cứ công ty cung 
cấp dịch vụ nào cũng có thể gặp phải. Lường trước các 
rủi ro này,                            

Năm 2018, do chuyển đổi mô hình quản lý theo 
Điểm b Điều 134 của Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13, Ban Kiểm toán nội bộ được thành 
lập gồm 03 thành viên:
1. Ông Nguyễn Đức Vui
    Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.
2. Bà Doãn Thị Thu Hương
    Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.
3. Bà Trần Thị Nhượng
    Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

Trong năm 2018, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực 
hiện những công việc như sau:
- Thẩm định, đánh giá hiệu quả phương án kinh 
doanh, theo dõi hoạt động kinh doanh của Công 
ty;
- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng 
của Công ty, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các 
quy định của Pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết 
của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy định 
quản lý nội bộ của Công ty; Kiểm tra, kiểm soát, 
ngăn ngừa, giám sát, phát hiện sai sót, hạn chế 
trong các hoạt động của Công ty;
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo 
tài chính và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích 
đánh giá tính hình tài chính, hiệu quả hoạt động, 
khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro 
trọng yếu;
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót 
trong kiểm toán. Kiến nghị xử lý những vi phạm: 
giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc 
phục những tồn tại đã phát hiện;

- Tham dự các phiên họp của HĐQT, Ban điều hành 
có liên quan đến công tác của KTNB để tham gia 
góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, 
quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý;
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ban TGÐ và 
các phòng ban liên quan trong việc theo dõi, tổ 
chức kiểm soát hoạt động của Công ty và kịp thời 
thông báo những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích 
của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý;
- Các thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ thực 
hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và 
không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty.

Dự kiến nội dung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 
Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019
- Các giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực 
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 một 
cách hiệu quả như: cơ chế kinh doanh, quản lý chi 
phí, công nợ, tổ chức lao động tiền lương, tài chính 
kế toán, công nghệ thông tin.... nhằm tăng khả năng 
cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động, nâng cao 
hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu kế hoạch tài chính kinh doanh năm 2019;
- Các giải pháp tích cực, phù hợp đề phát huy tận 
dụng cam kết hỗ trợ của nhà đầu tư chiến lược.
- Tham gia phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều 
hành cũng như các Phòng ban để tăng cường hướng 
dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và giám sát các hoạt động 
của Công ty nhằm sớm phát hiện các vi phạm, thiếu 
sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
CenLand - Nhà phân phối và đầu tư
BĐS thứ cấp uy tín, chuyên nghiệp

42
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
CenLand - Nhà phân phối và đầu tư
BĐS thứ cấp uy tín, chuyên nghiệp

41

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CHƯƠNG IV: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

3. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO

CHƯƠNG IV: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP



Tuy nhiên, rủi ro về biến động giá cổ phiếu Cen-
Land sau khi niêm yết là điều khó tránh khỏi. Giá 
cổ phiếu trên thị trường được xác định bởi quan hệ 
cung cầu của thị trường. Mối quan hệ cung cầu 
này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình hình 
hoạt động của Công ty, tình hình chính trị, xã hội, 
tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, cũng như 
các thay đổi trong luật và những quy định trên thị 
trường chứng khoán. Ngoài ra, một điều rất quan 
trọng là giá cổ phiếu còn phụ thuộc vào tâm lý của 
nhà đầu tư trên thị trường. Chính vì vậy, sự tăng 
giảm giá cổ phiếu của Công ty sẽ là một yếu tố rủi 
ro khó lường trước. Để thị trường có thông tin về 
doanh nghiệp, bên canh việc công bố thông tin 
theo yêu cầu, công ty cũng xây dựng một bộ phận 
quan hệ cổ đông, tổ chức các buổi analyst meeting 
để cung cấp thêm thông tin về doanh nghiệp cho 
thị trường.

Các rủi ro khác
Một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng tuy ít 
có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động 
phần nào đến tình hình kinh doanh của Công ty, 
đó là những rủi ro về động đất, hỏa hoạn, hạn hán, 
bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo 
.v.v.

Ngoài ra theo dự kiến trong năm 2018 - 2019, bên 
cạnh hoạt động môi giới đơn thuần, Công ty có 
chủ trương đầu tư phát triển các dự án bất động 
sản. Đối với các hoạt động phát triển bất động sản, 
Công ty sẽ phải đối mặt với rủi ro đến từ việc nợ 
đọng vốn do khả năng thanh khoản chậm, khách 
hàng không thực hiện thanh toán đúng hạn, khả 
năng quản lý tiến độ dự án chưa đồng nhất…Với 
kinh nghiệm trong ngành bất động sản từ năm 
2002 đến nay, Ban lãnh đạo Công ty đã lường 
trước được các rủi ro này và cân nhắc kế hoạch 
phát triển theo hướng từng bước theo từng giai 
đoạn trong đó đầu tiên.

Công ty sẽ thực hiện đầu tư thông qua việc liên 
kết với các công ty khác trong cùng Tập đoàn 
hoặc đầu tư mua bất động sản từ các đối tác lớn 
trên cả nước sau đó thực hiện phân phối lại cho 
các khách hàng khác. Các dự án hướng tới là các 
dự án có vị trí thuận lợi tại trung tâm các thành 
phố có thị trường bất động sản sôi động trên khắp 
cả nước.

Thông tin cổ phiếu CRE 2018

Mã cổ phiếu: CRE 
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/09/2018
Giá ngày GD đầu tiên: 47,000 đồng
KL Niêm yết lần đầu: 50.000,000 cổ phiếu
KL Niêm yết hiện tại: 50.000.000 cổ phiếu
KL Cổ phiếu đang lưu hành: 79.999.892 cổ phiếu (tính đến 26/02)
Mức giá thấp nhất: 41.200 đồng (ngày 16/11/2018)
Mức giá cao nhất: 48.000 đồng (ngày 05/09/2018)
Giá trị vốn hóa thị trường: 2.100.000.000.000 đồng (tính đến 31/12/2018)

Ban lãnh đạo Công ty đã chú trọng hợp tác đầu tư 
với các nhà phát triển bất động sản có thương hiệu 
trên thị trường, có uy tín, lành mạnh về tình hình tài 
chính và có kế hoạch phát triển bất động sản lâu dài 
như Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà 
Khang Điền, Công ty TNHH Gamuda Land Viet-
nam, Công ty TNHH Hòa Bình, Tập đoàn Gelexim-
co - Công ty CP, Công ty cổ phần đầu tư LDG...

• Rủi ro từ phía nhà phát triển bất động sản
Là đơn vị có hoạt động kinh doanh đặc thù đóng vai 
trò cầu nối giữa nhà phát triển bất động sản và khách 
hàng, hoạt động kinh doanh của CenLand phụ thuộc 
khá nhiều vào nguồn cung bất động sản từ phía các 
nhà phát triển bất động sản. Với các dự án bất động 
sản có vị trí thuận lợi và thu hút được các khách 
hàng, nhà phát triển bất động sản có thể tự phân phối 
các sản phẩm mà không cần thông qua đơn vị trung 
gian như CenLand. Tuy nhiên với các dự án còn ở 
giai đoạn tiềm năng hoặc có vị trí chưa thực sự hấp 
dẫn, việc phân phối dựa vào thế mạnh của CenLand 
là một lựa chọn hoàn toàn chính xác. 

Điểm mạnh nhất của CenLand là sở hữu mạng lưới 
bán hàng trải dài khắp Bắc Trung Nam và với việc 
Công ty đã trải qua các giai đoạn thăng trầm của thị 
trường bất động sản trong gần 20 năm qua và hiểu 
được nhu cầu của khách hàng chính là các điểm 
cộng cho sự hợp tác giữa CenLand và các đối tác 
phát triển bất động sản.
Tuy nhiên để giảm thiểu các rủi ro này, Ban lãnh 
đạo CenLand đã có kế hoạch phát triển kinh doanh 
theo hướng thực hiện bao tiêu sản phẩm và/hoặc tự 
doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tận dụng hệ 
thống mạng lưới phân phối và khả năng tài chính 
lành mạnh của Công ty.

Rủi ro về biến động giá cổ phiếu niêm yết
Cổ phiếu CenLand niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh giúp Công ty quảng 
bá thương hiệu nhằm nâng cao hình ảnh, tăng tính 
thanh khoản cho cổ phiếu, tạo điều kiện cho các cổ 
đông có thể chuyển nhượng vốn dễ dàng; tạo cơ hội 
tiếp cận với nhiều nguồn tài chính khác nhau trong 
nước và quốc tế, nâng cao việc chuẩn mực hóa quản 
trị và tăng tính minh bạch cho hoạt động kinh doanh 
của Công ty.
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4. CỔ PHIẾU VÀ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG IV: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Đối tượng 
Số lượng CP hạn chế 
chuyển nhượng  

Số lượng CP  chuyển 
nhượng tự do 

Tổng cộng 
Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

I.Người nội bộ 
 

26.954.186 23.920 26.978.106 53,96 

1. Công ty cổ phần tập đoàn 
thế kỷ 

25.573.456  25.573.456 51,15 

2. Người nộ bộ khác 1.380.730 23.920 1.404.650 2,81 

II.Cổ đông khác     

1. Trong nước     

     1.1 Cá nhân 791.600 9.130.004 9.921.604 19,84 

     1.2 Tổ chức  226.000 226.000 0,45 

2. Nước ngoài     

     2.1 Cá nhân  42.010 42.010 0,08 

     2.2 Tổ chức  12.832.280 12.832.280 25,66 

TỔNG CỘNG 27.745.786 22.254.214 50.000.000 100 

 



Ngày 26/02/2019 Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng bằng hình thức chi trả cổ tức 
2018 15% bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 45%.

Lịch sử tăng vốn

Thông tin cổ đông lớn (tính đến 20/12/2018)

Sở hữu cổ đông nội bộ (tính đến 20/12/2018)

STT Họ tên Chức vụ 
Cổ phần bị hạn 

chế chuyển 
nhượng  

Cổ phần 
chuyển 

nhượng tự 
do  

Tổng cộng 
 

Tỷ lệ sở hữu 
%  

1 Nguyễn Trung Vũ Chủ tịch HĐQT 25.573.456 cổ 
phần đại diện sở 
hữu cho Công ty 

Cổ phần Tập 
đoàn Thế Kỷ 

 25.573.456 51,15  

2 Phạm Thanh Hưng Phó chủ tịch HĐQT 
kiêm Người được ủy 
quyền CBTT 

294.660  0,59  

3 Nguyễn Thọ Tuyển  Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc 

370.000  0,74  

4 Lê Xuân Nga Thành viên HĐQT 
kiêm Phó Tổng Giám 
đốc 

139.710  0,28  

5 Nguyễn Đức Vui Thành viên HĐQT độc 
lập 

0  0,00  

6 Nguyễn Thị Hoàng 
Oanh 

Thành viên HĐQT độc 
lập 

0  0,00  

7 Nguyễn Anh Hương Phó Tổng Giám đốc 150.660  0,30  

8 Nguyễn Thị Thanh  Phó Tổng Giám đốc 58.000  0,12  

9 Trương Hùng Cường  Phó Tổng Giám đốc 58.200  0,12  

10 Cấn Công Việt  Phó Tổng Giám đốc 101.400  0,20  

11 Nguyễn Minh Hồi  Phó Tổng Giám đốc 172.800  0,35  

12 Chu Hữu Chiến Phó Tổng Giám đốc 20.000  0,04  

13 Mậu Minh Tuyến Người phụ trách Quản 
trị Công ty 

10.000  0,02  

14 Doãn Thị Thu Hương Thành viên Ban Kiểm 
toán nội bộ 

1.400 21.420 22.820 0,05  

15 Trần Thị Nhượng Thành viên Ban Kiểm 
toán nội bộ 

3.900 

294.660 

370.000 

139.710 

 

 

150.660 

58.000 

58.200 

101.400 

172.800 

20.000 

10.000 

3.900   0,008  

16 Lê Thị Lan Kế toán trưởng  2.500 2.500 0,005% 

TỔNG CỘNG 26.954.186 23.920 26.978.106 53,96% 
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Cổ phần Tỷ lệ
(%)

25.573.456 51,15

6.000.000

3.500.000 7

3.240.000 4,050

1.152.948 1,441

407.232 0,509

12

12

13

Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ 

Vietnam Master Holding 2 Limited

Nhóm cổ đông VinaCapital

Nhóm cổ đông DragonCapital

Amersham Industries Limited

Aquila Spc Ltd

Viola Ltd

Vietnam Enterprise Investment Limited

 

3.000 10.000

130.000

250.000

500.000



Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT Người 
thực 
hiện 
giao 
dịch 

Quan hệ với người nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu 
kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do 
tăng, giảm 
(mua, bán, 

chuyển 
đổi, 

thưởng...) 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

1 Nguyễn 
Kim 
Thành 

Em trai của bà Nguyễn Thị 
Thanh – Phó Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Bất động sản 
Thế Kỷ 

21.600 0,04% 6.000 0,012 %
 

Bán 

 
Hoạt động quan hệ cổ đông:
Mặc dù CRE mới chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán từ 05/09/2018, đội ngũ IR mới thành 
lập, Ban Quan hệ Cổ đông đã cố gắng công bố thông tin kịp thời, chính xác cho cổ đông và nhà đầu tư 
về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua website chính thức, các trang thông tin tài chính và các 
cuộc tiếp xúc trực tiếp. Các tài liệu dành cho nhà đầu tư, bản tin và thông cáo về tài chính của Công ty 
được cập nhật cùng lúc và có thể được xem và tải từ website www.cenland.vn, mục Quan hệ Cổ đông. 
Ban Quan hệ Cổ đông và Nhà đầu tư duy trì sự tương tác thường xuyên với các cổ đông thông qua các 
sự kiện như ĐHĐCĐ thường niên, gặp gỡ nhóm nhà đầu tư, các cuộc họp với chuyên gia phân tích, hội 
đàm trực tuyến, các hội nghị nhà đầu tư trong nước và nước ngoài và các chuyến thăm dự án. Các hoạt 
động này đã giúp gắn kết và là cầu nối giữa cổ đông và nhà đầu tư với công ty  nhằm cập nhật về các các 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như các thông tin về tài chính và hoạt động nổi bật khác.

Các sự kiện HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2018 thường 
xuyên có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao nhằm giúp nhà đầu tư và cổ đông hiểu rõ hơn về định hướng 
chiến lược của CenLand. Trong năm 2018, CenLand đã tổ chức 2 chương trình roadshow về cổ phiếu 
CRE tại Hà Nội, TP. HCM và tham gia 1 hội thảo tại Thái Lan, 1 hội thảo trong nước, hơn 30 cuộc họp 
mặt, hội đàm và thăm dự án cho các nhà đầu tư, các chuyên gia phân tích và các quỹ đầu tư quan tâm đến 
cổ phiếu  CRE, phòng Quan hệ Cổ đông và Nhà đầu tư của CenLand sẽ tiếp tục nâng cáo trình độ và nâng 
cao chất lượng các hoạt động của mình trong tương lai. Chúng tôi luôn cố gắng nhanh chóng phản hồi 
những yêu cầu của nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua địa 
chỉ email: ir@cenland.vn.
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5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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